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KURJER WILENSKI 
Cena 15 groszy. 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 

    

Wychodzi codziennie próez dni pošwiąteeznych. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Pre- 
numeratę 1 ogłoszenia przyjmują: Księgarnia W. Makow- 
skiego, S-to Jańska 1, Skład papieru W. Borkowskiego, Mic- 
kiowicza 5; Bluro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mic- 
kiewicza 4, róg Pena, tal. 82 | wszystkie biura rekla- 

mowe w kraju i zagranicą. I 

  

KUKSY KATORALIE I. I. P 
Dyrekcja i sekretarjat Jagiellońska 91, tel, 663 od g. 11-15. 

Lekcje , ” Słowackiego 11 od godz, 5 do 10 V. 
KOMPLET klasy wstępnej I 1 gimnazjalnej 

? 

i KURSY " Zėkresle klas II, IV, V, VI, VII I VIII gimnazjum | 
typu humanistycznego i realnego 

dia mających matury niepolskie, przygotowu- 
Kurs polonistyczny je do egzam. uzupełniających z polonistyki. 

Wpisy rozpoczynają się 2 lutego r.b. 

Ulga w opłatach dla orzędaików i inteligencji pracającej 
Przy kursach istnieje bratnia pomoc, kółko polonistyczne i po- 

moc lekerske. Ulgi w Książnicy Nowości. 

Kurs języków obcych. 

  

TEATR WIELKI W. Pohulanka, 

o godz, 12-tej przedstawienie dla dzieci 

„CZERWONY KAPTUREK bajka w 3-ch aktach 

i „DIVERTISSEMENT“ 
"z udziałem: Grabowskiej, Godlewskiego, Wyrwicza, Wragi I inn. 

Początak o gadz. 12 po poł. Ceny miejsc od 75 groszy 

Od wydawnictwa. 
Rozpoczynamy z dniem dzisiejszym wydawać „Kurjer Wileń- 

ski* jako pismo poranne w zwiększonym formacie. Podczas ostat- 
niego miesiąca mimo najszczerszych chęci nie mogliśmy umieścić 
materjału napływającego do nas—z braku miejsca w naszej gazecie. 

Od dziś mamy nadzieję odpowiedzieć wszelkim zapotrzebowa- 
niom miejscowego społeczeństwa.. Skład redakcji został zwiększony. 
Telegraficzne i telefoniczne wiadomości oraz* korespondencje za- 
pewniono. Wszystkich ludzi dobrej woli, pragnących przyczynić 
się do budowy państwowości, do rozwinięcia programu naprawy 
stosunków, pragnących wypowiedzieć się o kwestjach najważniej- 
szych naszego bytu zapraszamy do współpracy. 

Jednocześnie prosimy © rozpowszechnianie „Kurjera Wileń- 
skiego”, jednanie nam zwolenników, czytelników i prenumerato- 
rów. Prosimy © zwracanie się do nas we wszelkich sprawach 
ogół obchodzących. Przyjmujemy chętnie wszelką krytykę naszych 
poczynań, byle rzeczową i jako warunek zasadniczy, zaopatrzoną 
obowiązkowo w rady praktyczne jak usterkom- zapobiec. 

Pamiętni dobrze świetnego, nie tak jeszcze dawno, promie- 
niowania demokratycznej prasy polskiej w Wilnie — wierzymy 
głęboko, że nasze śmiałe, bo śród ogólnej apatji i bierności roz- 
Poe, usiłowania znajdą oddźwięk i dobrą wolę tych wszystkich, 
tórym dobro kraju naszego i Państwa leży na sercu. 

Pragniemy służyć społeczeństwu, krajowi i państwu, ufni 
w to, że pesymizmem, narzekaniem i biernością niczego dokonać 
nie można —a tylko twórcza inicjatywa i beżwzględne dążenie do 
jasno wytkniętego celu, którego kontury mają się zarysować 
właśnie drogą wymiany poglądów na naszych łamach—dać mogą 
zwycięstwo idei słuszności i sprawiedliwości. 

Jako ludzie miejscowi dążyć będziemy do wszechstronnego 
oświetlenia życia, stosunków i potrzeb naszego przedewszystkiem 
kraju, zbyt po macoszemu trąktowanego, nawet przez ludzi miej- 
scowych, zbyt zapatrzonych w złudne miraże stolicy, mającej nie- 
zmiennie nas bez nas uszczęśliwiać. 

Jako Polacy—dążyć będziemy do ugruntowania mocarstwowej 
potęgi Państwa Polskięgo. 

Jako ludzie—dążyć będziemy do zwycięstwa ideałów ogólno- 

    
    
  

ludzkich: sprawiedliwości społecznej, równości i wolności — wy-| 
dźwigając zasadę pracy na należne jej naczelne miejsce. 

ako demokraci wreszcie — dążyć będziemy do tego, aby 
szczytne hasła demokracji polskiej „wolni z wolnymi, równi 
z równymi* nie były czczym frazesem, powtarzanym z okazji ob- 
chodów narodowych — lecz stać się mogły chlebem powszednim 
realnego ujmowania zagadnień życiowych. 

Gdybyśmy, choć w: części mogli hasła te urzeczywistnić i jako 
zasady naczelne naszego społeczeństwa w życie wprowadzić, o ich 
nieodzownej potrzebie przekonać — uważalibyśmy zadanie nasze: 
za spełnione. 

Redakcja. 

Redakcja i Administracja: ul. WILEŃSKA Ne 15, 
Czynna od godz. 9 do 3 popoł. 

Redaktor przyjmuje od 1—2 popoł. 
Rękopisów. nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

BERLIN. Dziś pod wieczór odby: 
ły się w pruskim landtagu wybory 
prezydenta. Wybory te obfitowały w 
burzliwe sceny. Na początku posie: 
dzenia jeden z komunistycznych po- 
słów wstąpił na trybunę i przez dłu- 
gie godziny czytał szereg wniosków, 
nie przedstawiających wiele sensu. 
Następnie przystąpiono do wymie- 
niania oficjalnych kandydatur. Partje 
rządowe: centrum, demokraci i so: 

PARYŻ, Dzienniki tutejsze do 
wiadują się z Brukseli, że zanosi się 
na przesilenie gabinetowe. lzba 
wbrew życzeniu Prezydenta Theunisa 
oświadczyła się 98 głosami przeciw 
68 rozpatrzeć wniosek o udzielenie 

PARYZ. Z hotelu Astorja, w któ 
rym mieszczą się biura Komisji Od- 
szkodowań ginęły w niewiadomy 
sposób dokumenty niejednokrotnie 
treści ściśla poufaej. Dochodzenie 
policji doprowadziły do aresztowania 
jednego z sekretarzy Komisji Od- 

WIEDEŃ. Były wicekanclerz Frank 
oświadczył korespondentowi „New- 
York-Herald", że natychmiast po u- 
kończeniu kontroli Ligi Narodów w 
Austrji, zostanie zawarta między 

BERLIN. Z Tokio donoszą, że 
najpoważniejsi politycy japońscy žą- 
dają w parlamencie zawarcia kon- 

PARYŻ. „Matin” podając za „Iz: 
wastjami” sensacyjną wiadomość że 
porozumienie japońsko-rosyjsko-chiń- 
skie jest przygotowaniem do układu 
między Japonją, Rosją, Chinami oraz 

Program 
MOSKWA. Jak wiadomo, MOPR., 

międzynarodowa organizacja pomocy 
ofiarom rewolucji, jest ośrodkiem, 
zapomocą którego Komintern prowa- 
dzi agitację | propagandę wszech- 
światową. 

Przyciągając do organizacji bez- 
partyjnych, Komintern stwarza wszę* 
dzie „jaczejki* propagandowe, pod 

9 MOSKWA. Rozkaz wydany przez 
milicję moskiewską konstatuje, że w 
Moskwie zatrzymuje się obywateli 
bezpodstawnie i osadza ich w wię: 
zieniu. 

MOSKWA. Przybył tu wczoraj 
Krasin. Na dworcu oczekiwali go 
przedstawicieli -komisarjatu ludowego 
do spraw zagranicznych. 

HELSINGFORS. Z Piotrogrodu 
donoszą, że z polecenia wyższych 
władz sowieckich, specjalnie wydele- 
gowana komisja przeprowadziła rewi- 
zję działalności 33 wiejskich komite- 
tów wykonawczych. 

Stwierdzono zupełną  bezczyn- 
ność władz prowincjonalnych, pijań- 

05 $5 о. 
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Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4:ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

cjaliści wystawili kandydaturę do- 
tychczasowego  premjera Brauna. 
Głosów oddano 441, z tych 435 u: 
znano za ważne. 

Braun otrzymał 221 @., 
większość trzech głosów. 

Po egłoszeniu wyniku na sali 
powstała istaa panika.  Stronaicy 
rządowi krzyczeli z radości, a nacjo* 
naliści i komuniści z oburzenia, 
przyczem mocno gwizdali. 

czyli 

Możliwość przesilenia gabinetowego 
w Belgji. 

kobietom prawa wyborczego. Za 
wnioskiem prócz deputowanych ka 
tolików głosowali i socjaliści. Gdyby 
wniosek uzyskał w dyskusji więk: 
szość, stronnictwo liberalne zamierza 
wystąpić z większości rządowej. 

Kradzież dokumentów dyplomatycznych, 
szkodowań, któremu, dowiedziono, 
że wykradał dokumenty, m. in. pro' 
tokuł końcowy konferencji w Can: 
nes i sprzedawał je do Ameryki. 
Dochód ze sprzedaży był bardzo zna- 
czny, gdyż za jedan  protokuł otrzy: 
mał 600 dolarów. 

Austrjacko-niemiecka unja polityczna. 
Niemcami i Austrją unja gospodar- 
cza. Kwestja zupełnego przyłączenia 
się FAustrji do Niemiec będzie tylką 
sprawą wewnętrzaą obu państw. 

Japońsko-sowiecka konwencja 
wojskowa. 

wencji wojskowej sowiecko-japońsko: 
chińskiej. Konwencja ta ma być zwró- 
cona przeciwko Aaglji i Ameryce. 

Porozumienie japońsSko»=rosyjsko - chiń- 
sko-niemieckie. 

Niemcami, zaznacza, že Herrlot bę- 
dzie wobec tego dążył do zupełne- 
go rozbrojenia Niemiec, poczem na- 
kłoni je do wejścia w skład Ligi Na- 
rodów. 

„Mopra“. 
płaszczykiem rzekomej pomocy dla 
ściganych komunistów. 

Kierownicze sfery sowieckie sta- 
rają się obecnie wykorzystać Беграг- 
tyjnych, urabiać ich do walki rewo- 
lucyjnej z kapitałem. 

Celem wydajniejszej pracy stwo- 
rzono specjalny komitet centralny, 
który jest w ciągłym: kontakcie z 
egzekutywą „Kominterau“. 

Przyznają się. 
Rozkaz powyższy przypomina u- 

rzędom policyjnym o istnieniu „so 
wieckich praw“. 

O dzialalnošci G. P. U. bolsze- 
wicy oczywišcie przemilczają. 

Krasin w Moskwie. 

Miedzy innymi wyjechal na spot- 
kanie Krasina ambasador francuski, 
Jean Herbette. 

Korupcja w urzędach sowieckich. 
stwo, łapownictwo i dokonywanie 
gwałtów nad spokojaą ludnością. 

W rezultacie 31 urzędników od- 
dano do dyspozycji władz sądowych, 
42 komunistów wykluczono z partji. 

Władze sowieckie zabroniły ogła- 
szania rezultatów rewizji. 

  

  
! dyplomatycznych. 

gcze w bieżącym tygodniu 

  

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

TELEGRAMY. 
Burza w sejmie pruskim. 

  

2 Kowna. 
Kryzys gabinetowy. 

Na stanowisko premjera wysunię- 
te zostały następujące kandydatury: 
kontrolera państwowego — Karoblisa; 
na stanowisko ministra spraw zagra- 
nicznych — profesora Reinisa. 

* * 
* 

Prezydent Litwy odbywa ciągłe 
narady z leaderami frakcyj sejmo- 
wych. 

Koncepcja utworzenia gabinetu 
koalicyjnego zyskała poparcie pre- 
zydenta. 

Chrześcijańscy demokraci i паго - 
dowi włościanie nie mogą porozu- 
mieć się dotychczas w sprawie 
wspólnego programu. 

Panuje ogólne przekonanie że 
gabinet ministrów stworzony będzie 
z przedstawicieli partyj prawicowych. 

W kołach dyplomatycznych. 

„Liet, Zin” dowiaduje się, iż w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
mają nastąpić przesunięcia na nie: 
których zagranicznych placówkach 

Mianowicie dr. 
Zaunius, obecny poseł w Cechosło- 
wacji, ma być przeniesiony do Szwaj: 
cerji, gdzie jednocześnie będzie sta- 
łym przedstawicielem w Lidze Na- 
rodów. Na jego miejsce w Pradze 
zostanie mianowany dr. Szaulis. | 

Dr. Szaulis b. redaktor „Kłajp. 
Żinios* według wiadomości tego 
dziennika, był obecnym podczas o- 
statniej konferencji w Halsingforsie, 
jeko delegat Litwy w celach infor- 
macyjnych. 

Dymisja prezydenta kraju Kłaj- 
pedzkiego p. Gajlusa. 

Prezydent kraju Kłajpedzkiego p. 
W. Gajlus, po powrocie z zagranicy, 
przyjął współpracownika „Kłajp. at- 
nios“, któremu oświadczył, że jesz- 

złoży na 
ręce gubernatora swoją dymisję. 

Pan Prezydent ustępuje z powo- 
du zachwianego zdrowia i po powro: 
cie z zagranicy Dyrektora kraju p. 
Borcherta zamierza udać się na kil- 
ka miesięcy do Włoch. 

Najważniejszym kandydstem na 
stanowisko Prezydenta jest uważany 
obęcny Dyrektor kraju p. Borcher- 
tas, który miał powrócić do Kłajpe- 
dy 25 b. m. 

Przedstawiciele frakcyj sejmo. 
wych u prezydenta republiki. 

Przewodniczący sejmu litewskiego 
zaprosił przedstawicieli frakcyj sej- 
mowych na konferencję z prezy: 
dentem rapubliki. Między innymi 
przybyli również reprezentanie pol- 
scy i żydowscy. 

Nie wzięli jedynie udziału w tej 
konferencji * przedstawiciele socjel- 
demokratów. 

Skasowanie metryk cywilnych 
na Litwie. 

„Rytas* Ne. 13 donosi: Na mocy 
postanowienia Gabinetu Ministrów, 
został odwołany okólnik ministra Žal- 
kauskasa za Ne 2779 (Vyrlas „Žyni- 
os” Ne 154), dozwalający spisywania 
metryk cywilnych. Odwołanie moty- 
się tem, iż okólnik nie był oparty 
na działających ustawach. Następnię 
polecono ministrowi spraw wewnętrz- 
nych opracować w tej sprawie od- 
powiedni projekt ustawy i przedłożyć 
go sejmowi. 

Pożyczka dla Kowna. 

Na ostatniem postedzeniu rady 
miejskiej wybrano komisję, która ma 
opracować warunki uzyskania po- 
życzki zagranicznej na przeprowa- 
dzenie kanalizacji i wodociągów. 

Polecono komisji tej pertrakto: 
wać z kapitelistami zagranicznymi. 
KDS SIRDIS TEST TRA DAAD AI 

ŻYWE FOTOGRAFJE!! 
czył. 4 stronę. S 
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Wiadomošci polityczne. 
Na zaproszenie p.l 

Prezydenta Rzeczypos- 
politej, pan marszałek 

Sejmu wyjechał do Spa- 
ły z kilku posłami na polowanie u- 
rządzone dla prezydjum Sejmu. P. 
marszałak wraca w poniedziałek. 

W sprawach ziem 
Konferencje wschodnich  konfero- 
O: w wał premier z p. mlni- 
Laser strem spraw wewnę- 

trznych. Ratajskim, p. 
wice: ministrem Smólskim i głównym 
komendantem policji, p. Borzęckim. 

W gabinecie p. mi- 

Rejestracja nistra Thugutta odbyła 
na ziemiach sie parada, zwołana 
wschodnich. Cejem omówienia spo: 

sobu dokonania na kresach zapowie- 
dzianej rejestracji obywateli. Rejestra- 
cja ta będzie miała na celu*ustale- 
nie praw obywatelstwa polskiego. W 
naradzie uczestniczyli: prezes gene- 
ralnej prokuratorji, p. Bukowiecki, b. 
minister sprawiedliwości, prof. Ro 
man i naczelnik wydziału do spraw 
Ziem Wschodnich p. Roman i na- 
czelnik wydziału do spraw obywa- 
telstwa w ministerstwie spraw we- 
wnętrznych, p. Piwocki. 

Wyjazd mar- 
szałka sejmu 

do Spały. 

  
Proces „petlurowców*. 

MOSKWA. W Kijowie rozpoczął 
się proces przywódców oddziałów 
bojowych atamana Petlury. 

Akt oskarżenia zarzuca wszystkim 

Bolszewicy a Besarabja. 
MOSKWA. W siódmą rocznicę 

oderwania Besarabji od Rosji, odbył 
się tu wielki wiec, na którym prze: 
mawiał Rakowski. 

W przemówieniu swojem podkre- 
ślił on, że walka o wyzwolenie Be- 
sarabji z pod „jarzma rumuńskiego” 
będzie prowadzona z niesłabnącą e- 
nergją. 

Po przyjęciu odnośnych rezolucyj, 
uczestnicy wiecu w towarzystwie or- 
kiestry demonstrowali przed gma- 
chem Kominternu. 

Bolszewicka cenzura telefoniczna. 

TALLIN. Władze tutejsze stwier- 
dziły, że bolszewicy  podsłuchują 
wszelkie rozmowy telefoniczne mię: 
dzy Estonją a Rosją. 
"Również rozmowy dyplomatyczne 
między estońskiem ministerstwem 
spraw zagranicznych a poselstwem, 

Ku 

Minister spraw wojsk. 
zagraniczni przyjąłwostatnich dniach 
u mim. SI posła szwajcarskiego i 
korskiego pełnomocnego ministra 

p. de Segesser oraz zastępcę gene 
ralnego sekretarza Ligi Nar., p. Ave 
nola i odbył z każdym z nich dłuż- 
sze konferencje. 

Przemystow-  Premjer Grabski od- 
cy górnoślą- był dłuższą rozmowę z 
scy nie próż- delegacją sfer. gospo 

nują. darczych Górn. Sląska, 
w skład której wchodzili: sen. Kowal- 
czyk, inż. Grabianowski, p. Ficowski, 
dyr. Bratkowski i p. Janike. Delega- 
cja przedstawiła położenie przemysłu 
na Górnym Śląsku. Premjer przyrzekł 
postulaty przemysłowców życzliwie 
rozpatrzeć. 

Na wczorajszem po- 
kadry na sjedzeniu komisji rol- 
zasiewy, nej zakończono dy- 

skusję w sprawie kredytów na zasie- 
wy wiosenne. Przyjęto szereg rezo 
lucyj, wzywających rząd do wstawie: 
nia do budżetu 15 miljonów na ten 
cel oraz przedłożenie planu podziału 
tej sumy. 

oskarżonym działalność kontrrewolu- 
cyjną. | 

Oskarżonym grozi kara śmierci. 

Rumuńscy komuniścy Bodulesco 
i Ember Dro wygłosili przy tem mo: 
wy programowe. 

Podobne manifestacje odbyły się 
i w Piotrogrodzie. * 

Przewodniczący tyraspolskiego 
komitetu rewolucyjnego, Staryj, o: 
świadczył, że blizka już godzina, gdy 
Besarabja stanie się czerwoną. 

Wszystkie te demonstracje wska- 
zują na to, że bolszewicy, w  zwią- 
zku z kwestję besarabską przygoto- 
wują poważne działania rewolucyjne. 

że telefonistki sowieckie otrzymały 
instrukcję, by nie dawać połączeń, 
jeśli na stacji niema „cenzora”, | 
agenta G, P. U. 

Gazeta rewelska „Kaija” występu- 
je ostro przeciwko metodom bolsze- 
wickim żądając podjęcia energicz: 

  
podlegają ścisłej „cenzurze”. nych kroków dyplomatycznych ze! 

W toku dochodzeń stwierdzono, strony rządu estońskiego. į 
: ! 
            
  

z państw bałtyckie 
Estonja. 

Szef sztabu generalnego, po- 
zostaje. 

Rada ministrów rozpatrywała na 
swem ostatniem posiedzeniu poda- 
nie szefa sztabu generalnego Tirwan- 
da, proszącego o zwolnienie go z 
dotychczasowego stanowiska. 

Podanie zostało nieuwzględnione. 

Traktat estońsko-turecki. 

Minister Pusta wniósł na radę 
ministrów projekt traktatu przyjaciel- 

h. | e j 
\ 

skiego z Turcją. Rząd zatwierdził . 
traktat i odesłał go do parlamentu, 
celem ratyfikacji. 

Łotewsko-estońska konfe- 
rencja celna. 

Łotewsko - estońska konferencja 
celna ma przebieg b. pomyślny. We 
wszystkich sprawach spornych osiąg: 
nięto zupełne porozumienie. 

Uchwalono stworzyć łotewsko- 
estońską radę celną, która zunifiku 
je taryfy celne obu państw. 

  

Z Rosji Sowieckiej. 
Mrozy na Krymie. 

Z Sewastopola donoszą o nieby- 

walych mrozach, jakie nawiedziły 
Krym. 

Mrozy te dochodzące do 10” sta- 
nowią poważne  niebezpieczeństwo 

dla zasiewów. 
W Mariupolu mrozy dosięgły 23. * 

m m 
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U brzegów kaukaskich szaleje a: 
mieć śnieżna. Szkody są b. znaczne. 

Śnieżyce na Kaukazie. 
Na Kaukazie šniežyce zasypały ' 

tory kolejowe. W Tyflisie i Kutaisie 
zjawiły się na ulicach miasta wilki. 

Ruch pasażerski I towarowy ustał 
zupełnie. } 

— 
  

Z okna redakcji, 
„Pierwszy” i „po pierwszym” — bale 
i stroje balowe — rozwój basła „swój 
do swego” w butach amerykańskich 
i krawatacb paryskich — drożyzna — 
a różne komisje i komitety — dziwne 

* inspekcje — magistrat a wiosna — do- 

kąd doleciały bociany. 

Kochany „pierwszy”. Całe Wilno 
jest pod jego wrażeniem. Wszystkie 
lokale publiczne, różne „Warszawian- 
ki”, „Zacisza” i inne „Myśliwskie”, 
które Juž od dziesiątego każdego 
miesiąca coraz większemi świeciły 
pustkami, zaczynają, jak pod dotknię- 
ciem różdżki czarodziejskiej, ożywiać 
i zaludniać. 

i wesele... A tak było smutno i bez- 
nadziejnie... takie wszystko „na raty”... 

Nawet bale karnawałowe (urzą: 
dzane naturalnie zawsze na jakiś 
„wzniosły cel”) na brak których ne- 
rzekać nie możemy, nie mogą dodać 
życia... I przeważnie świecą pustkami. 
Bo i jakże iść na bal, zwłaszcza u- 
rządzony wśrodku, lub przy końcu 
miesiąca, kiedy sam wstęp kosztuje 
od 5—10 złotych, a nawet i więcej? ; 
Na „raty” nie puszczą, a gotóweczki 
niema... Co prawda są różni, a prze- 
ważnie różne amatorki balów, które 
chociaż od pierwszego do pierwsze- 
go .„żyją” prawie herbatką i „na ra- 
ty”—bez balów obejść się nie mogą 
i korzystają z każdej okazji, aby się 
„pokazać szerszej publiczności” w 
nowej sukni, sprowadzonej prosto z 
Paryża lub Wiednia...   Wszędzie gwar, śmiech, radość       

0 I 

Ajakle te „suknie” — trochę pa: |- 

КЕСЕ „ROWIE M 

Prasa litewska 0 konkordacie polskim 
1 Watykanem. 

„Liet. Żinios” Nr 14 umieszcza 
artykuł niejakiego p. Dedal w któ- 
rym omawia sprawę  konkordatu 
Polski. W tych dniach ukazały się 
wiadomości, że Polska wysłała dele- 
gację do Rzymu dla układania się 
ze stolicą apostolską w sprawie pod- 
pisania konkordatu. 

Powyższe wiadomości zasługują 
na zainteresowanie się ze strony 
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0 termin płacy czynsza 2a ziemię pod domant 
Dowiadujemy się, że na ostatniem 

posiedzeniu Sejmu poseł L. Chomiń- 
ski (z koła posłów Ziem Wschodnich) 
złożył wniosek o uchwalenie przez 
Sejm noweli (poprawki) do ust. z 
dn. 31 lipca 1924 r. o ochronie 
właścicieli domów na cudzym 
gruncie (Dziennik ustaw Nr 73, 
pozycja 722), wedle której data 31 
stycznia 1925, przewidziana w tej 

litewskiej, ponieważ dotyczą w znacz- | ustawie jako ostateczny termin 
nej mierze okupowanej części Litwy. | płacenia czynszu dzierżawnego 

Dotychczas administracja kościel 
na w Wileńszczyźnie pozostała taką | za ziemię pod domami miałaby być 

przesuniętą o pół roku, t. j. do 31 
samą, jaką byla przed wojną. Linja ; lipca 1925 r. 
demarkacyjna 

granicom djecezji, przez co część 
wiernych została oddzielona od swych 
biskueów przez granicę, ustanowio 
ną 15 marca 1923 roku. Dziś, gdy | 
Polacy uważają spór o granice z Lit- 
wą za ukończony, chodzi im także 
o ustalenie status quo i w dziedzi 
nie kościelnej. Wszystko wskazuje 
na to, że politycy warszawscy będą 
się starali drogą konkordatu tak u- 
rządzić sprawę administracji kościel- 
nej w Wileńszczyźnie, że admini- 
stracja ta będzie zależała od dyrek- 
tyw warszawskich. 

Drogą konkordatu Polacy uzyska* 
liby przyznanie przez papieża faktu 
zagrabienia ziem litewskich na rzecz 
Polski. Aczkolwiek przyznanie tąkie 
byłoby nieprawdą, jednak moralne 
znaczenie tego jest wyraźne I imper- 
jaliści polscy wykorzystaliby je w 
sposób jak najszerszy, 

Ż drugiej znów strony należy za- 
znaczyć, że papież nietylko nie przy” 
czynił się swym moralnym autoryte 
tem do naprawienia wyrządzonej 
Litwinom krzywdy, lecz przeciwnie, 
cały czas, jak się zdaje, dął w dudkę 
imperjalistów warszawskich. Dość 
przypomnieć skandaliczne pismo Wa- 
tykanu, w którem kardynał Gaspar 
ri, donosząc rządowi litewskiemu o 
przyznaniu go de jure proponuje 
Litwie unję z Polską. Lub też akcję 
delegata papieskiego, prowadzoną na 
Litwie na rzecz Polaków. Nawet ka- 
tolickie pisma litewskie skonstatowa- 
ły, że papież „gdyby mó 
chyliłby nieba dla Polski 
Nr. 226, z 1922 r.). 

Wobec takiego stanowiska Waty- 
kanu, nietrudno będzie Polakom do- 
piąć swego celu. To też do całego 
szeregu mfepowodzeń litewskich w 
sprawie wileńskiej przybyłoby jeszcze 
jedno, które jak się zdaje, byłoby 
niemiłe i dla księży litewskich, mo- 

„Laisve 

| gących trafić pod opiekę arcybisku- 
pa warszawskiego. 

Jakie stąd wynikłyby skutki trud- 
no jest wyrokować: przecież księża 
z jednej strony rządzą Litwą z dru- 
giej zaś strony zależą całkowicie od 
swej zwierzchności duchownej, wyz- 
naczonej przez papieża. 

Chodzą pogłoski, że rząd litewski 
również przygotowuje się do zawar- 

„cia konkordatu z Watykanem. Po- 
„dobno nawet kilku wybitnych du- 
chownych litewskich jeździło w tej 
sprawie da Rzymu. Trudno orzec ile 

'jest prawdy w tych pogloskach. O 
ileby nawet księża litewscy jeździli 
do Rzymu, wątpliwą jest rzeczą, czy 
mogliby oni wywrzeć wpływ na po 
litykę Watykanu. Raczej Watykan 
oddziałałby na nich w kierunku zbli: 
żenia się z Polakami. 

Powstaje przeto pytanie, czy li- 
tewskie partje rządzące widzą te no- 
we wysiłki polskie w sprawie wileń- 
skiej, o iłe zaś widzą, to czy szykują 

„sposoby dla ich odparcia? 

  

    

  

Nie wzmagaj drożyzny! 

Nie szastej „groszami*! 

Szanuj złotego! 

To nie dawna „złotówka*l 

To półtrzeciej „złotówki*l 

aa 

ciorek, trochę świecidełek — i już... 
Jeszcze naprawdę się nie zaczęły, a 
już się skończyły... kosztują jednak 
tysiące... 

Narzeka się jednak na drożyznę, 
na zastój w handlu, na brak gotówki, 
na upadek przemysłu krajowego. !. 

Kto jednak ten przemysł popiera? 
kto oszczędza? prawie nikt, Przecież 
wszystko, co jest z Paryża. Wiednia 
lub Berlina jest „lepsze”. 

Nawet ultra „narodowi” którzy 
stale mają na ustach hasła głoszone 
przez sławetny „Rozwój”: — „swój 
do swego” — „popierajcie przemysł 
krajowy” — wolą ubierać się w an 
glelskie korty, koszule wiedeńskie, 
nosić buty amerykańskie, kapelusze 
włoskie a krawaty paryskie... 

Hasła są dla motłochu — ich to 
nie obowiązuje... 

A drożyzna rośnie. 

pomiędzy Litwą a; 
Polską nie odpowiada istniejącym Komisji Prawniczej 

gł, to przy- i 

Wniosek ten odesłany został do 
Sejmu, w której 

posłowie lewicy będą musieli stoczyć 
walkę z zachłannością pieniężną ma- 
gistratu wileńskiego reprezentowane- 

Dnia 8 u. b. m. delegacja zbloko- 
wanych związków kolejowych pod 
przewodnictwem pos. Kuryłowicza 

matyki, który zblokowane związki na 

niu z. r. — pod przewodnictwem 

opracowały w odpowiedzi na nie- 
udolny elaborat ministerjalny. 

i wyraził nadzieję, 
związkami do porozumienia. 

Warto obecnie, gdy pierwsze nie- 
jako stadjum walki z pragmatyką 
zakończone, scharakteryzować w krót- 
kości rolę, jaką dotychczas już ode- 
grał w tej sprawie Z. Z. K., stano- 
wiący — jako Związek największy 
trzon, dookoła którego wszystkie 

nie się zgrupowały. 
Już w | połowie 1919 r., 

innych związków między kolejarzami 
jeszcze nie było, Z. Z. K. rozpoczął   

} 
! 

  
| 

winna się rozpocząć reorganizacja 
i ujednostajnienie gospodarki kole- 
jowej w Polsce, 

O ile jednak Z. Z. K. w pierw- 
szych już. miesiącach naszej pań- 
stwowości spełnił to i dla kolejnictwa 
i dla kolejarzy, tak ważne i pilne zą- 
danie, o tyle administracja kolejowa 
sprawę całą przewlekła i zabagniła. 
Już z końcem r. 1919 i w Minister- 
stwie i całej administracji kolejowej, 
pod wpływem wzrastającej w kraju 
reakcji, występują coraz wyraźniej 
tendencje, by Z. Z. K. usunąć jak- 
najbardziej od wpływu na kolej- 
nictwo. 

M. K. wzięło tedy „na ambicję” 
i postanowiło samo pragmatykę koleji 
opracować, z tym rzeczywiście ci- 
chym życzeniem, by przepisy służ- 
bowe kolejarzom poprostu narzucić,.. 
Rezultat tych „ambicji” jest taki, że 
kolejnictwo polskie mimo, że 
istnieje 6 już lat i że stanowi naj: 
ważniejszy przecież dział gospodarki 
państwowej — dotąd jednolitej prag- 
matyki nie posiada, co znowu ma 
ten skutek i dla kolei i dla pracow- 
ników fatalny, że w każdej dzielnicy 
gospodaruje się inaczej... 

„Projektów” pragmatyki było 
wprawdzie dotąd aż — 6, ale każdy 
tak niedorzeczny, a przytem dla ko- 
lejarzy tak krzywdzący, że na skutek 
protestów Z. Z. K., który sprawę 
pragmatyki stawiał wręcz na ostrzu 
noża — samo M. K. je wycofało. 

Były przytem także czynione pró- 
by narzucenia kolejarzom pragmatyki 
w drodze rozporządzenia. Ale 
próby te spełzły na niczem, a to 
wyłącznie tylko — co specjalnie na 
leży podkreślić — dzięki ostremu 

wręczyła p. min. Tyszce projekt prag- o organizacji 

związki i rzeszenia kolejowe solidar- rychlej Sejmowi przedłożyło. 

\ 
pracę nad pragmatyką, uważając, że | walkę o pragmatykę kolejarzom ©- 
od jednolitych przepisów służbowych | gromnie ułatwiło. : 

go przez posła Zwierzyńskiego. Magi- 
strat żąda wbrew ustawie opłaty 
2 złote 66 groszy za każdego przed- 
wojennego rubla czynszu dzierżawne- 
go, zamiast 1 złotego za każdego 
rubla, jak to przewiduje rzeczona 
ustawa. 

Ponieważ niewiadomo kiedy na- 
stąpi decyzja Sejmu i Senatu, dzier- 
żawcy w dalszym ciągu winni płacić 
po 1 złotym za rubla przedwojenne: 
go — chociażby do depozytu sądo- 
wego. 

Kto dzierżawi ziemię bez budyn- 
ków powinien płacić tyle, ile magi- 
strat zażąda. Po wszelkie wyjaśnie- 
nia zwracać się należy do Sejmu do 
posłów Chomińskiego, Helmana, Ko- 
ściałkowskiego lub Wędziagolskiego. 

  

Z.Z.K w walce o pragmatyke. 
2е 2. 2. К. otrzymujemy następujący artykuł z prośbą o zamieszczenie: 

gicznej walce posłów  socjalistycz* 
nych w Sejmie. Walka taka rozegra” 
ła się np. w lecie ub.r. przy ustawie 

władz kolejowych — 
w Komisji Komunikacyjnej i wybra- 

szeregu konferencyj, odbytych w grud- nej dla tej ustawy podkomisji. Sto- 
czyli tę walkę — przy obojętnem 

tow. Grylowskiego (sekr. gen. Z.Z.K.) lub wręcz wrogiem wobec kolejarzy 
zachowaniu się innych klubów — 
pos. Moraczewski i Kuryłowicz itylko 

P. Tyszka projekt bloku przyjął im zawdzięczyć należy przeforsowa- 
że dojdzie ze nie na komisji i w Izbie postanowie- 

|nia (ustawowego), który nakazuje 
Rządowi wydanie pragmatyki w dro- 
dze ustawy sejmowej. 

Przypomnieć tu również należy, 
przez pos. Kuryłowicza w dyskusji 
budżetowej w lecie z. r. wniesioną i 
przez Sejm uchwaloną, a wzywającą 
M. K., by projekt pragmatyki czem- 

Przeforsowanie przez posłów so 
gdy cjalistycznych zasady, że pragmatyka 

ma być załatwiona w drodze ustawy, 
a nie: rozporządzenia, całą dalszą 

Należało następnie czuwać nad 
tem, by M. K. projekt przepisów 
służbowych czemprędzej wypracowało 
i przedłożyło związkom do uzgod- 
nienia... 

Uczynił to Z, Z. K. w październi: 
ku z. r., a akcja jego wówczas wdro- 
żona, jakoteż zdecydowana na wszy- 
stko jego postawa, wydała odrazu 
dwa poważne rezultaty: 

a) Minister Kolei Tyszka — który 
wypracowany przez M. K. (w tajem- 
nicy) projekt pragmatyki odesłał od- 
razu do międzyministerjalnej ko- 
mentacji prawnej,nie przekładając go 
związkom do. uzgodnienia — spowo* 
dował, że „projekt” swój z 
komisji międzyministerjalnej wycofał 
i związkom przedłożył. 

b) doprowadziła do koalicji wszy- 
stkich związków w walce o pragma- 
tykę... 

Czujność Z. Z. K., dobywając na 
światło dzienne ukrywany przez M. 
K. w tajemnicy projekt przepisów 
służbowych, oddała znowu koleja- 
rzom wielką usługę. 

Gdyby bowiem M. K. projekt 
swój — i niedorzeczny i dla koleja: 
rzy krzywdzący — było przeprowa: 
dziło przez międzyministerjalną ko- 
misję I gdyby następnie został on 
zatwierdzony przez Radę Min. jako 
rządowy projekt ustawy dla sejmu, 
to byłoby to kolejarzom całą ich 
dalszą akcję o sprawiedliwe przepisy 
służbowe ogromnie utrudniło. 

Te właśnie chytre zamiary Z. Z. 
K. pokrzyżował, a doprowadzając do 
koalicji wszystkich związków i 2rze- 
szeń kolejarskich, sprawił, że w wal- 
ce o pragmatykę występuje zgodny 
front 200000 kolejarzy, z którym i   stanowisku Związku klasowego i ener- | Rząd I Sejm musi poważnie się iiczyć. 

  

| SZ — _ 

Przepraszam nie rośnie, — bo... 
wędliny staniały — tak nam zako- 
munikowała jakaś komisja masarska... 
zdrożał tylko chleb, bo tak postano- 
wił Komitet obywatelski „do walki z 
drožyzną" i komisja  młynarsko- 
mączno-piekarniana. 

Zresztą, co tam chleb, niech dro 
żeje, byie kiełbasa była... to jest ha 
słem na dzień dzisiejszy... 

Hasłem tem przejęła się widocz: 
nie nasza policja i chcąc zbadać 
prawdopodobnie, czy wszyscy obywa 
tele mają pod dostatkiem kiełbasy, 
urządza inspekcję mieszkań. 

Pielgrzymują więc policjanci od 
domu do domu, od mieszkania do 
mieszkanie, zaglądają we wszystkie   kąty... 

Zapytani o cel tych wizyt tłuma- 
czą się jakoś niejasno — wreszcie 
zasłaniają się rozkazem... 

EEEE 

He, trudno, rozkaz torozkaz, nie: 
ma radyl.. 

Na to i nasz kochany magistrat 
nie poradzi. 

Ma on co prawda bardzo dużo 
kłopotów z wymyślaniem nowych 
podatków. 

Opodatkował już wszystkich i 
wszystko, a obecnie głowi się nad 
tem, jakby opodatkować... wiosnę, 
która tuż, tuż za pasem... 

В że wiosna idzie to więcej niż 
pewne... 

Nawet korespondent wileński 
„Kurjera Porannego” widział już nad 
Wilnem „ciągnące żórawie”, czy też 
inne bociany, które, jak donosi „No- 
wa Ziemia Lubelska” — dotarły 
szczęśliwie do Lublina. 

Faktl.. 
bicz.   
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KRONIKA. 
Dziś — Wigilja, Ignacego B. 
Jutro — Oczyszczenie N. M.P. 

Wschód słońca— g. 7 m. 17 
[Zachód —g. 4 m. 23 

MIEJSCOWA. 

„ 

  

— Nareszcie. Dowiadujemy się, 
że naczelnik Departamentu minister- 
stwa skarbu wygotował okólnik na: 
kazujący zwrócenie przez Urzędy 
Skarbowe zasekwestrowanych na u- 
trzymanie policji 13 proc. sum sa- 
morządowych związków  komunal- 
nych powiatowych (Sejmików). Wresz- 
cia więc samorządy będą mogły o" 
detchnąć i zająć się przyrodzonem 
polem pracy. Jak wiadomo Rada 
Ministrów jeszcze z jesieni skreśliła 
całkowicie na wniosek ministra Thu- 
gutta utrzymanie policji z budżetów 
samorządowych. Zastąpić te sumy 
ma 13 proc. podatku lokalnego. 
Wskutek powolności funkcjonowania 
ministerstwa Skarbu miejscowe lzby 
Skarbowe zaczęły wedle dawnych 
założeń opłaty ściągać, a lzba wileń- 
ska — nawet dochody sejmikowe 
sekwestrować. Obecnie ma być temu 
położony ostatecznie kres i błędy 
naprawione. 

— Nowy komendant policji w 
Wilnie. W związku z zawieszeniem 
w urzędowaniu inspektora  Tołpyho, 
komendanta policji Wilna, mianowa- 
ny został na jego miejsce dotych 
czasowy oficer inspekcyjny policji 
województwa warszawskiego, nadko- 
misarz Reszczyński. 

— 2 lutego i 25 marca. Mini- 
ster spraw wewnętrznych zwrócił się 
do wszystkich wojewodów z okólni: 
kiem, w którym powołując się na 
rozporządzenie p. Prezydenta Rzecz- 
pospolitej o dniach świątecznych, 
przypomina, ża w najbliższych daw- 
niej świątecznych dniach: 2 lutego i 
25 marca r. b., jako w dniach nie- 
wymienionych w powyższem rozpo: 
rządzeniu, urzędowanie winno się 
odbywać zwykłym trybem. 
„— Wysokość odsetek praw- 

nych. W „Dzienniku Ustaw” ogło 
szono rozporządzenie min. skarbu. 
którego mocą ustalona w par. 1 roz- 
porządzenia Prezydenta Rzeczypos- 
poltej z dn. 27 sierpnia 1924 r. o 
wysokości odsetek prawnych obniża 
się je do 15 od sta rocznie. Stopa 
procentowa ustalona w tem rozpo- 
rządzeniu stosowana bądzie równie 
do tytułów prawnych powstałych 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporzędzenia z tem jednakże, że 
odsetki te liczone będą od dnia wej- 
ścia w życie niaiejszego rozporzą: 
dzenie. Rozporzędzenie wchodzi w 
życie z dniem 1 lutego 1925 r. 

— Drożyzna w Wilnie. W Nr.2 
„Wiadomości Statystycznych” głów- 
nego urzędu statystycznego znajdu- 
jemy wykaz wskaźników kosztów, 
żywności we wszystkich wojewódz- 
twach i miastach wojewódzkich Rze- 
czypospolitej w listopadzie ubiegłego 
roku. Przyjmując, że w roku 1914 
koszty żywności w Polsce wynosiły 
100, to w listopadzie 1924 r. wskaź- 
nik wskazuje 161, w st. m. Warsza- 
wie 183 a w. m. Wilnie najwyższy 
ze wszystkich miast Rzeczypospolitej 
— 215, 

Możeby mieszkańcom Wilna przy- 
czyny tak smutnego faktu wyjaśnił 
t. zw, Obywatelski Komitet do walki 
z lichwą i spekulacją? 

— Z poczty. Z dniem 23 stycz- 
nia b. r. została zaprowadzona służ 
ba telegraficzna i telefoniczna w 
agencjach pocztowych: 

Wilno 8, mieszcz. przy ul. Tyzen- 
hauzowskiej Nr. 23 (Nowy Świat) i 
Nowodruck, pow. Duniłowickiego. 

— Składka na „ślepego” dziad- 
ka. Pewien o bardzo znać poczci- 
wem sercu obywatel wileński pragnąc 
przyjść „ubogiemu magistratowi” z 
pomocą rzucił projekt wśród miesz- 
kańców najwięcej upośledzonej więk- 
szej ulicy miasta dobrowolnego opo- 
datkowania się na rzecz oświetlenia 
„elektrycznością magistracką”  po- 
wyższej ulicy. 

Mieszkańcy zgodzili się na tę о- 
stateczność—i każdy ile mógł—to dał, 
łudząc się, że już teraz ulica ich 
otrzyma od magistratu pożądane 
światło. 

Światła jednak jak niebyło tak 
niema. Wolne żarty! Czyżby i ten 
„argument"nie zmiękczył magistratu? 

" W każdym bądź razie odpowiedź 
w tej mierze wiaien dać zniecierpli- 
wionym mieszkańcom tej ulicy auto- 
ryzowany jej dobroczyńca. 

Może po tej notatce ją da. Zo- 
baczymy! : 

Dla pewności przypominamy mu, 
że nazwa ulicy dosłownie brzmi: 
Druga Raduńska. (eś) 

— Opieka nad magnatem. J:k 
się dowiadujemy, sąd okręgowy za- 
twierdził przed kilku dniami opiekę 
nad majątkiem p. Witolda Wagnera. 

Opiekunami wyznaczeni zostali 

,sędzia pokoju p. St. Pióro-Dębiński 
(1 p. Zawadzki. 

RÓŻNE. 

— Stosunki handlowe z Litwą. 
' Według dannych urzędowych handel 
„Polski z Litwą podczas pierwszych 
trzech kwartałów 1924 rok był na 

'stępujący: wartość _ przywiezionych 
towarów z Litwy do Polski wynosiła 
382 tysięcy złotych, a wartość wy: 
„wiezionych z Polski do Litwy—5803 
tys. zł. więc piętnaście razy więcej. 
„Stosunki handlowe z Litwą, z którą 
'według jej zdania, jesteśmy formal: 
„nie w stanie wojny, są jak widzimy 

  

|z powyższych cyfr wczle niezłe. By- | 
łyby oczywiście lepsze gdyby Pań: 
stwo Litewskie w swoim własnym 
dobrze zrozumianym interesie prze- 

„stało się... gniewać. 
— Monopol solny. Dnia 31 sty- 

jeznia 1925 r. wchodzi w życia roz- 
porzędzenie Prezydenta Rzeczysos- 
politej z 30.12—24 r. o wprowadze: 

„niu jednolitego monopolu szrzedaży 
soli na całym obszarze Rzeczypos- 

| politej. 
Ceny s>rzedaży soli pozostają na- 

;,dal te same. Osoby względnie insty: 
tucje, które dotychczas nabywały sól 

za pośrednictwem Biura sprzedaży 
soli mają i nadai sól potrzebną па- 

bywać w dotychczasowy sposób aż 

do chwili wydania nowych zarządzeń. 
Również w dotychczasowy sposób 

będzie się odbywać nabywanie soli 

na obszarze b. zaboru pruskiego. 

daży soli, t, j. rozprzedaży między 

konsumentów nie wprowaoza się na- 
razie również żadnych zmian. 

Osoby, które zamierzają nadal 

prowadzić handel solą obowiązane 

do 1 marca b. r. donieść o swym 

zamierze właściwej władzy skarbowej 
w sposób podany w rozporządzeniu 

wykonawczem, które ukaże się w 

czasie najbliższym. 

— Dodatek dla weteranów i 
Inwalidów. Według rozporządzenia 

min. skarbu, osobom pobierającym 

zaopatrzenie ze skarbu Państwa, jak 

inwalidom, wsteranom, oraz renci 

stom kolejowym podwyższono zao* 

patrzenie miesięczne o 2 proc. od 

kwoty wypłaconej na listopad r. ub. 

Dodatek ten wypłacony będzie za 

styczeń r. b. 
— Rekwizycja podwód. W od- 

cipodwódw województwach wschod- 
nich, minister spraw wewn. w piśmie 
wyjaśnił, że wskutek trudnych warun- 
ków komunikacyjnych, w jakich znaj- 

W prowadzeniu drobnej sprze-; 

powiedzi na interpelację posłów klu- | 
bu białoruskiego w sprawie rekwizy- 

RUCH WYDAWNICZY. 

— „Rynki Wschodniej Europy" 
Pod powyższym tytułem zaczął wy- 
chodzić w Gdańsku w języku pol- 
skim miesięcznik, jako organ  Insty- 
tutu Gospodarczego dla stosunków 
z krajami Wschodniej Europy. 

Jak sądzić należy zaraz z pierw- 
szego numeru: wydawcy i redakcja 
pisma na której czele stoi wybitny 
polski ekonomista, łodzianin p. Pa- 
weł Neumark— wszechstronnie objęli 
całokształt zakreślonych celów. 

„Rynki Wschodniej Europy“ są   
główne pisma: przyczynienie się ku 
zbliżeniu gospodarczemu Polski do 
Niemiec, oraz zapoznanie się rynku 
polskiego z rynkami wschodnio-eu: 
ropejskimi, šrodkowo-europejskimi i 
państw bałkańskich. 

Organ ten posiada własnych ko- 
respondentów we wszystkich ośrod- 
kach gospodarczych Polski, Rosji So- 
wieckiej, Łotwy, Estonji, a dalej Cze- 
chosłowacji, Węgier, Austrji, Rumunji 
Bułgarji, Serbji ect. 

Organizacja jego ściśle jest opar- 
ta na wychodzącym w Królewcu w 
języku niemieckim i rosyjskim pod 
tymże tytułem czasopiśmie. 

Ze względu na swój wybitnie fa- 
chowy charakter wszystkie te pisma 
bezwzględnie winny być lekturą każ- 
dego polaka ekonomisty—czy nawet 
polityka.. (bwś) 

Teatr Polski 

Dziś 

W niedzielę o g. 12 w poł. 

XV Poranek operowy. 
z udziałem: K. Święcickiej, W. Der- 

wiesem i M. Lewickiego. 

  

O g.4 pp. przedstawienie dla mło- 

dzieży szkolnej po cenach zniżonych 

Radcy pana radcy. 
komedja M. Bałuckiego. 

  

BEST TRS IEEE NORTEL 

Teatr Wielki 

W niedzielę o g. 4 ppoł. 

Widowisko baletowe 
pod kier. J. Cieplińskiego 

Ceny zniżone. 

    
O godz, 8:ej wiecz. 

jedyny występ p. LARAR 

    

      

    
   

  

     

    

    

   

  

    

  

   

            

   

duje się państwo, a zwłaszcza ziemie 
wschodnie, korzystanie z obowiązku , „RIGOLETTO“ 
dostarczania podwėd przez posiada- | oporasVafdliego. 

czy środków przewozowych jest rze” , 

czą nieuniknioną. Dostarczane jednak i     

podwody opłaca się według taksy, 
ustalonej urzędowo, a prawie równej 
opłatom, żądanym przez ludność 
przy wolnym najmie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Kursy dla przewodników 
po Wilnie. W niedzielę dnia 1 lu- 
tego b. r. o godzinie 10tej rano w 
lokalu szkoły powsz. „Świt” — (M.- 
Pohulanka, 8) prof. Remer wygłosi 
odczyt na temat: Wileńska Szkcła 
Malarzy, dyr, Gizbert — Studnicki — 
Podstawowe - wiadomości o Wilnie 
dla Przewodników po Wilnie. 

WÓJSKOWA. 

— Gen. Marjan Kukiel, dotych- 
czascwy dowódca 13 dyw. piec. 
mianowany został szefem biura hi- 
storycznego sztabu gen. w War- 
szawie, 

— W sprawie obliczenia wy: 
sługi łat. Ze względu na różnice 
jakie powstały między stanowiskiem 
M. S. Wojsk., a stanowiskiem Mini- 
sterstwa Skarbu, co do sposobu za: 
liczania służby wojskowej podczas 
wojny światowej, aż do czasu roz* 
strzygnięcia powyższej kwestji, cały 
szereg podań 0 obliczenie wysługi 
lat będzie wstrzymany. 

Kurjerek Księgarski. 
Tydzień ubiegły przyniósł nam niezwy- 

kle obfity plen literacki — na półkach księ- 
garskich ukazały się cenne wydawnictwa— 
dawno oczekiwane-—w nowem wydaniu. 

Orzeszkowa — Nad Niemnem. 2 tomy. 
złot. 9. 

Gerson=Dąbrowska Marja — Wielcy Ar- 
tyści ich życie I dzieła z 90 ilustr. — zł. 11. 

Schnetzler E. — Doświadczenia elektro- 
techniczne. Wprowadzenie w wykonywanie 
doświadczeń elektrotechnicznych przy uży- 
ciu najprostszych przyrządów, które sobie 
można samemu zbudować własnemi siłami 
przy użyciu najprostszych środków z 266 
rysunkami w tekście — zł. 10. 

Blasco Ibanez. — Krew na arenie, po- 
wieść — zł. 5, 

| Teatr i muzyka. 
i 

1 — Teatr Polski. „Pan naczelnik.. to 
ja”, farsa francuska o przezabawnych sytu- 
acjach, oraz pociągu kurjerskim, który śż 
do świątyni Melpomeny dociera budząc pc- 
dziw | oklaski, szczególniej wśród fachow- 
ców-kolejarzy, grana będzie w Teatrze Pol- 
skim dziś jutro. W sezonie bieżącym „Pan 
naczelnik" jest sztuką rekordową. 

Występy Karola Adwentowicza. 
We wtorek znakomity artysta K. Adwento- 
wicz rozpoczyna krótką gościnę na naszej 
scenie. Pierwszą sztuką, jaką ujrzymy z ce- 

,„ nionym a w Wilnie wyjątkowo lubianym go- 
, ściem, będzie „Prokurator Hallers” —Lindau. 
+  — Z opery. Dziś powraca na afisz en- 
, tuzjastycznie przyjęta przez prasę | pub icz: 
| ność, znakomicie wystawiona przez K Kru- 
głowskiego op. Verdi'ego „Alda” z Kružan-= 
ką w roli tytułowej, Pastówną w roli Amne- 

„ris, Bedlewiczem w roll Radamesa oraz Po- 
pielem, świeżo pozyskanym basem opery 
warszawskiej, w roli arcykapłana, Amonatra 

p=ojca Aldy śpiewa Krugłowski, dając nie- 
zapomnianą kreację. Przy pulpicie J. Lesz- 

! czyński. 
L Występy J. Larar. Jutro w nie- 
| dzielę o g. 8 w. urccza artystka J. Larar 
wystąp! w ep. „Rigoletto”. Jak wiadomo p. 
Larar w krótkim czasie zyskała na scenach 

| zagranicznych ogromne powodzenie, J. La- 
| rar wystąpi tylko raz jeden, 
i Dzisiejsza popołudniówka szkol- 
|ma. Dziś w Teatrze Polskim o g. 4 pp. dla 
młodzieży, poraz l-y wystawioną będzie we- 

| soła komedja kontuszewa Kraszewskiego— 
| „Radziwiłł, panie kochanku”. Jutro dla mło 
dzieży Teatr Polski gra,„Radcy pana radcy” 
Bałuckiego. 

— Popołudniówka baletowa  Zes- 
pół nasz baletowy daje w Teatrze Wielkim 

jog. 4 pp. wyjątkowo bogaty program, któ- 
уу zakończy „Wesele w Ojcowie”. Ceny zni- 
żone. 

+  —XV poranek operowy. W niedzie- 
lę 1 lutego o g. 12 w poł. edbędzie się XV 
porśnek operowy na rzecz Koła im. Emmy 
Dmochowskioj. Polsk. Mac. Szk., z udziałem 
K. Swięcickiej, W.Derwiesa I M. Lewickiego. 
W programie: Moniuszko, Czajkowski, Gou- 
nod, Rachmaninow, Gotha, Gilere, Niewia- 
domski, Verdi i inni 

— Dyrekcja Teatrów Wileńskich 
niniejszym podaje do wiadomości, że wsku- 
tek wielkich kosztów 1 deficytów teatral- 
nych, zmuszona jest od 1 lutego siosować 
zniżki dia urzędów, instytucji i organizacji 
społecznych w wysokości 25 proc. od nor- 
malnych cen biletów. 

— Dwa występy Ninki Wiilńskiej. 

i du     

wiskach tych bierą udział pp. Grabowska, 
Godlewski, Wyrwicz, Wraga I inni. 

Bilety od 75 gr. nabywać można dziś w 
kasie Teatru Polskiego, jutro i w peniedzia- 
łek na miejscu od g. 11 rano. 

WYPADKI. 

— Pożar. Wczoraj o godz. 10:ej 
wieczorem ukazała się wielka łuna 
nad miastem, oświetlając  purpurą 
ognia ulice. 

Po sprawdzeniu, okazało się, że 
pasiwą płomieni stały się stragany 
na Rynku Tyszkiewiczowskim. 

Dogaszanie pożaru 

bezwarunkowo pierwszem ekonomicze | godz. l-ej w nocy. 
nem pismem w języku polskim, któ- ; 
re nie licząc się z Środkami wydaw: | Staiono. 
niczemi opanowało wszelkie możli: | 
we źródła informacyjne we wszyst: , 

;kich państwach nie tylko wschodniej, ' 
jlecz i środkowej Europy. Zadania | 

Przyczyny pożaru narazie nie u- 

Straty olbrzymie. 

Z PROWINCJI. 

— Budowa nowego kościoła. 
Dnia 26 stycznia przybyła do ks. 
biskupa Djecezji Wileńskiej delegacja 
mieszkańców gminy Życińskiej, pow. 
Brzeskiego, Województwa Poleskie- 
go, w osobach pp. W. Trzeciake, 
Piotra Żuka i Andrzeja Gomziuka w 
sprawie budowy kościoła we wsi Pe- 
liszcze, pow. Brzeskiego. 

Mieszkańcy czterech wsi: Pel sz- 
cze, Bohdziuki, Podlesie, Grabowce i 
okolicznych folwarków, oraz kolonji 
— zobowiązali się własnym kosztem 

banjalne. 

względu na odległość 14 klm. od 
istniejącej parafji w Kamieńcu Litew- 
skim. 

Odległość poszczególnych wsiwy- 
nosi 2—3 kilom. od projektowanego 
miejsca budowy kościoła. 

Na terenie omawianym funkcjo" 
nują 4 szkoły powszechne, oraz sze 
reg wsi z odsetkiem ludności kato- 
lickiej 90 proc. (Bohdziuki), 70 proc. 
(Peliszcze), 55 proc.—(Podlesie). 

Z kraju i 

traktowi. Wskutek starań Zrzesze: 

stwowych pracowników  kontrakto- 
wych trzymiesięcznego wymówienia 
zamiast dotychczas stosownego jed 
nomiesięcznego, p. Premjer na pod 
stawie memorjału Zrzeszenia z dnia 
5 września 1924 roku wydał de- 
cyzję przychylną, mocą której do 
tej kategorji pracowników ma być 
stosowane wymówienie trzymiesięcz- 

posady. 
Sprawa powraca obecnie z Mini- 

sterstwa Skarbu do Prezydjum Rady 
Ministrów celem ostatecznego za- 
łatwienia. 

— Sejmowe koło sportowe. 
Z inicjatywy wicemarszałka Sejmu 
p. Stanisława Osieckiego, gorącego 
zwolennika i opiekuna sportu, utwo- 
rzone zostało Koło Sportowe Sejmu 
i Senatu, w skład którego weszli po- 
słowie: p.p. Kosydarski, Stroński, 
Knothe, Kościałkowski, Romocki i 
wielu innych. Koło to będzie się 
opiekowało ruchem sportowym w 
Polsce, jak również zadaniem jego 
będzie bronić postulaty sportowe 
wobec rządu. 

Wkrótce zostanie przedłożony 
: Sejmowi do uchwały projekt ustawo- 
idawstwa sportowego, którego opra: 
cowaniem zajmuje się obecnie za- 
rząd Koła. 

— dzbrojenie policji. Na zasa- 
dzie porozumienia - Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Spraw We- 
wnętrznych p. Smólskiego z p. Mini: 
strem Spraw Wojskowych policja pań- 
stwowa w województwach wschodnich 
otrzymała znaczną ilość karabinów 
systemu Mannlichere, w zupełności 
nadających się do służby policyjnej. 
Karabiny te, znacznie lepsze i wygo: 
dniesze od posiadanych dotychczas 
przez policję karabinów starszych sy* 

wschodnich sprawniejsze wykonywa- 
nie obowiązków. 

Lekarze w Łódzkiej kasie cho- 
rych żądają 50 proc. podwyżki. 

W łódzkiej Kasie chorych pow: 
stał zatarg z lekarzami, którzy doma: 
gają się 50 procentowej podwyżki. 
Zarząd Kasy chorych ze względu na 

Akcję. w tej sprawie przejął obecnie 
zarząd związku iekarzy, który zwrócił 
się z prośbą o interwencję do mini- 
stra pracy Sokala. 

— Ządanie kupiectwa łódzkie: 
go. Na dorocznem zebraniu człon- 
ków centralnego związku kupców i 
przemysłowców przyjęto rezolucję 
stwierdzającą, iż dotychczasowy Sy- 
stem podatkowy przerzucania całego 

wznieść kościół i zabudowania ple- - 

Konieczność budowy wypływa ze. 

nia P.P. Z. Z. o stosowanie do pań- , 

ne w razie zwolnienia z zajmowanej 

stemów, umożliwią policji województw ; 

zły stan finansów zaofiarował leka- | 
rzom tylko 10:procentową podwyżkę. 

„Koszulka rediviva! 

Fustrjacki system urzędowania wjechał 

do nas, jak powszechnie wiadomo, w ko- 
| szulce. 

| Stary bezwstydnik (miał koszulkę zakrót- 
, ką) dekolt odgórny zakrył złotym kołnie- 
,rzem, ale na dekolt oddolny nie starczyło 

; materjału I dzięki temu strukturę przybysza 

! zwiędłą i sparciałą, można było przejrzeć 

nader szczegółowo. 

|  Śwleżo narodzona państwowość polska 
spłonęła ne ten widok rumieńcem oburze- 

nia, a świadkowie bezwstydu starego grze: 

trwało do j sznika, zdarli z niego zloty kołnierz, por- 
wali koszulkę na strzępy i tak obnażonego 

sprośnika zamknęli w ministerstwie. 

I rzekli mu: 

— Jeśliś mądra, ex excełencjo, rządź 

bez koszulki. 

Golec ministerjalny, osadzony na poku- 

cle, trzy iata płakał ze zmartwienia nad 

strzępami koszulki i głowił się nad sposo- 

bem rządzenia bez niej, doszedł jednak do 
przekonania, że wszystko na świecie jest 

możliwe, ale c. k. system bez c.k. koszulk 

‘ —ше do pomyślenia, 

Zważywszy wszelako na niechęć do ko- 

Szułek tej barbarji, która o Wiedniu nawet 
nie słyszała, barbarji o domowem wyksztal- 

ceniu, stary wyga postanowił znieść koszul- 

kę, jako całość, a zaprezentować ją w ka- 

wałkach z tem wyrachowaniem, że czego 

nie wolno przewieść, można — przemycić, 

l oto w instytucjach państwowych wpro- 

wadza się nowy sposób urzędowania kance- 

laryjnego przy pomocy 22 druków, móźją- 

cych na celu grzebanie korespondencji. 
Dwudziestu dwóch kawałków starej koszuli 
austrjackiej I 

Czy długo jeszcze będziemy przeżuwal! 

spadek urzędowy po trupie, zgasłym na 

uwiąd starczy? 

Fno—niech żywi nie tracą nadziei —po- 

wiedział Juljusz Słowacki, który także był 

urzędnikiem. 

koko. 

  

zagranicy. 
respektowego dnia przy płaceniu 
weksli. 

— Państwowi pracownicy kon: . 
Z ZAGRANICY. 

— Odczyt o Reymoncie. W 
klubie literackim „Minerwa* w Try- 
jeście wygłosił p. L. Kociemski od- 
czyt o Reymoncie, przyjęty z uzna: 
niem przez słuchaczy i prasę Włoską. 

— Komedja Perzyńskiego w 
Rzymie. W teatrze Rzymskim wy- 
stawiono „Aszantkę“ Perzyńskiego 
w bardzo starannej inscenizacji i przy 
przepełnionej widowni. 

— List p. Kiereńskiego. W pra: 
sie zagranicznej ukazał się następu- 
jący list Kiereńskiego: 

„Przed miesiącem gazeta „The 
New York World“ ogłosiła depeszę 
wlasnego korespondenta z Paryža o 
tem, że z Pragi donoszą o mojem 
„porozumieniu z bolszewikami i pow- 
rocie do Rosji”. Obecnie „New York 
World“ na zasadzie moich słów zde: 
mentowała tę chydę. To samo klan:- 
stwo powtórzył teraz szereg gazet 
niemieckich i czeskich. Kto i w ja 
kim celu szerzy te kłamstwa nie 
wiadomo mi. Ale raz na zawsze u- 
wažam za stosowne oświadczyć: 
Wszystko może zdarzyć się na świe: 
cie oprócz mojego „pojednania” z 
bolszewikami iżadnych „propozycyj” 
oni zrobić mnie nie mogą, gdyż 
wiedzą dobrze, że dla mnie p. Zi- 
nowjew i jego przyjaciele są to prze- 
dewszystkiem zdrajcy Ojczyzny, któ: 
rzy w czasie wojny pracowali w zgo* 
dzie i przy pomocy niemieckiego 
sztabu generalnego”, 

— (lnja pokoju. Komitet Wy- 
konawcży Międzynarodowej Ulnji po- 
koju zwołany został na 14 lutego 
b. r. do Paryża. 

— Nowy protest Zaghlula Pa: 
Szy. Eks premjer egipski Zaghlul 
Pasza, obecnie przewodniczący orga- 
nizacji nacjonalistycznych, nadesłał. 
na ręce angielskiego ministra Spraw 
zagranicznych depeszć, protestującą 
przeciwko akcji, podjętej w Sudanie 

przez władze angielskie, a zmierza- 
jącej, zdaniem Zaghlula Paszy, do 
! wprowaJzednia rozdźwięku między 
j Sudanem a Egiptem. 

  
  

  

- Rozmaiłości. 
Podziemne przejścia uliczne 

w Paryżu. 

Rada miejska Paryża powzięła projekt 
przeprowadzenie przejść podziemnych dla 

„ruchu pieszego pod najruchliwszemi placa- 
' mil. Pierwsza próba uczyniona będzie na 
krzyżowaniu się ullc gdzie w godzinach 
wieczornych przejśćia z jednego chodnika 
na drugi staje się zupełnie niemożliwe. 

į 

  

  

  

    

| Redaktor Józef Batorowicz. 

Wysocki Antoni, -. Zabawy mędrców, ! Jutro o godz. 12 w poł w Teatrze Wielkim 
powieść — zł. 4. | pierwszy występ znakomitej 8 letniej Ninki 

Róg Michał — Synowie wsl — zł. 3.50.  Wilińskiej, która przed wyjazdem do Berli- 
Pisarze polscy — Kresom Zachodnim ! na i New-Jorku ukaże się w naszem mie-   cięžaru sanacji na kupiectwo — grozi - 220 72575———22555 755505 

ruiną handlu i przemysłu. Postano | Dr. Janułajtis-Cisejkowa 
wiono domagać się zniesienia urzędu ;Choroby oczu. Ul. Jagiellońska 9 m 3   

zł. 3.20. ście tylko jutro 1 w poniedziałek. W wido- walki z lichwą oraz przywrócenia godziny przyjęć 10 — 11 rano 4 — 5p. p.
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KINO- 

ul. Wileńska 38. 

TEATR „POLONJA* 
Mickiewicza 22. Dyrekt. G Slepjan   

Oblecujące, zdradliwe oczy wy kobie. KINO- s HI +  Mołto: 
TEATR „Piccadiili“ Į Ilešc'e nieszczęšė na świat sprowadzi 

UL. WIELKA 42. 

)1. F. Nięszkow$ki 5. u 
ODDZIAŁ W WILNIE 

Ul. Mickiewicza 25. Telefon 2-99. 

DZIAŁ MEBLOWY: 

Wielki wybór mebli do mieszkań i t. p. od naj- 
skromniejszych do najwykwintniejszych. 

Biurowe meble amerykańskie po cenach fabrycznych. 

urządzenie  instytucyj, biur, 

  

Umeblowanie i 

internatów. 

Oferty i kosztorysy na żądanie. 

DZIAŁ MANUFAKTUROWY: 

Wielki wybór mqaterjałów krajowych i zagranicznych, 

wełnianych, bawełnianych, białych fantazyjnych i 

jedwabnych. 

Ubrania i palta zimowe, wiosenne, gotowe i na 
zamówienie. 

Spółdzielniom i Kooperatywom oraz Stowarzyszeniom 
ulgowe warunki. 

    

  

B-cia ALSZWANG 

Wiino, ul. Wielka 42. 
  

paryskie modele 

SUKIEN 
najnowszych 

kreacji oraz wyko- 
Wykwintne 

UBIORY 
MĘSKIE 
wykonane 

we własnej 
pracowni. 

nywa obstalunki 

według tychże 

modeli. 

” 

A
 

  
  

14050880508150509804080720302039305 0379. 

® „VESTA” | 
S Bank Wzajemnych Ubezpieczen 

zał. 1873. Poznań zał. 1873. 

ODDZIAŁ w WILNIE, Jagielońska 8. 8 
  

  

- Ubezpieczenia życiowe, 

od wypadków, odpowiedzial- 

ności prawnej, auto casco od 
ognia i gradu. 
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bi Krawiec wojskowy i cywiln 

L. KULIKOWSKI 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 33-A 

POLECA duży wybór materjałów angielskich | krajowych oraz przzjmuje 
wszelkie roboty z własnych i powierzonych materjałów. Sprzedaż ma- 
terjałów, gotowych palt zimowych, jesiennych i garniturów 

za gotówkę | na raty. 

    

Wydawca w imieniu współwłaścicieli Aleksander Kleczkowski. 

ке „HELIOSE | SENSACJA! Pzemytnicy eleganckiego świata 

  

Dramat romantyczno kryminalny w 7 
aktach. W roli głównej ulubieniec ko- 

biet Bruno Kastner, w otoczeniu 4 ch gw'azd. — Początek o godz. 4, 6, 8 I 10. 

Kobieta, wino I szaleństwo. Te trzy władczynie Ofiara niewinności i szaleństwo pace 

miłości i młodości prowadzą widza w 7 akt. dramacie 
dansingi, rospustne salony, gdzie pije i tańczy hulaszcza złota młodz eż 

wi, Oczy jej przekleństwom, 
: Milton Siis, ulubieniec kociet. — Nad program arcykomiczna komedja w 2 akt. Tydzień poślubny. 

Potężny, sensacyjny dramat w 8 akt z prze- 
piękną gwiazdą ameryk Betty Compson. 

Р РОРО РО РДРОРО РО З РОРОЕЗ РО Ра Ра 9 02 а Р РО З РО РНО Ра Ра 

TRAN BERGENSKI SWIEŽY 
Fosfatyna, tapioka 

Mączka Nestie (Szwajcarska) 
Emulsja tranowa Scota 

Laktogol, larosan 
„Syrolina” (Krajowa) 

Pertusina Ro) 

Polecają Składy Apteczne 

T-wa J. B SEGALL S-ka Akce. 
a 1) ul. Trocka 7, 2) ul. Zamkowa 26, 3).ul. А. Mickiewicza 5. 
a W. Z. P. Ne 14. 
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DH. „Karsakosow““ !|dinai 
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Największy ||| ŽYME EOTOGRAEE SA 
lub „Kino w kieszeni'* za 95 gr., 3 szt. — 2 zł. 

Fotografujemy wszystkich prawie bezpłatnie. 
6 wizytowych zamiast 8 zł. tylko 2.50 
6 pocztówek rę 150, apa 400 
1 portret > 105 > 850 

Korzystajcie z rzadkiej okazji | śpieszcie fotografować się darmo w fot. 
„REKORD“ — Szopenowska 5. Wytnijcie adres. 
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z ZAKŁADY PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO 

4 „STANISŁAWÓW” 
® KSIĘCIA JANA DRUCKIEGO - LUBECK'EGO 
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polecają po cenach konkurencyjnych 
> . . p 

Dane 2%. swej doskonałej jakości wyroby 
SPECJALNIE CEGŁĘ i KAFLE 
ACRE - ‚ 

Oferty loco wagon każda stacja odbiorcza. 

Adres: Grodno, Zakłady „Stanisławów ”. Tel. 51 i57 / 
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znanych z niezawodnej dobroci I jakości firmy 

już wyszedł z druku. Wysyła się na żądanie. 

GEBZOKGCNEBŻGZNREROSRZAZRCEM 

Zapamiętaj! Przeczytaj! 

Będziesz Brudny, 

Stracisz Samochód, 

w braku Sreber stołowych, 

Stracisz puszysty Dywan, 
Będzie Ci zimno bez Futra, 

o ile nie kupisz 

ną budowę 

robami Fabryki Chemicznej „,Tlen* we Lwowie, 
4 zł. 50 gr. 

cza, róg Tatarskiej). 

w Warszawie, 

  
  

EDMUND RIEDL, Lwów ul. Ruiowskiego 3 

  

Nie będziesz miał pięknego Domku wśród lasu pod miastem, 

Nie będziesz słyszał cudownych tonów Pianina, 
Nie będziesz mógł urządzić przyjęcia dla swych drogich gości 

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

biletu na Loterję Fantową 

Związkowej Stanicy Harcerskiej w Warszawie. 

Cena biletu 5 złotych. Kupujący bilet otrzymuje paczkę z wy- 
wartości około 

Bilety nabywać można we wszystkich Komendach 
i Instytucjach Harcerskich oraz w cukierni B. Sztralla (Miekiewi- 

A kto kupuje bilet —buduje Stanicę Harcerską 

NASIONA WSZELKIE 
polecają składy 

L. JASIŃSKIEGO 
prowadzone od roku 1870 w Łęczycy, cddział w,Ło 
dzi ul. Andrzeja 10. Cennik na żądanie bezpłatńie 

ЧБ UT НБ Н Ч Н Н ЧЕЛ ЕО 1 1Б 1ЕБ B I OD WY WEJ 

POTRZEBNI SĄ ZARAZ 

Ciešle 1-ej reki 
do budowy koszarėw na st. Podšwlle. 

Zgłosić się do Biura Inż Webera st. Podświle 
(w kierunku Głębokiegco-Zahatje). 

Į E A 

Polski skład szkła okiennego 

W. WOŹNICKI „. № 
Sprzedaż szkła 5—2 

Przyjmuje wszelkie zamówienia miejscowe i za” 
miejscowe. 

Wykonywa roboty szklarskie z własnego, lub po- 
wierzonego szkła, na miejscu w składzie, 
na mieście i na prowincji. 

Przy składzie stale są szklarze. 

Dostawa okien Inspektowych, lub szkła In- 
spektowego. " 

Przy zamówieniach proszę zwracač 516 bezpo- 
średnio do Składu — Wi'eńska Ne 17 (w podwórzu). 

Biuro podań 
i przepisywań na maszynach 

St. Grabowskiego 
Wiłno, Mickiewicza 4, róg Garbarskiej, 

telefon 82 

przyjmuje wszelkie przce 
w powyższym zakresie. 

MALARZ - 
pokojowy i szyldów 

W. Woźnicki 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 17 

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

  

  

Biuro Reklamowe 
St. Grabowskiego 

w Wi nie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej 
: telefon 82 

przyjmuje ogłoszenia do „Kurjera 
Wileńskiego i do wszystkich bez 
wyjątku pism, wychodzących w Wilnie. 

Warunki najbardziej dogodne. 

  

CENNIK NASION | kiki 
Hygjeniczna 

ul. Wileńska 27 
Wydaje obiady zdrowe I 
tanie. Otwarta od 12 - 41/2 

Zd osika 
Do 500 złotych 
miesięcznie może każdy 
zarobić łatwo bez różnicy 
i nie odwołując się od 
swych zwykłych zajęć. 
Kapitału | specjalności 
nie potrzeba. Szczegóły 
wysyłamy natychmiast po 
otrzymaniu 1 złotego ra 
częściowe pokrycie kosz- 
tów w liście gotówką 
lub znaczkami. Adresc- 
wać do firmy „,Ha-ce- 
wu“ Warszawa, Lesz- 
no Nr. 27. Skrzynka 
poczt wa 73. Telefon. 
Nr. 171—28. 10—2 

Pierwszorzędny 
krawiec damski 

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

i PŁASZCZE. 
Od I stycznia obstałunki 
są przyjmowzne ze zniż- 

ką do 50 proc. 

Poszolaję [okala 
z 3 pokoi z kuchnią. 
Wiadomość: Wileń- 
ska 15 Red. „Kur. Wil* 

Pokój 
do wynajęcia dla 2 
panów Przy ul. Mickie= 
wicza.  Dowiedzlieć się 
w  śdministraejj „Kur. 

Wileńskiego”.   
Druk. „Lux", Żeligowskiego 1,


