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NIEZALEŻNY ORGAN 

Wyehodzi eodziennie próez dni poświąteeznych 

: Od wydawnictwa. 
Z dniem 1 lutego r. b. „KURJER WILEŃSKI” 
rozszerzając znacznie format będzie się ukazywał 

codziennie rano. 

jest organem bezpartyjnym i nie- 
zależnym. 

jest jedynym w Wileńszczyźnie or- 
ganem demokratycznym. 

służy hasła demokracji, postępu o 
ideologji społecznej inteligencji pra- 
cującej i najszerszych mas luda. 

troskliwie śledzi rozwój życia spo- 
łecznego i gospodarczego Wileń- 
szczyzny i całego kraja. 

poświęca specjalną uwagę życiu 
wojskowemu.; 

zapewnił sobie współpracę najzdol- 
niejszych piór literockich 1 dzien= 
nikarskich. 

nawiązał stosunki z koresponden- 
tami z Wileńszczyzny i całej Polski, 

poświęca specjalną rabrykę życia 
politycznema i gospodarczema 

PZ ? 

„WILE 

7 % 

stycznia 1925 r. Cena 15 groszy. 

  | T 

! zmieniane dowolnie. 

Cena ogłoszeń na 1 str. za wiersz milimetrowy groszy 2”, na 4-ej stronie 

za wiersz milimetrowy 10 groszy. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz milimetrowy 50 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 4-0 lamowy, 
į na 4-ej str. 6-cio łamowy. Terminy druku mogą być przez administrację 

Prenumerata miesięczna 3 złote. 
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PIESZRWORZĘDNA © « CUKIERNIA „SWITEZIANKA 
; у uł. Ad. Mickiewicza Nr. 1 
poleca gotowe i na zamówienie własrej pracowni: wszelkiego rodzaju clasta, 
torty, cukry, miękkie FRANCUSKIE KARMELKI, 
zoanej jakości. Codziennie przygrywa duet, a w sobotę i niedziel 
R trio pod dyrekcją p. Wacława Brzezińskiego. 

oraz czekolady | czekoladki 
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Rumunja grozi Niemcom represjami. 
ekonomicznemi. 

BERLIN. -Donoszą z Bukaresztu, 
że r»ąd rumuński zażądeł od- Nie- 
mieć odszkodowań za, wypuszczone 
podczas okupacji, banknoty w lewach 
rumuńskich, 

Rumuński minister skarbu oš=iad- 
czył, że jeśli żądanie to nie będzie 
spełnione, Rumunja zastosuje eko- 
nemiczne represje przeciw Niemcom. 

Gniew ludu. 
MOSKWA. Nie bacząc na wszyst- 

kie tzk hałsśliwie reklamowane re- 
formy włościańskie, zabójstwa komu- 
nistów po wsiach odbywają się w 
deiszym ciągu.   Presa sowiecka podaje ostatnio 
wiedomości z jednej tylko Homel- 
skiej gub. : 

W ciągu ostatnich kilku tygodni 
zosteli zabici: przewodniczący rad 
wiejskich Prjadko, Pszanow i Za- 
bołocki. В 

Ciężko raniony zostal przewodni- 
czący komitetu wiejskiego wzajem- 
nej pomocy — Kramar. 

M 

+ Menferencja komunistyczna. 
MOSKWA. 24 stycznia rozpoczęła 

swe. prace 13 moskiewska konfaren- 
cja komunistyczne. 

Na porządku dziennym znajduje 

się m. i. sprawa Trockiego. Konfe- 
rencja ma rozstrzygnąć mianowicie, 
czy decyzja komitetu centralnego w 
powyższej sprawie jest słuszna, 

Odpowiedź niemiecka na notę aljantów.    
„Kurjer Wilenski“ 

„Kurjer Wilenski“ 

państw Bałtyckich. 

dociera do wszystkich zakątków 
Wileńszczyzny. 

wyłącznie nadaje się do zamiesz- 
czania ogłoszeń dla firm ptzemy- 
słowo-handlowych. 

  

      

    
   

    

  

= KOWNO. 27 stycznia rozpoczęła 
_ się wiosenna sesja sejmu litewskie - 

go. 
: Pierwszym punktem porządku 

_ dziennego były wybory prezydjum, 
Opozycja nie wzięła zasadniczo 

__ udziału w tych wyborach. 
Przewodniczącym sejmu wybrany 

= LONDYN, „Morning Post“ dono- 
_ si z Petersburga, że Trocki razem z 

żoną i dziećmi znikł nagle z Mo- 
skwy. Jego obecne miejsce pobytu 

Japonja a 
| MOSKWA. W wywiadzie udzielo- 

_ nym przez Karachana koresponden- 
— towi Rosta w Pekinie, poseł sowiecki 

w Chinach oświadczył m. inr.: „Zwrot 
' Sachalinu oznacza początek zjedno- 

czenia oderwanych części Rosji So- 
_ wieckiej. Pozostaje «o prawda jesz- 

cze Besarabja, lecz przypuszczać na: 
leży, że jeśli Japonja była zmuszona 
zwrócić nam nasze terytorjum, to 
Rumunjz, która odważną jest, póki 

_" posieda poparcie innych państw, zro- 

TELEGRAMY. 
Oiwarcie sejmu litewskiego. 

został minister oświety dr. Bistras. 
Pierwszym wice-przewodniczącym 

wybrany został prałat Staugajtis, dru- 
gim — dr. Ralinejtis (federacja pra: 
cy), sekretarzami Joczis i Draugialis, 

_. Stanowisko ministra oświaty ma 
objąć dr. Jokantas, redaktor urzędo- 
wej „Lietuwa”. 

2 Gdzie się podział Trocki? 
jest nieznane, Rząd Sowiecki wyzna- 
Czył wielką nagrodę pieniężną za 
wykrycie kryjówki Trockięgo. 

Besarabja. 
zumie swa wysoce ciężką sytuację 
polityczną”. - 

BERLIN. Rząd japoński zawiado- 
mił rumuńskie ministerstwo, że tyl 
ko w tym wypadku uzna aneksję 
Besarabji przez Rumucję, jeśli fakt 
ten zostanie zatwierdzony przez po- 

* została wielkie mocarstwa. 
Powyższe zawiadomienie rządu 

jepońskiego wypływa z zawartego 
traktatu japońsko-sowieckiego. 

M 
  

PAPYZ. Onegdaj wieczorem przy- 
byla tu nota niemiecka stanowiąca 
odpowiedź na odmowę aijantów w 
sprawie strefy kolońskiej. Nota jest 
utrzymana w tonie bolesnej skargi 
że naród niemiecki znów jest oskar: 
żony o niedotrzymanie Traktatu, a 
„nie może bronić się” przeciw za: 
rzutom. Niemcy żalą się, że alianci 
nie chcą wogóle dyskutować z Ber- 

Ипет o strefie kolońskiej przed 
sprawozdaniem komisji kontrolnej. 
Niemcy oczekują, że aljanci rychło 
przedstawią zapowiedziany materjał 
oskarżający. Nota wyraża się o spra- 
wozdaniu komisji kontrolnej jako o 
„jednostronnym osądzie sprawy”, z 
którego aijanci wyciągają „najcięższe 
oskarżenia”. 

'Z powodu oferty Kruppa. 
PARYŻ. Rada Ambasadorów za- 

wiadomiła Rząd Niemiecki, że nie: 
zwłocznie będzie musiała zastosować 
sankcje, jeśli fabryka Kruppa na- 
tychmiast nie cofnie oferty na do: 
stawę kotłów parowych dla kontr- 
torpedowców, uczynionej Rządowi 

Frgentyńskiemu. W ofercie tej wi- 
dzi bowiem Rada Ambasadorów na- 
ruszenie Traktatu Wersalskiego, we- 
dle którego Niemcy baz wyrežnego 
zezwolenia Państw Sprzymierzonych 
nie mają prawa wyrabiania u siebie 
materjałów wojennych. 

  

  

Ostatnie wiadomości. 
(Telefonem z Warszawy od własnego korespondenta). 

Pierwsze rozdźwięki. 
W kołech sejmowych coraz większe- 

go rozgłosu nabiera sprawa podpisów 
posłów ze Związku Ludowo Nerodo- 
wego pod wnioskiem Piasta, żądają” 
cym wznowienia działacia ustawy o 
przyjęciu na własność państwa ziemi 
we wschodnich powiatach Rzeczy- 
pospolitej, czyli o 'osadnictwie woj- 
skowem na ziemiach wschodnich. 

Posłowie ze Z. L. N. poczetkowo 
wniosek ten podpisali, później jed: 
nak podpisy swe ccfnęli. 

Głąbiński oświadczył, że Zwiszek 
Ludowo Narodowy będzie głosował 
przeciw nagłości wniosku i szmemu 
wnioskowi. 

Nator isst powyższy wniosek Pia- 
sta uzyskał podpisy „ Wyzwolenia”. 

Projekt przekazania aprowizacji -— 
skarbowi. | 

Na wczorajszem posiedzeniu Ra- 
dy spożywców oświadczył minister 
Ratajski, że istnieje zamier przeka 
zenia ministerstwu skerbu spraw a- 

prowizacyjnych, które dotychczas na- 
leżzły do kompetencji ministra spraw 
wewnętrznych.
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Konferencja w sprawach budżetowych. 
Premjer Grabski 

konferencję z posłami: 
odbył wczoraj 

Chacińskim, 
Głąbińskim i Zdziechowskim w spra» 
wach budżetowych. 

Znamienne oświadczenie Herriota. 

Wczoraj prezydent rządu francu- 
skiego w przemówieniu w Izbie de. 
putowanych powiedział, że Niemcy 
nie wypełniają należycie zobowiązań 
dotyczących rozbrojeń. Wzmacniają 
policję bezpieczeństwa, zorganizowa- 
ły sztab generalny na wzór przed- 
wojennego, prowadzą energiczne 
wyszkolenie wojskowe. 

Aby osiągnąć redukcję zbrojeń, 

należy rozbroić 
Niemcy. 

Dyplomaci niemieccy w państ: 
wach koalicyjaych mają złożyć o- 
świadczenie, że Niemcy są gotowe 
zawrzeć pakt bezpieczeństwa z aljan- 
tami, jeżeli ci ostatni przystąpią na- 
tychmiast do ewakuacji strefy ko- 
lońskiej. 

przedewszystkiem 

  

  

Wiadomości polityczne. 
D. 27 bm. wiaczorem 
odbyło się w gabine: 

cie Marszałka Sejmu posiedzenie Kon- 
wentu Senjorów. 

Sprawę rozdziału przewodnictwa 
w komisjach wobec nieuzgodnienia 
poglądów przekazano plenum Sejinu, 

Przyjęto do wiadomości pismo prze- 
wodniczącego Komisji budżetowej p. 
Zdziechowskiego w sprawie regulowa- 
mia obrad nad budżetem na r. 1925, 
FAkceptowano projekt sposobów рггу- 
śpieszenia obrad zgadzając się jed- 
nocześnie, aby plenarne posiedzenia 
Sejmu nie przeszkadzały prowadzeniu 
prac budżetowych w Kornisji. 

Z konieczności ciężar prac Sejmu 
ześrodkowuje się w komisjach, która 
równie jak i komisja budżetowa, mają 
obowiązak obradować rano i popołud- 
niu. Plenarne posiedzenia będą zwo: 
ływane w razie potrzeby. 
= jossiwć S ai po- 

sel nadzwyczajny i mi- 
rumuūsklego nicter pelnomocny Ru 
munli w Warszawie Aleksander N. 
Jskovaky, który urzędował już przed 
czterema laty w Warszawie, Jako 
radca legacyjny, a w międzyczasie 
pełnił w Bukareszcie odpowiedzialną 
funkcję dyrektora politycznego w 
ministerstwie spraw zagranicznych — 
wręczył swe listy uwierzytelniające 
Prezydentowi Rzplitej w końcu bie- 
żącego tygodnia. 

Radca poselstwa rumuńskiego w 
Warszawie Konstanty Laptew, od 
czesu wyjazdu posła Florescu urzę- 
dujący w cherakterze charge d'effai- 

Prace Sejmu 
| re 

  

opuszcza Warszawę w dniach 
najbliższych, otrzymawszy już dość 
dawno nominację do poselstwa ru- 
muńskiego w Londynie. -Na jego 
miejsce został mlanowany p. Gri- 
gorbea, radca legacyjny, który przy- 
będzie do Warszawy niebawem» 

Sekretarz poselstwa rumuńskiego 
w Warszawie Michał Mitilinen został 
przeniesiony do poselstwa rumuń- 
skiego w Wiedniu i udaje się tam 
niebawem. Na jego miejsce miano- 
waay został p. Babesz. 

Angija a Biuro Ręutera, z upo- 
strefa ważnienia rządu, zaprze- 

Saoksz cza kategorycznie wia- 
domości pism niemieckich, jakoby 
Anglia myśleła o ewakuacji strefy 
kolońskiej. Sprawa ta ma bowiem 
charakter międzysojuszniczy a nie 
z angielski, a wojska angielskie 

w Niemczech stanowią część wspólnej 
armji okupacyjnej. Ostatnia nota 
wspólna sprzymierzonych nie pozo- 
stawia co do tego wątpliwości. Ewa- 
kuacja nastąpi, ale dopiero po wyko- 
naniu warunków Traktatu. 

Głosowanie nad znie- Ambasada 
francuska Sleniem ambasedy fran- 
PY WY cuskiej przy Watykanie 

odbędzie się w piątek 
dn. 30 b. m. Odnośnej pozycji w 
budżecie niema. Opozycja może tyl- 
ko zażądać, aby cały budżet ode- 
słano z powrotem do komisji dla u- 
zupełnienia. Herriot postawi w tak 
im razie kwestię gabinetoxą. Wiek- 
szość dla rządu zapewniona. 

  

  

Z KOWNA. 
Powrót prezydenta Litwy. 

Prezydent Stulgiński wrócił 26 
stycznia z zagranicy, gdzie bawił w 

celach zdrowotnych i objął urzędo- 
wanie. 

_ Gdzie go szukać? 

Król duński zamierza mianować 
ministra Skaweniusa nadzwyczajnym 

posłem i ministrem pełnomocnym 
na Litwie, Miejscem urzędowania je- 
go ma być jednak Sztokholm. 

Prezydent Litwy Stulgiūski wyra- 
ził swą zgodę na powyższą nomi- 

nację. 

Proces Purickisa. 

4 lutego rozpocznie się w  naj- 

wyższym trybunale proces b. mini: 

stra spraw zagranicznych Purickisa. 

Na ławie oskarżonych zasiądą 

również: b. dyrektor min. spraw za- 

granicznych Wajtekunas, szef wy- 

działu gospodarczego — Szutinis i b. 

radca poselstwa litewskiego w Mo- 
skwie —Awižonis. 

" Akt oskarżenis zarzuca wszystkim 
tym „dyplomatom” nadużywanie wła: 
czy dla celów spekulacyjnych, a mia* 

nowicie: nielegalay wywóz zagranicę 

cukru, kokainy, sacharyny, brylan- 
tów i t. p. 

Na rozprawę wezwano przeszło 
50 świadków. 

W kołach sądowych panuje prze: 

konanie, że proces odbędzie się przy 

drzwiach zamkniętych i potrwa 6 — 
7. dni.   

Litewski minister rolnictwa 
przeciwko kooperacji. 

„Liet, Żinios” Nr. 13 donosi: Li: 
tewski Związek Kooperatyw otrzymał 
od ministra rolnictwa ultimatum, aby 
Towarzystwo Rolnicze w Radziwilisz- 
kach natychmiast zlikwidowało swoją 
mleczarnię i ze wszystkiemi aktywa: 
mi przekazało ją Związkowi Rolni- 
czemu, W przeciwnym razie p. mi- 
nister cofnie kredyty dla wszystkich 
mleczarni Towarzystw Rolniczych. 
Towarzystwo Rolnicze w Radziwilisz- 
kach zorganizowało niezłą mleczarnię 
parową. Jednocześnie Związek Rol- 
niczy zorganizował drugą mleczernię 
ręczną, która słabo działała i nie 
miała powodzenia wśród rolników. 
Członkowie kooperatywy proponowali 
ze swej strony utworzenie wspólnej 
samodzielnej mleczarni i porozuimie- 
nie nastąpiłoby, gdyby nie polityka 
chrześcijańskiej demokracji, polega* 
jąca na niszczeniu jedności wśród 
kooperatyw. Owoce tego wkrótce się 
pokazały: nowe wielkie gmachy ko- 
operatyw wraz z bankiem, sklepami, 
mleczarnią, domem ludowym i t. d. 

Manifest ks. Wilimasa do 
Kłajpedzian. 

„Liet, Zinios” Ne 14 donosi: „Ry- 
tas” kowieński w numerze z dnia 
15 siycznia r. b. umieszcza artykuł 
księdza Wilimasa, którym  winszuje 
Kłajpadzianom dwuletniej rocznicy 
odzyskania wolności. | 

W artykule tym podnosi autor 
zasługi Litwinów Małej Litwy za ich 

wa zejścia Kłajpedzkie 
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pomoc przy odzyskiwaniu prasy na | dzian (?). Byli to ludzie, którzy obie- 
Wielkiej Litwie. " 

Następnie ks. Wilimas przypomi: 
na, jak to było pięknie 15 stycznia 
1923 roku: 

„ „ileż to było entuzjazmu, ile 
wzniosłych myśli, ile radości, gdy 
pierwsze oddziały powstańcze, Z pė: 
nem Budrysem na czele weszły do 
Kłajpedy i zajęły gmach prefektury. 
Kupcy rozdawali powstańcom czeko- 
ladę i cygara, papierosy i na widok 
wybawców wykrzykiwali: „Niech 
žyje“l 

Nestępnie ksiądz Wilimas omawia 
dalsze wypadki Kłajpedzkie: 

„Cały 1923 rok przeszedł w co- 
dziennej pracy. Duch narodowy slę 
podniósł i rozszerzył na całe teryto- 
rjum Kłajpedzkie. Powstawały szkoły 
litewskie, rozbrzmiewały litewskie 
pieśni, zaś język litewski słychać by: 
ło na ustach wszystkich. W ciągu 
1924 roku cały ruch narodowy roz: 
winął się jeszoze bardziej i sięgnął 
jeszcze głębiej”. 

W ten sposób, ks. Wilimas opie- 
i cieszy się, 

že znėlazt ludzi, którzy chcieli zmą: 
cić spokojne życie braci — Kłajge- 

tnicami socjalizmu chcieli omamić 
Kłajpedzian. 

Opłaty graniczne. 
W najbliższych dniach ma być 

drogą dyplomatyczną wprowadzony 
w życie traktat litewsko-łotewski z 
18 października 1924 r. ustałający 
wysokość opłat za przejście granicy 
i pobyt w każdem z powyższych 
państw. 

Rozporządzenie to dotyczy tylko 
obywateli litewskich na Łotwie i lo: 
tewskich na Litwie. 3 

Zrewidowanie dyplomaty 
iitewskiego. 

„Liet. Žinios" Nr. 13 donosi: 
Urzędnik M stwa Spraw Zagranicz- 
nych b. sekretarz przedstawicielstwa 
litewskiego w Ameryce — Winnikas, 
przejeżdzając za paszportem  dyplo* 
matycznym przez Wierzbołowo do 
Ameryki został tam  zrewidowany 
przez policję litewską dnia 14 stycz- 
nia b. r. Jednocześnie zrewidowano 
jego towarzysza podróży Norkusa. 
Szukano niewiadomo czego i oczy” 
wiście nic nie znaleziono. Nie ufa 
się nawet własnym dyplomatom. 

  

  

Podział administracyjny. 
W związku z ostatnim pobytem 

p. Delegata Rządu w Werszawie do- 
wiadujemy się, że rozgraniczenie 
województwa Wileńskiego i Nowo- 
gródzkiego nie zostało przeprowa- 
dzone, wobec czego sprawa ta po- 
zostaje otwartą i narazie żadnych 
zmian nie należy się spodzieweć. 

Inaczej się przedstawia sprawa 
wewnętrznego podziału Wileńszczy- 
zny. 

Projekt przedstawiony w tej spra- 
wie przez Delegsta Rządu p. Racz 
kiewicza jest obecnie rozpatrywany 
przez poszczególne ministerstwa i w 
najbliższym czasie ma być zaakcepto* 
wany I wprowadzony w życie. | 

Wobec odwleczenia sprawy roz: 
graniczenia województwa Nowogródz* 
kiego i Wileńskiego pozostaje kwe- 
stja utworzenia powiatu mołodeczeń- 
sklego nadal otwartą. P. Delegat 
Rządu podtrzymuje jednak ten pro- 
jekt, aczkolwiek Mołodeczno nie jest 
przygotowane do pomieszczenia u 
siebie urzędów. 

Sprawa „roków”  administracyj= 
nych jest już przychylnie rozstrzy* 
gnięta. 

W najbliższym czasie zostaną po- 
wołani we wszystkich powiatach wyż- 
si urzędnicy, których zadaniem bę- 
dzie inspekcja terenów administra- 
cyjnych i rozstrzyganie Spraw na 
miejscu. 

W sprawach samorządowych uzy 
skują wojewodowie w najbliższych 
dniach nowe pelaomocnictwa, wy- 
pływające z nadzoru Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

Kompetencje wojewody zostały 
rozszerzone również przez uzyskanie 
prawa „veta”. W związku z tem cd- 
bywają się oststnio narady między" 
resortowe nad uzgodnieniem cało: 
kształtu spraw gospodarczych. 

Podczas pobytu swego w War- 
szawie uzyskał p. Delegat Rządu za- 
pewnienie, że pomoc rządowa dla 
kółek i towarzystw rolniczych na 
podniesienie kultury rolnej, będzie 
okazana. 

Ministerstwo traktuje tę sprawę 
przychylnie i kredyty na utrzymanie 
sił instruktorskich zostaną przyznane. 

Sprawa teatrów w Wilnie została 
również załatwiona w sensie -dodat- 
nim. Rząd ma w budżecie odnośne 
pozycje określone. P.Raczkiewicz uzy- 
skał obietnicę pomocy ze strony rządu. 

Koncepcja stworzenia teatru ob- 
jazdowego jest życzliwie traktowana 
przez odnośne czynniki, lecz narazie 
nie można określić terminu jej rea- 
lizacji. 

21 OAOROESERIIE 

ądajcie wszędzie Ž 

„Mujer Wileńskiego”.   

Сиа POWREER SERATO PPDŁ SZOS OE SETGOZ1Y. PES TOS : 

Teatr Wielki 

Ostatnie występy 

Wiktorji Kaweckiej 

Dziś 

Karnawał królewski 
operetka-revue Nelsona 

Początek o godz. 8 wiecz. 

    

   
    

   

    

   

    

Jutro poraz 27-my 

Hrabina Marica. 
operetka Kalmana 

Początek o g. 8-ej wiecz. 

W sobotę ; 

AIDA 
opera Verdiego. 

Początek o godz. 8-ej wiecz. 

Tnigl odezył Wartałka 
Piłsudskiego. 

Dn. 26:b. m. w sali tow. Higje- 
nisznego Marszałek Piłsudski wygło* 
sił drugi z kolel odczyt na temat 
„O dowodzeniu wyższemi jednostka- 
mi”. Sala była przepsłniena, dostoj- 

nego prelegsnta witano serdecznie i 

owacyjnie. 

Zacząwszy od odczytania jednej 
ze swoich notatek o dowodzeniu, 
którego istota była stale przedmio- 
tem jego dociekań, skreślonej w wię- 
zieniu Magdeburskiem, gdzie — jak 
twierdzi — miał dużo wolnego czasu 
do rozmyślań, Marszałek Piłsudski 
przeszedł do stopniowego rozwijania 
tematu, poruszając kolejno całą serję 
poszczególnych elementów całości 
zagadnienia, 

" Od boju i jego celowości przez 
różnicę taktyki i strategji oraz takty- 

ki dnia i nocy przeszedł prelegent 
do zagadnienia czasu, które jak 
twierdzi, było dla niego zawsze naj- 
ciekawszem, reasumując je w sto- 

sunku do piacu boju, jako terenu 
niższego dowodzenia i w stosunku 
do teatru wojny, jako terenu wyż- 
szego dowodzenia, oraz omawiając 
progresję czasu ze wzrostem rozmia- 
ru dowodzenia. Dalej, ilustrując swe 
tezy, przytoczył dwa wielkie epizody 
wojny światowej: marsz von Kluga 
na Paryż i bitwę Hindenburga na 
jeziorach Mazurskich. Z kolei wrócił 
jeszcze do rozkazodawstwa i jego 
roli i znaczenia przy dowodzeniu 
wyższem. 

Nie trzeba się bać myśleć — oto 
zasada wszelkiego dowodzenia—temi 
słowy zakończył Marszałek Piłsudski 
swój odczyt. — A więc życzę Polsce 
i panom, abyście się nie bali myślećl 
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KRONIKA. 

  

4 Dziś — Hipolita, Sawiny p. 

  

Piątek | Jutro — Piotra Nolaski. 

30 Wschód słońca— g. 7 m. 22 

Styczeń Zachód „  —g. 4 m. 18 
wania 

MIEJSCOWA. 

— Zaliczki dla urzędników 
państwowych. Min. spraw wew- 
mętrznych wystosowało do wszystkich 
pp. wojewodów etc. pismo w któremi: 
powołując się na odpowiedni ekól- 
nik min. skarbu zawiadamia, że 
„norma funduszu zaliczkowego na 
uposażenia służbowe na styczeń I 
łuty 1925 r. ustalona została w wy* 
sokości 10 proc. uposażenia służbo- 
wego za styczeń 1925 r. pomnożo- 
nej przez dwa”. Z powyższego wy- 
nike, iż urzędnicy państwowi będą 

mogli obecnie otrzymywać zaliczki 
w wysokości 20 proc. ich pensji 
styczniowej. 

— Maskarada. Jak się dowiadu- 
jemy sfery rządcwe rozpatrują kon- 
kretny projekt wprowadzenia mun- 
durów dla urzędników państwowych. 

Mundury te mają otrzymać przede: 

wszystkiem urzędnicy administracyj- 

ni województw wschodnich. Należy 

zaznaczyć, że stoi to w związku z 

uchwałami ostatniego zjazdu woje- 

wadów w Warszawie. 

— Przejazd poborowych. Mini- 

sterjium spraw wewnętrznych wydało 

rozporządzenie komendantom okrę- 

gowym policji państw., ażeby urzędy 
policyjne na żądanie starostw udzie- 
dały biletów, które będą wystawiane 
przez władze administracyjne pobo: 
rowym lub członkom ich rodzin na 

kredytowane przejazdy. Na bilecie 
takim będzie zaznaczone czerwonym 

atramentem „przejazd poborowych”. 

— Toe winno nas zaintereso" 
'wać. W związku z zapotrzebowaniem 

w piwowarstwie Bawarii i winnictwie 

nad Renem, Menem, w Palatynacie 
1 t. p. olbrzymich ilości beczek, 
wytworzyła się niezmiernie korzystna 
koniunktura dla polskich eksporterów 

klepek drzewnych. Na fakt zamiany 

starych przedwojennych jesze beczek 

"w przemyśle browarnianym oraż win- 

nym południowych Niemczech, zwra- 

<a w raporcie swym generalny kon- 

sulat Rzeczypospolitej w Monachjum 

specjalsą uwagę. Klezki polskie u- 
chodzą za najlepsze. Jeżeli jednak 
sprowadzane są dotychczas w ma: 
łych ilościach to winni są tylko pol- 
scy eksporterzy, którzy na ten rynek 
zbytu nie zwrócili uwagi. Odbiorcy 
niemieccy płacą gotówką w dolarach 
amerykańskich 75 proc. należności 
po przedłożeniu listu frachtowego i 
25 proc. po odbiorze towaru. Chwi- 
lowa ta konjunktura przez polski 
przemysł drzewny winna być natych- 
miast wyzyskena w przeciwnym bo- 
wiem razie Niemcy skorzystają z 
oferty jugosłowiańskiej, aczkolwiek 
mniej odpowiadającej przemysłowi 
południowo-niemieckiemu. 

— Powszechne wykłady uni- 
wersyteckie. We czwartek, dnia 
29-go stycznia 1925 roku o godzinie 
7:ej wieczorem w Spli Śniadeckich 
Uniwersytetu Prof. Stefan Srebrny 
wygłosi odczyt p. t. „Ateny u schyl- 
ku wieku V-go*. 

Odczyt ten będzie początkiem 
cyklu wykładów p. t. „Wielkie mo- 
menty w dziejach kultury”. Wstęp 
50 groszy, dla młodzieży 20 groszy. 

Wybory akademickie. W 
nadchodzącą sobotę odbędą się na 
terenie U. 5. B. wybory na ogólno- 
akademicki zjazd, który odbędzie się 
w lutym b. r. w Wilnie. Prawo głosu 
ma każdy słuchacz rzeczywisty, któ- 
ry nie zdał jeszcze egzaminu dyplo- 
mowego. Przy głosowaniu należy 0- 
bowiązkowo mieć przy sobie legity* 
mację uniwersytecką. Zgłoszone zo- 
stały 4 listy z których 3 t. j. 1-a, 2a 
i 4a—prawicowe, Nr. 3 — Polskiej 
Młodzieży Demokratycznej, skład jej 
jest następujący: 

1) Samowicz Walerjan wydz. 
prawny. 

2) Wilewski Szczepan wydz. prawny. 
3) Samulik Józef wydz, lekarski, 

4) Kamiński Władysław wydz. 

prawny. 
5) Gasiulis Władysław wydz. hu- 

manistyczny. 
6) Widawski Ignacy wydz. sztuk 

pięknych. 
7) Zambrzycka Olimpja wydz. 

matam. przyrod. 
8) Wysłouch Seweryn wydz. praw. 
9) Lesiuk Jan wydz. lekarski. 
10) Zabielski Henryk wydz. praw. 
11) Kolator Alfred Franc. wydz. 

humanistyczny. 
12) Wardejnówna Haliaa wydz. 

lekarski. : 
a zyć głosujcie na listę 

r. 3. 
— Egzaminy dojrzałości dla 

eksternów. Przy Koratorjum Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego rozpoczną 
się dnia 17 lutego r. b. Podania o 

dopuszczenie do egzaminu, z zalą- 
czeniem dwu fotografji, życiorysu, 
metryki urodzenia, świadectwa szkol- 

nego i kwitu Kasy Skarbowej па 

opłaconą należność w wysokości 40 

złotych, składać należy do Kurator- 
jum (ul. Merji Magdaleny 2); do dnia 
10 lutego r. b. 

— Egzaminy dia eksternów 
z kursu klas sześciu przy Kurato: 
rjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
rozpoczną się dnia 17 lutego r. b. 

Podania o dopuszczenie do egzami- 
nu z zsłączeniem dwu fotografji, ży- 

ciorysu, metryki urodzenia, šwiade- 

ctwa szkolnego oraz należność w 

wysokości 30 zł. składać należy w 

kancelarji gimnazjum państwowego 
im. kr. Zygmunta-Augusta w Wilnie 

do dnia 10 lutego r. b. na ręce 
przewodniczącego Komisji Egzami- 
nacyjnej. 

— Możliwe tylko w magistra- 

cie wileńskim. Dnia 28. styaznia 

b. r. p. Cyr Karol chciał uiścić w 
jednej z kas magistrackich jakieś 

tam mależności za elektryczność. 
Pac ten miał: pecha, bo. kasjerka 

wpłaty nie przyjęła ponieważ część 

pieniędzy składała się z „drobnych* 
20 ti 50<io 'groszówek. Kasjerka 

oświadczyła wręcz p. Cyrowi że ma 

polecenie „drobnych” nie przyjmo- 
wać. 

Obok kasy elektrycznej mieści 
się kasa numer 2. Tu znów kasjerka 

„drobnych“ nie wydaje, i oświadcza, 

że kasa drobnych nie m». Cóż to za 
porządki magistrackie. 

— Wystawa—jarmark nasion. 
Wileńskie Towarzystwo Rolnicze i 

Związek Kółek Rolniczych ziemi Wi- 

leńskiej w celu poznania źródeł pro- 

dukcji nasioa zbóż siewnych z jed- 

nej strony, oraz wzmożenia handlu 

i zainteresowania się rolników źród: 

łami produkcji nasiennej, organizują 

w Wilnie, wystawę—jarmark nasion, 
otwarcie której nastąpi w dniu 1 

marca r. b, i trwać będzie do dnia 

4 marca r.b. włącznie. Wystawa po- 

wyższa obejmować będzie prócz wo- 

jewództw Wileńskiego i Nowogródz: 
kiego części województw Brzeskiego 
i Poleskiego, oraz prawdopodobnie 
i Białostockiego, a mieścić się bę: 

dzie w gmachu Syndykatu Rolnicze: 
| go przy ul. Zawalnej. 

— W sprawie ochrony lasów. 
W dniu 30 b. m. odbędzie się po- 
siedzenie wojewódzkiej komisji O: 
chrony. Lasów, w skład której, zgod- 
nie z ustawą z dnia 14 listopada 
1924 r., wchodzą: p. wojewoda, przed- 
stawiciel Ministerstwa Reform Rol- 
nych, dalej po jednem przedstawi: 
cielu większej i średniej własności, 
prawdopodobnie p. p. Giecewicz, 
prof, W. Staniewicz i inspektor o- 
chrony lasów. Na tem posiedzeniu 
rozpatrywanych będzie około 30 spraw 
przewaźnie na prawo dyrektorów la- 
sów, parcelacji i innych. 

— Co to jest Harcerstwo. W 
dniu 2.ll b. r. o godz. 4,30 w Oni- 
wersytecie w sali Sniadeckich odbę- 
dzie się odczyt p. Ewy Szlakowskiej- 
Gulbinowej na temat „Co to jest 
Harcerstwo", oraz p. Muchlińskiej 
„Starsze społeczeństwo a Harcerst- 
wo”. Całkowity dechód przeznacza 
się na kolonje letnie dla harcerek.   Nie wątpimy, że szlachetny cel, oraz   

‹ 

wlILENSKI 

tematy odczytów ściągna wszystkich 

komu dobro młodzieży leży na sercu, 

— Na wpisy dla niezamożnych 

uczniów. W pierwszych dniach lute- 

go odbędzie się w gimnazium Lele 
wela na wpisy dla niezamożnych ucz- 
ni tej szkoły koncert przy udziale 

najwybitniejszych sił artystycznych 

opery wileńskiej. W urozmaiconym 
programie zapowiedzianem jest wy- 

konsnie po raz pierwszy w Wiinie 
pieśni dyrektora J. Leszczyńskiego do 
słów Tuwima, Wierzyńskiego i Kossak- 
Pawlikowskiej. 

— 7 Wilenskiego Tow. przeciw- 
gruźliczego. Jednem z najwiek- 
szych nieszczęść ludzkości jest gruź- 
lica i walka z nią powinna być pro- 
wadzona nietylko przez Rząd lecz i 
przez same społeczeństwo. Wileńskie 
Towarzystwo Przeciwgruźlicze, jako 
organizacja społaczna uruchomia w 
początkach lutego b. r. wzorową Bo- 
radnię dla cherych na płuca, lecz 
brak środków materjainych zmusza 
Towarzystwo zwrócić się do społe- 
czeństwa o pomoc i w tym celu u- 
rządza loterją fantową i wzywa ludzi 
dobrej woli do ofiarności w czasie 
zbiórki fantów. 

— Omytki drukarskie. W ostatniem 
sprawozdaniu z premjery „Aidy” mylnie 
wydrukowano kilka zdań. Po słowach „cze- 
kać bowiem, aż ktoś kasę wspomoże, w 
tym wypadku rząd, lub gmina, a potem ła- 
tać koniec z końcem” wypuszczono: „po* 
trafi każdy—niekoniecznie zaufaniem ogółu 
i godnością specjalnie obdarzony dyrektor”. 
Następnie po słowach „tych męczenników 
pospiesznej roboty” ma być „w warunkach 
bez warunków, I tych pracowników, bez 
których żadna opera się nie ostoi”. Po sło- 
wach „n'e można znowu dyrekcji” ma być 
—,„posądzić o złą woię”. 

AAA, a ia 

Teatr Polski 

Dziš 

Pan naczelnik, to ja 
farsa Moncey'a. 

Początek o 8 w. 

  

W piątek 30 stycznia 
przedstawienie dlż Inteligencji pracu: 

jącej po „cenach zniżonych 

Wielka Księżna i chłopiec hotelowy 
satyra Savoira. 

  

W sobotę o godz. 4-ej popoł. 
p'zedstawienie szkolne po cenach 

najniższych 

Premjera 

Radziwiłł Panie kochanku 
komedja Kraszewskiego 
    

Teatr i muzyka. 
„ satr Polski w pelnej humoru gro- 

tesce „Pan naczelnik .. to ja” zyskał ka- 
sową sztukę. Liczną publiczność bawi się 
na tej krotochwili wybornie, oklaskując 
wszystkich wykonawców z pp. ea i 
Kurnakowiczem na czele. Dziś „Pan naczei- 
nik... to ja”. 

— Z operetki, Ostatnie występy 
w. Kaweskiej w „Karnawale Królew- 
skim" są tryumfem zarówno tej znakomitej 
artystki, jak l całego świetnego naszego ze” 
społu operetkowego. Dziś po raz ostatni 
„Karnawał Królewski”. 

Jutro poraz 2/-y „Hrabina Marica” z W. 
Kawecką. 

— Przedstawienie dia inteligencji 
pracującej. W piątek w Teatrze Polskim 
po cenach zniżonych raz tylko jeden graną 
będzie sensacyjna. komedja Savoira „Wieł- 
ka księżna I chłopiec hotelowy”. 

— Z opery. W sobotę wraca па герег- 
tuar Testru Wielkiego „Alda” tak entdzja- 
stycznie przyjąta przez prasę I publiczność. 
Dyrygować tą operą będzie dyr. J. Lesz- 
czyński, który ją przez szereg tygodni pra- 
cowicie przygotował muzycznie. Zaznaczyć 
należy, że p Leszczyński „Aidę” studjował 
pod kierunkiem sławnego kapelmistrza A. 
Ribera, oraz z powodzeniem dyrygowal   „FAidą” w operze poznańskiej. Amneris w 
sobotę poraz pierwszy śpiewa p. Pastówna. 

— Przedstawienia szkolne. W so- 
botę 31 bm. o g. 4 pp. dyrekcja teatru za: 
powiadą premjerę komedji kontuszowej | 
Kraszewskiego „Radziwiłł panie kochanku”, 
w niedzielą zaś M. Batuckiego „Radcy pana 
radcy”. Ceny miejsc najniższe. 

— Teatr Wielki dla szkół daje w 
niedzielę o godz. 4-ej pp „Rigoletto“, ope- 
ra Verdi'ego po cenach zniżonych. 

— Premjera Balełu, Zespół nasz 
PY, daje premjerę w niedzielę. ” 

— XV ротапек орзгому. \ nie- 
dzielę nadchodzącą o godz. 12-е] w poł. w 
Teatrze Polskim odbędzie się XV poranek 
operowy na rzecz Koła imienia Emmy 
Dmochawskiej Poiskiej Macierzy Szkolnej 
z udziałem Konstancji Święcickiej, Włodzi- 
mierza Derwiesa | Michała Lewickiego. 
W programie Moniuszko, Czajkowski, Gou- 
not, Rachmźninow, Gsthe, Gliere, Stowac- 
ki, Niewiadomski, Verdi, 

Ceny miejsc najniższe. 

2 

— Występy Ninki Wilińskiej. W nie- 
dzielę nadchodzącą o g. 12 w poł. i ponie 
działek odbędą się w Teatrze Wielkim @уг 

widowiska dla młodzieży i dzieci. Na pro- 

gram złożą się: 3-aktowy obrazek „Czerwo- 

ny kapturek” oraz „Divertissement". Oprócz 
ułalentowanego gościa, 8-ietniej Ninki WI 
lińskiej, w widowisku udział biorą pp. Gra 
bowskń, Godlewski, Wyrwicz, Wraga i inni 
Bilety od 75 gr. są do nabycia w kasie Te- 
atru Polskiego. 

NADESŁANE. 
— Firma autobusowa „Auto 

ruch” podaje do wiadomości Szano- 
wnej Publiczności, że dotychczas u- 
ruchomiła trzy linje na nąstępujących 
magistralach: 

1. Dworzec osobowy—Zwierzyniec. 
2. Dworzec osob.—ul. Werkowska. 
3. Antokol — W. Pohulanka. 
Ruch rozpoczyna się: 

na lej linji — 7 m. 10 rano 
na 2-ej liaji — 7 m. 10 „ 
na 3ej linji — 7 m. 20 „ 
Ruch kończy sie: 

na ieej linji — 11 m. 40 w nocy 
na 2ej lini — 10 m. 40 = 
na 3-ej linji — 11 m. 10 . 

WYPADKI i KRADZIEŽE. 

— 13-to letni zbieg. Wczoraj 
uciekł z domu rodziców 13-to letni 
Aleksy Kuklis, syn Aleksandry i An- 
ny, zamieszk. przy zauł. Archangiel- 
skim Nr. 3. 

Aleksy przywłaszczył sobie pierś 
cionek złoty, wartości 30 zł. i udał 
się w stronę Wilczej Łapy. Za zbie- 
giem wszczęto poszukiwania. 

— Echa pożaru tartaku. Prze- 
prowadzone przez władze dochodze- 
nie w sprawie niedawnego pożaru 
tartaku B-ci Pierewozkinych nie dało 
podstaw do ustalenia istotnej przy- 
czyny pożaru. 

Zachodzi poważne podejrzenie. 
iż pożar powstał z podpalenia przez 
zainteresowanych w odbiorze wyso- 
kiego ubezpieczenia. 

Niewykluczone jednak jest, iż 
ogień wzniecili przez zaproszenie ro- 
botnicy, którzy na krótko przed wy- 
buchem pożaru tartak opuścili. 

Sprawę przekazano podprokura- 
torowi ll-go rewiru. 

— Pożar w więzieniu wojsko 
wym. Z powodu wadiiwie urządzo- 
nych pieców powstał we wtorek u- 
biegły pożur w wojskowym więzieniu 
śledczym na Antokolu. 

Straż ogniowa po 20 minutach 
pożar zlikwidowała. Spaliła się jedy- 
nie podłoga na przestrzeni 1 metra. 

— Okradziony w teatrze. P. 
Ryszardowi Kłodeckiemu (ul. Aato: 
kolska nr. 86) w czasie jego pobytu 
w teatrze „wWielkim” na Pohulance 
wyciągnięto z kieszeni 1200 zł. 

Podejrzanego o kradzież Kikojena, 
zamieszkałego przy ul. Oszmiańskie; 
nr. 3, zatrzymano I oddano w ręce 
policji. 

— Kradziaż z włamaniem. 
Wczoraj o godz. 7:ej po wyłamaniu 
drzwi frontowych, wiodących do 
mieszkania p. Stanisława Gąsiora 
(ul. Piłsudskiego nr. 57), wdarli się 
złodzieje, zobiarając garderobę i bie- 
liznę, wartości 600 zł. 

Z PROWINCJI. 

— Pomoc siewna. Na ostatniem 
posiedzenu Wydziału powiatowego 
Wileńsko-Trockiego omawiano spra- 
wę pomocy siewnej. W doniosłej tej 
sprawie zbierane są niezbędne ma- 
terjały z gmin poszczególnych, celem 
zobrazowania potrzeb ludności oraz 
zestawienia Świadczeń na ten cel 
gmin. 

— Szpital w Szumsku. Przyję - 
ty od władz rządowych przez wydział 
powiatowy Wileńsko-Trocki szpital w 
Szumsku przekształcony został z e- 
pidemicznego na ogólny. 

Powołany na staaowisko ordyna- 
tora '*go szpitala dr. Strawiński, le- 
кага szpitali ziemskich w Rosji. nowy 
zasład przystosował do nowoczesnyc!: 
wymagań. Sprowadzono narzędzia 
chirurgiczna, załatwiono sprawy per- 
sonałne i t. d. 

Nowy szpital mieści 2) łóżek i 
będzie służyć chorej ludaości naj 
bliższych gmin. 

с 
/ 
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Z kraju i zagranicy. 
Z CAŁEJ POLSKI. 

— Rada spożywców. P. mini 
ster spraw wewnętrznych powałał do 
rady spoźywców przedstawicieli Związ- 
ku miast—dr. Ludwika Zielińskiego, 
magistratu m. Wilna — wiceprezy: 
denta p. Łokucijewskiego orsz ma- 
gistratu m. Katowic — radcę р. а- 
nowskiego. 

— Uposaženie pracowników 
komunalnych. W najbliższym cza- 
sie min. spr. wewnętrznych kończy 
opracowanie rozporządzenia wyko- 
nawczego do rozporządzenia p. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 
grudnia 1924 r. o dostosowaniu u- 
posażenia pracowników komunalnych 
do uposażenia pracowników pań- 
stwowych. W chwili ogłoszenia tego 
rozporządzenia omawiana ustawa 
wejdzie w życie.. 

— Cukier. Sprawa obniżenia ceł 
przywozowych na cukier, poruszona 
w komitecie ekonomicznym mini- 
strów przćz min. spraw wewnętrz 
nych wskutek uchwały rady spożyw- 
ców, nie jest przez kcmitet ekono 
miczny załatwiona odmownie. Komi: 
tet uchwalił tylko odroczyć powzię 
cie decyzji. W międzyczasie polski 
przemysł cukrowniczy zastanowić się 
ma rad możliwością obniżenia cen 
na rynku wewnętrznym. Gdyby za- 
padła decyzja wydatnego obniżenia 
cen tego artykułu pierwszej potrze- 
by, możnaby uniknąć konieczności   

obniżenia ceł przywozowych na cu- 
kier i udostęvnić ludności nabywa- 
nie cukru, którego spożycie zmniej: 
sza się coraz berdziej. 

— Port w Gdyni. W dniu 4 lu- 
tego odbędzie się pierwsze organi- 
zacyjne zebranie utworzonej przy 
Ministerium Przemysłu i handlu sta- 
łej komisji dla sprew portu gdań- 
skiego. Celem komisji jest rozważa- 
nie i opinjowanie spraw natury gos* 
podarczej, komunikacyjnej i tech- 
nicznej, związanych z zagadnieniem 
budowy własnego portu. W skład 
komisji wchodzą przedstawiciele za- 
interesowanych Ministerstw, organi- 
zacji społecznych i wybitni fachowcy, 
zaproszeni przez Ministerium prze- 
mysłu i handlu. 

— Fiasco tygodnia komuni- 
stycznego w Warszawie. W związ- 
ku z 7 rocznicą śmierci Róży Luxem- 
burg i Liebknechta komitet wykonaw. 
komunistycznej międzynarodówki za- 
rządził, aby na terenach wszystkich 
państw organizacje komunistyczne 
urządziły tydzień | omunistyczny, któ - 
ry trwać miceł cd 15 do 21 stycznia 
r. b. Według otrzymanych wiado- 
mości zkcja ta zawiodła oczekiwania 
międzynerodówki. Specjalnie w Pol- 
sce uroczystości te przeszły prawie 
bez echa. W Warszawie związek mło- 
dzieży komunistycznej dopiero dnia 
24 b. m. wydał egitacyjne odezwy. 
Bibuła ta została |ednak przez po: 
licję państwową skonfiskowana.   

WILL BŃ SKI 

— Dynamit w ulu. Dzięki cie- 

kawości jednego z wieśniaków, pod 

Kołomyją policja wykryła nabój dy- 

namitowy, umieszczony w jednej z 

pasiek. Wlošcianin ten ciciał zaj: 

rzeć do ula, aby zobaczyć, czy skut- 
kiem ciepła pszczoły nie zaczęły się 

już roić. Natrafił na dynamit wagi 
10 kilogramów. Sledztwo, przepro- 

wadzone w tej sprawie, . stwierdziło, 

że ul ten był własnością niejakiego 

Stefeniuka, który twierdzi, że nic nie 

wiedział o dynamicie, złożonym w 

ulu. 

: Z ZAGRANICY. 

— Monarchiści rosyjscy. Do 
Nowego Jorku przybyła małżonka 
jen. Wrangla, w celu prowadzenia 
propagandy antybolszewickiej. O 
świadczyła ona, że jej mąż ma w 
pogotowiu 30.000 żołnierzy. Panuje 
tu przypuszczenie, że rosyjscy mo: 
narchiści starają się pozyskać finan- 
sistów amerykańskich dla swoich ce- 
lów. 

— 55 stopni poniżej zera. Na 
półwyspie Flaska panuje fala zimna, 
dawno tam nienotowsna. Tempera- 
tura spadła tam do 55 stopni Cel 
sjusza poniżej zera. Poczta i wszyst 
kie urzędy zostały tam zamknięte, 
gdyż urzędnicy, pomimo intensyw 
nego ogrzewania, nie mogą przeby- 
wsć w biurach, 

— Dinoseurus z przezd 3 mll- 
jonów lat. „Daily Mail” donosi o 
wielkiem odkryciu paleontologicznem 
w Brioni nad Adrjatykiem. Oto w 
czasie kopania dolėw z gliną natra- 
fiono na ślady zwierzęcia, które we-   

« dzą bliższe szczegóły © sygnelizowa- 

w 
1 
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dług obliczeń geologów, żyło przed 
3 miljonami lst. Zwierzę to należało 
do rodziny t. zw. dinosaurusėw, Dlu- 
gość stopy zwierzęcia wynosiła 19 i 
pół cala angielskiego,  szerokośck 
5 cali. 

— Wyspa zspzdła się. Nedcho- 

nej wczoraj katastrofie Port Flexan- 
der, koło Angoli. wyspa te, ze miesz- 
kała przez portugalczyków, nawie- 
dzona została trzęsieniem ziemi, tak 
gwałtownem, że zapadła się cała pod 
morze. Wszystkich mieszkańców po- 
chłonęły fale. Katastrofa ta dzła po- 
wód do pierwszych wiadomości, że 
Angola również została zalana mo- 
rzem. 

Rozmaitości. 
Kolonizacja żydowska na Ukrai- 

nie. 1 

  

  

W gub, kijowskiej w ciągu ostatniego- 
miesiąca zarejestrowano 4,000 rodzin ży- 
dowskich, pragnących osląść na rcli dle: 
zajmowania się gospodarstwem wiejskiem. 
Dalszą rejes rację przerwano. 

Przeznaczonej na cele kolonizacji żydo- 
wskiej ziemi w powiecie chersońskim, cb- 
szaru 6500 dziesięcin, wystarczy zaledwie- 
tylko dla 900 rodzin. 

  

'   Redaktor Józef Batorowicz. 

EEE SET SO TEST TF ZTEROZEA SRA. ks 

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. pluc i żo- 

łądka. Przyjmuje od 9—11, 61/2—7!/2 wiecz. 
Ui Ad Mickiewicza 21, m. 1. 

    
  

KINO - 

uł. Wileńska 38. 

KINO- KO. „„POLONJA*| Wybitna nowość ekranu! Mężczyzna, kobieta, małżeństwo. ojs'schot : podiuą powieści 
i nowoczesna Messalinz. Wielkie bohaterki w dziejach świata. Ich przeżycia miłosne. Znakom. gwiazda ameryk. Dorota Phillips w roli gł. Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slępjan 

KINO- ® - ва= 

TEATR „Piccadilli | 
UL. WIELKA 42. 

  

CENNIK NASION 

kszy sukces stolic. Wielki malowniczy film! 
dramat szlonovy w 6 akt, W rolach głównych słynna Nita Naldi bohaterka obrazu „X przykazań" | Conrad Nagel. 

28 „HELIOS“ | Najwię 
S e m wez 2     

Dziš nowy program. 

znanych z niezawodnej dobroci I jakości firmy 

EDMUND RIEDL, 
już wyszedł z druku. Wyeyła się na żądanie. 
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Przeczytaj! 

Będziesz Brudny, 

Zapamiętaj! 

Nie będziesz miał pięknego Domku wśród lasu pod miastem, 
Stracisz Samochód, 
Nie będziesz słyszał cudownych tonów Pianina, 
Nie będziesz mógł urządzić przyjęcia dla swych drogich gości 

w braku SŚreber stołowych, 
Stracisz puszysty Dywan, 
Będzie Ci zimno bez Futra, 

® 

Nie będziesz mógł pisać na ślicznej Maszynie, 
Nie będziesz radował swych oczu pięknym Obrazem, 

o ile nie kupisz 

biletu na Loterję Fantową 
- ną budowę 

Związkowej Stanicy Harcerskiej w Warszawie. 

Cena biletu 5 złotych. Kupujacy bilet otrzymuje paczkę z wy- 
robami Fabryki Chemicznej „Tlen“ we 

Bilety nabywać można we wszystkich Komendach 4 zł. 50 gr. 
i Instytucjach Harcerskich oraz w 
cza, róg Tatarskiej). 

Lwowie, wartości około 

cukierni B. Sztralla (Mickiewi- 

A kto kupuje bilet — buduje Stanicę Harcerską 

w Warszawie. 

a 

/ 

Wydawca w imieniu wspołwiaeśSuicieli Aleksander Kleczkowski. 

Lwów, ul. Rutowskiego 3, 

  

DAMA Z KASYNA GRY 

Mający do sprzedania © 

nieruchomość . 
o 6ciu do 15 pokojach lub odpowiedni lokek 

do wynajęcia w obrębis Nowego Miesta lub w ; 

centrum miasta za niewygórowaną cenę, zechcą - 

złożyć oferty w Redakcji „Kurjera Wileńskiego х 

pod literami K. Z. i K. W. 

LL iadadiaaaa i 

: „VESTA"     
  

  

  

® 
® 

а " ‚ . & 
8 Bank Wzajemnych Ukezpieczeń s 

= zał. 1873. Poznań zał. 1873. s 

&а ODDZIAŁ w WILNIE, Jagielońska 8. R 
w. ® 

s $ 
3 Ubezpieczenia życiowe, I 

S od wypadków, odpowiedzialności Š 
a 

® 
® 
® 

EET RITA 

Do 500 złotych 
miesięcznie może każdy za- 
robić łatwo bez różnicy i 
nie odwołując się od swych 
zwykłych zajęć. Kapiłełu I 
specjal-ošci nie potrzeba. 
Szczegóły wysyłamy natych- 
miest po otrzymaniu 1 zło- 
tego ra częściowe pokrycie 
kćszłów w liście gotówką 
lub znaczkami. Adresować 
do firmy „Hasce-wu** War- 
szawa, Leszno Nr. 27. Skrzyn- 
ka poczt wa 73. — Telefon 
Nr. 171—78 10—2 

prawnej, auto casco od ognia 

а i gradu. 
a a 
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Pierwszorzędny 

„krawiec damiski 

M. KORSAK 
ul. reb 
Specjainošė: KOSTJ E 1 PŁASZCZE. ul. Wileńska 27 

Od I stycznia obstalunki sąd nie. Otwarta od 12 do 4/2 
przyjmowane ze zniżką do ) 

50 proc. 
  

Repartrjantka-Polka 
poszukuje pracy do „hctelu, 
kawierni, gospodyni w gos- 
podarstwie domowem, bony 
do dzieci, bileterki do kina 
lub teztru. Antokolska Nr. 

54a dla I. R. 

Jadłodajnia 
Hygjeniczna 

Wydaje obiady zdrowe i ta- 

Poszukuję lokali 
z 3 pokci z kuchnią. 
Wiadomość: Wileńska 15 

Red. „Kur. Wil.” 

Druk. „Lux“, Żeligowskiego 1.  


