
  

«< "
w
o
 

A
T
M
 

AT
S 

Należytość pocztowa 

Rok II. Nr. 33 (185) 
opłacona ryczałtem. 

   lutego 1925 r. Cena _15 groszy. 
  

WRJER 

      

Wychodzi eodziennie prócz dni poświątecznyeh. 
  

a 

  

   

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. | 

  

  

renumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę у 4 
podckaja: Kalęskrnia w.  alsrókióco, S-to Jańska 1, Skład pa- Redakcja i Administracja: ul. WILEŃSKA Ne 15, Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5, Prenumeratę 1 ogłoszenia Czynna od godz. 9 do 3 popoł. 20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 4 wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
róg Garbarskiej, tel. 82, Blura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, Redaktor przyjmuje od 1—2 popoł. 5-o łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 
telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 i wszystkie biura Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. być przez administrację zmieniane dowolnie. 

| reklamowe w kraju i zagranicą. l \ 2 
  

  

    
  

    

A @ 5 FAUGIADIKOWS 
Warszawa-Bracha25 Wilno-Michiewicza-19. 

  

S
O
U
S
 

R
S
S
 

  

ej
 

  

% 

Doroczna Reduta Artystów Scen 
to będzie jedyna prawdziwie wesoła i beztroska 

Zabawa bieżącego karnawału. . 

  

  

  

  

   
   

Z państw bałtyckich. 
Łotwa. 

Autonomja dla Rosjan. 

Przed kilku tygodniami rząd ło- 
tewski wniósł do Sejmu projekt auto- 
nomji dla rosjan. 

6 b. m. plenum Sejmu rozpatry- 
wało ten projekt. 

Podczas dyskusji okazało się, że 
część frakcyj narodowościowych jest 
przeciwna samorządowi powiatowamu 
i radom powiatowym, natomiast le- 
wica żąda większej demokratyzacji 
ustawy. 

W rezultacie projekt rządowy 
wrócił do komisji, celem ponownego 
opracowania go,   

Estonja. 

Estoński przedstawiciel woj- 
skowy w Rosji. 

Rząd estoński zamianował szefa 
sztabu pierwszej dywizji, Kurska, 
swym przedstawicielem wojskowym 

| w Moskwie. 

Stosunki handlowe z Ameryką. 

Stany Zjednoczone złożyły rządo* 
wi estońskiemu oficjalną ofertę roz- 
poczęcia regularnych tranzakcyj han-. 
dlowych. 

W tych dniach wręczy przedsta 
wiciel Ameryki rządowi estońskiemu 
projekt traktatu handlowego.   

  

Finlandja. 

Kallio prezydentem paria- 
mentu. 

\ 

Prezydentem parlamentu finlandz- 
kiego został wybrany Kallio, leader 
partji rolniczej. 

Otwarcie fabryki amunicji. 

W Lappo odbyło się przed kilku: 
dniami uroczyste otwarcie i poświę: 
cenie pierwszej państwowej fabryki 
amunicji. 

W otwarciu wzięli udział: mini- 
ster obrony krajowej Malberg, mini- 
ster spraw socjalnych Pochioła, mi- 
nister handlu Palmgreen, członkowie 
wojskowej sekcji Riksdagu  (parla- 
mentu), przedstawiciele prasy i t. d. 

  

y Wileńskiej 

  

Sobota, 14-ty luty r. b. 

Podkomisja polityczna w sejmo- 
wej komisji bugżetowej obradowala 
w drugiem czytaniu nad prelimina- 
rzem M, S. Z. 

W dziale urzędów zagranicznych 
dodano 700 tys. zł. na utworzenie 
m. i. poselstwa w Teheranie oraz 
konsulatu we Wratysławie, Szczecinie 
i Sydney (Australja). 

Jednocześnie krytycznie omawia" 
no działalność posła Patka w Tokjo, 
o którym wypowiedziano, że nie dba 
o potrzeby ludności polskiej na Da- 
lekim Wschodzie. 

Specjalny fundusz podzielono na 
dwie części: na fuudusz dyspozycyjny 

W niedzielę w Belwederze pan 
Pręzydent. Rzeczypospolitej udekoro- 
wał min. Pustę wielką wstęgą orderu 
„Polonia Restitua”. 

W niedzielę pan premjer Grab- 
ski podejmował p. Pustę obiadem, 
a następnie odbył się polityczny га 
ut w gościnnych apartamentach pre- 
zydjum rady mihisrów. 
Wczoraj w niedzielę p. Pusta konfe- 

rowal kilkakrotnie z min. Skrzyńskim. 
Wczoraj wieczorem poselstwo austrjac- 

Na podkomisji ekonomicznej sej- 
mowej komisji budżetowej ukończo: 
no szczegółową dyskusję nad preli- 
minarzem Min. Pracy i Opieki Spo- 
łecznej i cały preliminarz w drugim 
czytaniu przyjęto. 

W dziale zawierającym wydatki 
na Urząd Emigracyjny, kwotę 150 
tys. zł. przeznaczoną na pomoc dla 
emigrantów, podniesiono do 500 tys. 

Wniosek posła Rusinka, domaga- 
jący się podwyższenia tej kwoty do 
1.500 tys. nie uzyskał większości i 
został zgłoszony, jako wniosek mniej- 
szości. 

W końcu przewodniczący poddał 
pod głosowanie wniosek referenta 
i 
  
Łotwa płaci odszkodowania obywatelom 

  

Z ostatniej chwili. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wszystkie stronnictwa za Skrzyńskim. 
niekontrolowany w sumie 2.700 tys, 
zł. i fundusz kontrolowany w sumie 
1.700 tys. zł. 

Posłowie Liberman i Dąbski о- 
świadczyli, że mają zupełne zaufanie 
do min. Skrzyńskiego i będą głoso- 
wali za tym preliminarzem. 

Przeciwko ministr. Skrzyńskiemu 
przemawiali tylko Rozmaryn (K. Ż.) 
i Wasyńczuk (ukr.). 

Ten ostatni wniósł o skreślenie 
funduszu dyspozycyjnego. 

W głosowaniu za wnioskiem pos. 
Wasyńczuka opowiedzieli się tylko 
Ukraińcy i Żydzi. 

Zbliżenie polsko-estońskie. 
kie wydaje obiad na cześć Pusty, a 
jutro po obiedzie pożegnalnym u min. 
Skrzyńskiego, p. Pusta wyjeżdża z 
Warszawy. 2 

W celu zbliženia i wzajemnego 
poznania społeczeństw polskiego i 
estońskiego projektowana jest, jako 
słychać, w najbliższych miesiącach 
wycieczka. parlamentarzystów estoń- 
skich do Polski, poczem nastąpiłaby 
rewizyta polska, 

Możliwa dymisja min. Sokala. 
posła ks. Kaczyńskiego w sprawie 
uchwalenia 500 tys. zł. na budowę 
gmachu dla Ministerstwa. 

7а wnioskiem oświadczyli się: P. 
P. $. Wyzwolenie i N. P. R. razem 
8 głosów; Chadecja wstrzymała się 
od głosowania. Przeciwko głosowali: 
Z. L. N. — 7 gł; Piast — 4 gł.; Du- 
banecja — 2 gł.; Żydzi — 2 gł. 

Przewodniczący podkomisji pos, 
Gruszka oświadczył, że uchwała po- 
wyższa nie ma charakteru politycz- 
nego i nie zwraca się przeciwko 
osobie ministra. 

Mimo to, p. Sokal zakomuniko- 
wał, że podtrzymuje swe stanowisko 
i tekę złoży do dyspozycji premiera. 

polskim. 
, Sprawa odszkodowań za ziemie 
j obywatele—Polaków na Łotwie, gdzie 
iprzeprowadzono już reformę roiną, 
znajduje się na dobrej drodze. 

Podobno w najbliższym czasie 
Łotwa zacznie wypłacać odszkodo- 
wania. 

Mrwawe wybory w Jugosławii i zwycię- 
stwo chorwackiego Radicza. 

| Wybory w Jugosławji dały więk- 
szość rządowi. Jednakże partja Ra- 

fdicza pomimo prześladowań ze stro- 
ny rządu i uwięzienia wszystkich 
przywódców, zwyciężyła w Chorwacji 

1 Dalmacji, zdobywając 69 mandatów, 

t. jj o 1 mandat mniej, niż w po- 
przednich wyborach. 

Wogóle wybory w Jugosławii od- 
bywały się w atmosferze wielkiego 
re: i pociągnęły za sobą dużo 

ofiar. 3 
  

Nieprawdopodobna wiadomość. 
BERLIN. Niemieckie ajencje pra- 

|sowe podają z Rygi wiadomość, że 
"na 12-go b. m. zwołano do Rygi 

| Zjazd (przedstawicieli Państw Bałtyc- 
kich, lecz bez współudziału Polski. 
Pismó te dodają, że Rząd Kowieński 

j 

PARYŻ, 9.1 (Pat.). аК- donoszą 

sprzeciwił się temu, by i przedstawi- 
ciel Polski brał udział w obradach. 
Na Zjazd ten delegować ma Litwa 6, 
natomiast Kłajpeda 2 przedstawicieli. 
Cała wiadomość ma wygląd nie« 
prawdopodobny. 399 

| Liga niemieckich nacjonalistów. 
czasie nowa potężna liga nacjonali« 

W fabryce pracuje 100 wykwalifi- «do „Matin” ze Strassburga, w Niem- styczna, 'pod protektoratem był. ną- 
kowanych robotników, czech ma się utworzyć w najbliższym stępcy tronu niemieckiego. 
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Strzeż Kuratorjum 0d przyjaciół... 
Nadużycia w Wileńskim Kurator- 

jum szkolnem odezwały się w Wil- 

nie szerokiem echem. Że źle się w 

Kuratorjum działo wiedziano odda- 

wna. Mówiono sobie w mieście po- 

cichu, z ust do ust podawano wia- 

domości o niesłychanym systemie 
protekcyjnym, stosowanym w tej 

instytucji powołanej przecie do sze- 

rzenia oświaty—i to w Wilnie, gdzie 

każdy Polak lubi doszukiwać się w 
tym dziale tradycji Kuratorstwa Ada- 

_ ma Czartoryskiego z przed wieku. 
Fle gdy objęcie posady w Kura- 

torjum stało się wyłącznym niemal 

przywilejem dla protegowanych pp. 

Świderskiego i Rachalskiego, 

ważnych wystąpień na gruncie wileń- 

skim elukubraty, sygnowane J.O. by 

można się byłe z niemi wdawać w 

polemikę — wystąpienie to jednak 

jest tak -charakterystyczne, że nie 

można z innych względów pominąć 

go milczeniem. 

Czego nie znajdziemy w bsłamut- 

nym altykuliku „O czystość polityki 
szkolnej" p. J. O.?l... Jest tam i fał- 

szywe zacytowanie  telefonogramu 

„Kurjera Wileńskiego” z Warszawy o 
posiedzeniu komisji budżetowej i bo- 

lesnem dla Kuratorjum przemówieniu     
99у. 

rozpoczęło się systematyczne forma" | łem”, aby osłabić wrażenie informa 

posła Kościałkowskiego; i nazwanie 

wiadomości informacyjnej „artyku: 

Żbyt znane są ze swych niepo- į 

lizowanie szkolnictwa, gdy zaczęto w |cji rzeczowej; i walka z ministrem 

WSE AN S KIEK 

Į Nie. Oto w celu poparcia owego, 

,jak się z „przegadania” p. J. O. do- 

wiadujemy, frondowaniatych „przed- 

stawicieli miejscowych władz szkol- 

nych” przeciw ustawom i rządowi — 

a w celu ukucia jeszcze jednej nie- 

mądrej napaści na niemiłego sobie 

ministra. : 

Sprawa jest až nadto wyražna, až 

nadto szyta białemi nićmi. 
Skoro Kuratorjum dla pokrycia 

wrażenia wykrytych nadużyć pienięż- 

nych potrzebuje obrony politycznej | 

winnoby poszukać zręczniejszych о-' 

brońców od tak po dziecinnemu nie- 

dzwiedzich łapek pana J. O. Ze sto- 

jącym na takim poziomie partnerem 

wszelkie, nawet bardzo poufne zwie- 

rzenia i konfidencje nie pomogą. 

Wrażenia nadużyć się nie pokry: 

je, a tylko ośmieszy się jeszcze raz 

przez wdawanie z takimi „J. O.* — 

którzy przy swej naiwności odrazu   myśl nowokuratoryjnych haseł zamy- Thuguttem oraz długi wywód o szko- 
kać szkoły zamiast ję rozwijač,— dliwošci, z punktu widzenia endecji, | 
oraz tępić ducha obywatelskiego w lojalnego wykonywania ustaw języ- | 
nauczycielstwie—wtedy dopiero ogól-. kowych; jest wreszcie szereg bardziej 
na opinja, bez względu na kierunki lub mniej maskowanych insynuacyj 

Part łów o potrzebach dekoracji teatral- 

' tak rozmaite, 

polityczne, zwróciła się przeciw wi- 

leńskiemu Kuratorjum. 

Ludzie przewidujący twierdzili, że 

tego rodzaju system rządów nie do- 

instytucji od życia, nikogo nie zdzi- 

wiła — a chęć zatuszowania sprawy,  „Pierwszy*. 

wykazywana parokrotnie przez Kura- | 

torjum już po ujawnieniu nadużyć, 

odpowiadała zasadzie stale tam $- › 

sowanej — wszystko co uczynią pod- 

wladni winno byč przez przeložonych 

pokrywane, bronione i niemal po- 

<chwalane. 
"Tym razem jednak skandal był 

zbyt wielki, wyraźny i głośny, by 

można było sprawę utrzymać w 

czterech ścianach. Poruszona opinja 

nie dała sobie ust zakneblować. 

Sprawa doszła do czynników sejmo- 

wych i rządowych. ; 

Fakt nadužyč zbyt glošny nie dal 

się pokryć milczeniem—zaczęto więc 

stosować inny system obrony. Wpro- 

wadzono politykę w grę. 

ł 

' „restrictio mentalis” — owej potrze- 

Oto, rzekomo, biedne Kuratorjum 
cierpi za to, że jest w swej polityce 

szczerze „narodowe” (?), przeciwne 

ustawom językowym, uchwalonym 

przez Sejm, a zaleconym do stoso- 

wania przez Rząd—więc jakoby lewi 

ca wymyśliła i rozdmuchała „drobne 

nadużycia" do wielkich rozmiarów, "sprawy pan minister „kładł szczegól- 

aby usunąć niemiłych sobie ludzi . 

na odpowiedzialnych stanowiskach. 
Próbowano zrazu lansować takie chiwał konfidencji owych 

plotki po cichu. Gdy to nie poma- | wicieli" i poco nam je drukiem wy- 

podjął się niewdzięcznej roli jawił? Czy w cełu pouczenia nieza 

takiej właśnie obrony, w niedźwie- | dowolonych ze stanowiska rządu, 
gało, 

dzi iście sposób zastosowanej, nie- 

' zawsze za zbyt poważnego uważany 

naczelny publicysta „Dziennika Wi- | stawicieli” instytucji rządowej, jaką 

leńskiego” p. J. O. 

  

nych wogóle a w Wilnie w szczególności 
Zadania dekoracji teatralnej są 

że wypowiedzenie się 
o nich wymagałoby bardzo wielostron- 
nego ujęcią. W każdym razie ma 
ona harmonijnie z przedstawienia 
zamknąć przestrzeń zwaną sceną. 
Każdy utwór ułożony dla sceny, wy- 
chodzi z harmonizacji innej. Odpo- 
wiednie do tego ujęcie wymaga no- 
wego dostosowania się dekoratora 
teatralnego w kompozycji dekoracyj- 
nej. W teatrach dużych miast sto- 
łecznych tak się też dzieje. Wielu 
prawdziwie zainteresowanych artystów 
dostesowuje się do cdpowiadzjącej 

_- im harmonizacji, z olbrzymim czasa- 
mi nakładem, wykonują się one a 
ponieważ przedstawienia takie, mają 
długi sezon, opłacają się ich koszta 
pizez amortyzację. 8 

Kalkulacja finansowa w teatrze 
jest tak samo konieczną jak i w! 
każdej innej instytucji, która budżet 
swój układać musi w stosunku do 
dochodów. Od mądrej kalkulacji za- 
leży byt a zatem i rozwój instytucji. 
Teatr który może liczyć na powo 
dzenie co najmniej 20 przedstawień, 
może na dekoracje wydać tylko od: 

3 powiedni procent, i w żadnym razie 
_ nie jest w możności wydać sum ta- 

kich jak ten który liczy na 100, 
Nie można też wymagać ażeby 

publiczność chodząca do teatru za- 
dawalniała się jakimiś ochłapami lub 
szablonem, który po pewnym czasie 

|widoku tworzenia się tego piękna i| 
| może dač Wilno jest zadaniem nie: 

oraz, jak zwykle u p. J. O., parę 

czej to pióro pisać nie potrafi. 

„ukarania winnych — i to podobno 

A przecie dotychczas nikt „Dzien- 

nika*, ani sfer doń zbliżonych, nie 

pomawiał publicznie o chęć tuszowa- 

nia sprawy, o obronę Kuratorjum. 

Dopiero człowiek, który się tego za- 
dania podjął, poczuł potrzebę owego 

by zrzucenia z siebie z góry już od- 
powiedzialności za obronę, więc stąd 

płyną te parokrotne zastrzeżenia. 

Że zaś właśnie nic innego, jak 
obronę Kuratorjum miał niezręczny 
P. J. O. na myśli, dowodzi ustęp o 

„rozmowie (ministra Thugutta pad- 
czas pobytu w Wilnie) z przedstawi- 
cielami miejscowych władz szkolnych*, 

Z kimże to miał pan minister roz- 

mowy o szkolnictwie, jak nie z naj- 

wyższemi  przedstawicielami  Kura- 

torjum, bodaj czy nie w jednej oso- 

bie? HA powiernikiem tych „przedsta- 

wiciell miejscowych władz szkolnych* 

stał się p. J. O. do tego stopnia, że 

przez swą grubą robotę tenże p. J. 

O. nam reweluje nawet na jakie 

ny nacisk*. 

W jakimże celu p. J. O. wyslu- 

„przedsta- 

więc frondujących przeciw ustawom 

i ich lojalnemu wykonywaniu „przed- 

„cuchnących” wyrazów. Trudno, ina- ; takie skrzydła przez „przedstawicieli 
% 

Wiadomošci polityczne. 
W Warszawskim (lniwer- wie. Sfery handlowe i przemysłowe 
sytecie odbył się w nie- | przypisują niepowodzenie przebiegu 

(targów polityce sanatu, która „zraža 

Co najciekawsze jednak, to powo- ; 
, prowadzi do dobrego — to też wia- ływanie się parokratne w tej obronie 
_ domość o wykryciu nadużyć, wobec ; Kuratorjum na to, że „Dziennik” też 
kompletnego odseparowania się tej , domagał się ujawnienia nadużyć i 

wszystko wygadają i tylko wstyd przy- 

niosą. 

W tem wszystkiem osoba, ukry: 

wająca się za inicjałami „J. O.“ ma- 

ło ludzi poważnych obchodzić może. 

Ale chęć szukania ucieczki aż pod 
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miejscowych władz szkolnych“ jest 

aż nadto charakterystyczna i smutne 

światło na owych „przedstawicieli“ , Z Kowna. 

rzucająca. į Expose Petrulisa. 

Mamy się nareszcie prawo zapy- 6 lutego wygłosił premjer Petrulis 

tać jako przedstawiciele społeczeń: : <Xposć, które się nie różniło od pro- 
ramów rządów poprzednich. stwa zaniepokojonego tem i 9 Lė dórzy ipn Žalos 

dzieje za murem chińskim  odgra- 4 wyrażenie votum nieufności dla 
dzającym świadomie od niego Kurato- ' rządu. 

rjum,mającem przecie w ręku kierunek | Głosowanie nad tym wnioskiem 
wychowania przyszłych pokoleń—były , odbędzie się d. 10 lutego r. b. 
nadużycia, czy nie były? A jeśli: Zmiany w dyrektorjacie kłaj- 
były—to czy wszystkiemu winien je- | pedzkim. 

den jedyny podrzędny urzędnik,który | Przewodniczący dyrektorjatu kłaj- 
wędle tegoż, doskonale jak widać | pedzkiego Gajlus zgłosił swą dymisję 
w sprawie Kuratorjium  poinformo: | NA ręce gubernatora. 

wanego „Dziennika Wileńskiego",| _ Pymisja została przyjęta. 
| 5 b. m. odbyło się ostatnie po- 

k do Litwy“, czy też tego ro- | siedzenie i dyrektorjatu. " 
zaju rzeczy mogły się dziać bez | Skład nowego dyrektorjatu jest 

wiedzy innych czynników? j następujący: przewodniczący — Bor- 

Jeśli zaś nie—to czy te czynniki | chardij; członkowie — Jozapajtis, Rez- 

gotowe są ponieść za to odpówie- „gs, Sele. | Parc, 
dzialność? 

Pragnęlibyśmy mieć na te pytania 

wyraźną odpowiedź bez wykrętów i 

bez obrony  „politycznej”. która tu 

nic niema do rzeczy i tylko jeszcze 

jeden r y s ponury wykazać może. 

L. Cb.   
Słudjum te- 
ologji  pra- wosławnej. dzielę doniosły akt ot 

warcia studjum teolo- 
gji prawosławnej. 

W udekorowanej i przystrojonej 
zielenią auli uniwersytetu zajął miejs- 
ce na podjum senat akademicki z 
rektorem prof. dr. F. Krzyształowi 
cżem na czele, w piewszych rzędach 
krzeseł zasiedli: p. marszałek sejmu 
Rataj, wice-premjer Thugutt, biskupi 
prawosławni, przedstawiciele władz 
rządowych oraz instytucyj społecz- 
nych. / 

' Uroczystość zagaił rektor dr. F. 
Krzyszłałowicz, podkreżlając znacze- 
nie tego aktu, który nie jest tylko 
zdarzeniem wewnętrznem wyższej u- 
czelni, ale jest i jednocześnie aktem 
politycznym, pogłębiającym stosunki 
z mniejszością wyznianową i wprowa- 
dzającym dobre współżycie i współ: 
pracę. - 

Następnie przemawiał metropoiita , 
kościoła prawosławnego w Polsce i; 
zarazem kurator nowopowstałego stu- 
djum teołogji prawosławnej ks. Dyo- 
nizy, wyrażając wdzięczność rządowi 
i społeczeństwu za zrozumienie po- 
trzeb kościoła prawostawnego i dąże- 
nie do ich Zaspokojćnia. 

Uroczystość zakończył wykład prof. 
dr. Oskara Haleckiego p. t: „Pan- 
stwo Polskie i Kościół ruski w pierw- 
szem stuleciu współżycia”. 

Wczoraj zamknięto 
w Gdańsku targi gdań- 
skie. Frekwencja: tar- 
gów była naogół b. 

mała. Tranzakcji nie zawarto prawie 
wcale. Ilość uczestników targów wy- 

Fiasco Tar- 
gów gdań- 

skich.   jest Kuratorjum? 

J 

musi zbudzić nudę i niesmak, jak 
powtarzający się ornament na tape- 
cie wzdłuż i w szerz aż do nieskoń- 
czoności tak, że albo zmuszony do 
życia z nim mieszkaniec, już zupeł: 
nie go nie widzi, albo zmienia na 
inny aby nie dostać obłędu. 

Przeciętny mieszkaniec тедо 
kraju nie widzi ani zdobnictwa swego 
pomieszkania ani dekoracji teatralnej. 
Przyzwyczaja slę do tego co jest i 
dziwi się dlaczego krytyk teatralny 
upomina się o jakieś rzeczy, których 
braku on w cale nie spotrzega i tyl- 
ko w imię dobrej wiary że kultura 
tego wymaga godzi się z krytyk be, 
nawet powiarza za nim jego spo- 
strzerzenia. Kultura harmonji jest tak 
nizka, že i krytyka nie wzniosla się 
wiełe wyżej i stąd wyrlywa taki dužy 
rozdźwięk, jaki jest między producen* 
tami a konsumentami spraw z har: 
monizacji ducha z plastyką. — Jest 
jednakowoż spora liczba łaknących 

ci przechodzą wyrafinowane Donitej- 
skie piekło, albo odwracają się od 
teatru zupełnie, bo nie znajdują tam 
tego, czego pragną i czego mają 
prawo żądać. 

Wilno jest właśnie w tem poło- 
żeniu. 

Czyja to wina? Każdy komentuje 
inaczej. Jedni przypisują ją niskiej 
kulturze mieszkańców, drudzy nie- 
udolności Dyrekcji, inni, zbyt małe: 
mu poparciu przez państwo, cięża- 
rami jakie nakłada miasto, zawisłością 
od protektorów popierających. A kto 

nosiła 1/8 część ilości wystawców, 
którzy w r. ub. brali udział w wysta- 

można rozdzielić winę po równej 
części na wszystkich: 

Pierwszy krok do poprawy zrobiło 
miasto, za co należy mu się uznanie 
i wdzięczność, bo wystąpiło doraźnie 
i hojnie. Jest to poparcie instytucji 
kulturalnej z jednej strony. Przypusz- 
czalnie, za dobrym przykładem  pój- 
dą wszyscy <i, którym rozwój kultu: 
ralny leży specjalnie na sercu, bo ci 
gotowi są do ustępstw ze swoich 
wymagań na korzyść rozwoju, tak 
jak rodzice rezygnują z własnych 
potrzeb na potrzeby dzieci. Wyma: 
gać tylko zawsze będą, ażeby teatr 
się rozwijał, : 

Początek jest zrobiony. — 
Jęden z bardzo trudnych do opa- 

sowania z działów, to dział dekora- 
cyjny. Dskoracje,tapicernia, kośtjumy, 
meble, rekwizyta. 

Poprowadzić ten dział tak, ażeby 
wywołać harmonję ducha z plastyką 

  

nietylko kupców polskich, lecz i kup- 
ców zagranicznych. Przedsiębiorstwo 
targów poniosło poważne straty ma- 
terjalne. Deficyt dosięga kilkuset tys. 
guldenów. Zarząd targów gdańskich 
zwrócił się do senatu o pokrycie te- 
go deficytu. W sferach handlowych i 
przemysłowych panuje b. żywe nie: 
zadowolenie mimo usiłowań prasy 
gdańskiej, będącej na usługach sena- 
tu, ażeby zamaskować niepowodzė- 
nie. Prasa gdańska podkreśla przy- 
jazń przedstawicieli Wniesztorgu z 
Warszawy — nie dodając jednak, że 
targi zrobiły na nich złe wrażenie na 
skutek małej ilości eksponatów i to 
przeważnie z pośród drobnego lokal- 
nego przemysłu tak, że Wniesztorg 
nie dokonał żadnej trazekacji. (Pat). 
Obiad w am.  Fimbasador polski w 
basadzis pol. Paryżu Chłapowski | 
skiej w Pary* p, Chłapowska wydali 

żu. w dniu wczorajszym w 
lokalu Koła Zjednoczenia międzyso- 
juszniczego obiad na cześć członków 
paryskiego Syndykatu polskich kore: 
spondentów, który w chwili cbecnej 
liczy 26 członków. Na obiedzie po- 
wyższym przemawiali p. Ambasador 
Chłapowski, p. Paweł Kleczkowski, 
prezes Syndykatu, i były _ prezes 
Syndykatu, p. Antoni Potocki. (Pat). 

  

    

  

Nie wzmagaj drożyzny! 

Nie szastaj „groszami“! 

Szanuj złotegol 

To nie dawna „złotówka*! 

| Z uniwersytetu kowieńskiego. 

Uniwersytet kowieński zaprosił 
trzech profesorów zagranicznych, ce- 
lem obsadzenia katedr na wydziałach 
matematycznym i lekarskim. 

Ministerstwo skarbu otworzyło 
muzeum handlowe, dostępne dla 
najszerszych warstw publiczności. 

Proces Purickisą. 

Przed kilku dniami rozpoczął się 
głośny proces b. ministra spraw za* 
granicznych, Purickisa. 

Na ostatniem posiedzeniu sądu, 
eksperci orzekli, że przeprowadzona 
przez nich ekspertyza ksiąg wykazała, 
że skarb państwa żadnych strat nie 
poniósł. 
—н оннн 

Liusi За 
Napaści prasy sowieckiej. 

Prasa sowiecka napada w osta- 
tnich czasach na Francję, oskarżając 
burżuazję francuską o działalność na 
szkodę Rosji. 

Między innemi, gazety sowieckie 
wskazują, że „oderwanie terenów z 
ludnością rosyjską, białoruską i 
ukraińską i połączenie ich z Polską” 
jest dziełem reakcji francuskiej. 

W konkluzji podkreślają bolsze- 
wicy, że jeśli Francja chce nawiązać 
normalne stosunki z Sowietami, mu- 
si wpierw zlikwidować poprzednie 
swe grzechy względem narodów 
Rosji Sowieckiej. 

Takiemi to drogami dążą bolsze- 
wicy do uzyskania pożyczki zagra- 
nicznej! 

Rugi „trockistów, 

Rozporządzeniem rawolucyjnej ra» 
dy wojennej zwolniono z czerwonej 
armji 135 komunistów, zajmujących 
wysokie stanowiska wojskowe. 

Rugi te pozostają w ścisłym 
związku z wystąpieniem Trockiego 
z rewolucyjnej rady wojennej. 

Zwolnionym „trokistom” zarzucają 
agitację przeciwko C. K. partji komu: 
nistycznej i Kominternowi. 

  

  To pėltrzeciej „zlotėwki“! 

dniowy do zastanowienia się nad 
ujęciem dekoracyjnem zupełny brak | 
czasu, pomijając zwykłe wszędzie | 
trudności porozumienia się dekora* 
tora z reżyserem co do inscenizacji. 
Z braku czasu reżyser chce takiej | 
inscenizacji w jakiej już rzecz zna, 
a obawia się wprowadzania w tak 
zwłaszcza krótkim do namysłu cza- į 
sie, inscenizacji nowych rujnujących 
mu gotowy układ reżyserski, a ryzy* 
kownych ze względu na trudności i 
nieszczęść jakie wszelka nowość o ile | 
nie jest głupstewkiem napotyka. | 

Nie tu nie pomoże najlepszy de: | 
korator, nie pomogą najlepsze ar: | 
tyści, Kierownika zadanie kończy, się 
na scenie wileńskiej na tem, ażeby ; 
tak jakoś połatać, ażeby nic nie ra- | 
ziło. Parę szkiców w tym kierunku | 
wykonanych reklamuje się szumnie 
projektami, pobieżne, powierzchowe 
złożenie na prędko inscenizacją. 

    

  przy tak małej możności materjalnej 
jakie w najlepszych nawet warunkach | 

lada jakiem, cóż dopiero w warun- | 
kach tych jakie panują, to jest złych 
finansów. 

Tu Jest pole otwarte dla zastano- į 
wienia się i zrzucenia projektów przez 
wszystkich tych, których strona de: | 
koracyjna boli. — Naszczekać navą! 
fi każdy niedolęga, ale pomódz w 
biedzie nie wielu. Pole otwarte, | 

Warunki są bardzo złe, mianowi- 
cie w obu teatrach brak zupełny na 
wykonywanie budowlane, na malar- 
skie pod żadnym względem nie wy” | 

  

    winie? Krakowskiem targiem Śmiało starczają termin wykonania kilku= | 

  

Idla wielu teatrów są wspólne. 
Wszędzie w świecie. reni 

w 
Wilnie są teatry polskie, żydowskie, 
amatorskie, białoruskie. Podstawowo 
są polskie i żydowskie, które zupeł- 
nie śmiało mogą mieć jedną wspól- 
ną wielką dekoratornię. wraz z prób* 
ną sceną i warstatem mechanicznym, 

Rząd daje subsydja jednym i dru- 
gim, miasto daje ulgi jednym i dru- 
gim. Czyż nie byłoby wskazanem, 
ażeby, zamiast dawać pieniężne sub. 
sydja, część ich obrócić na osobną 
dekoratornię, wspolną dla wszystkich? 
Musiałcy to być osobny budynek z 

—————————————— a a NE) 

wany i utrzymywany, nad którym 
miałby pieczę delegat kultury i sztuki, 

Naczelny kierownik nie musiałby 
wszystkich projektów sam wykony- 
wać przeciwnie, przyjmowałby pro- 
jekta przedkładana przez artystów 
albo podległych mu pracowników. 
Dopiero gdyby odrzucił czyjś projekt 
musiałcy dać swój własny, przez co 
byłby zmuszony dać lepszy. 

Dawanie gorszych mogłaby spo- 
wodować usunięcie go z zajmowane- 
go stanowiska. Delegat kultury i 
sztuki miałby przecie sąd o tem, 
kończący się w ministejum. 

Dopiero gdyby taka dekoratornia 
zaistniała, byłoby ona tą prawdziwą 
dalszą szkołą rozwoju młodych koń- 
czących nauki artystom bo w żad- 
nym kierunku malarskim nie potrze- 
ba tyle wiedzy i umiejętności co w 
dekoracji teatralnej, żadna praktyka 
tak wiele nie nauczy. Dypiom od 
kierownika dekoracji teatralnych do 
piero daje prawdziwe świadectwo o 
osiągnięciu zawsedu malarskiego i 
dopiero skoro się ten zawód, po: 
wiodło w całej doskonałości — mo: 
że być mowa w sztuce. Niebyłoby 
Przynajmniej artystów którzy jedne-- 
go stylu od drugiego odróżnić nie 
umieją, którzy elementarnych zasad 
zawodu swego nie posiadają a chcą 
stwarzać nowe drogi nie uznając 
starych. 

Eug. Kazimierowski, 

——   urządzeniem zawodowem, wyekwipó: 
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Nr. 33 (185) 

V piątą rocznitę (M nydrzeży bałtyk 
(10. II. 1920 — 10. II. 1925.). 

Niezapomnianym w dziejach na- ; Powiadają, że morze „Uczy Bo- 
rodu naszego był dzień 10 lutego  ga*, że morze jest zródłem najczyst- 
1920 roku, kiedy wojsko polskie, zaj | szej i najżarliwszej modlitwy. Znaczy 
mując Pomorze, doszło do Baltyku. | to tylko, że morze jest czynnikiem, 

| nikogo wówczas nie było w: wydobywającym z duszy ludzkiej naj- 
Polsce, ktoby nie zrozumiał, że z ważniejsze i najbardziej wzniesłe a- 

DOOJSRSJCROR WI RZE NS 

{ а2а tego obrazu zajęla się pewna 
kobieta i mężczyzna na wysokiem | 
stanowisku, 

Za obraz ten ofarenci zażądali 
20.000 zł.; dla braku zgody co do 
umówionej ceny — dzieło wyjęto z 
ram i pocztą odesłano z powrotem 
do Warszawy. 

W ślad za obrazem wyjechał wyw. 
Nycz., który obraz odnalazł i złożył 
w depozycie urzędu śledczego w 
Warszawie. punktu widzenia politycznego, cywi- 

lizacyjnego i gospodarczego, stała się 
rzecz nadzwyczajnz. Wyszliśmy na 
morze. Odzyskaliśmy najistotniejszy, 
najpewniejszy i najkonieczniejszy wa 
runek rozwoju państwowego. Stanę* 
liśmy w rzędzie narodów, które tylko 
dzięki morzu zakwitły kulturalnie I 
umocniły się państwowo. Powróci: 
liśmy ku prastarej linji rozwojowej, 
ciągnącej nas wzdłuż Wisły ku Bał- 
tykowi, 

To tež gdy w 6w pamietny dzien 
polskie zastępy zbrojne dotarły do 
szarych fal Bałtyku, gdy w pieszczy- 
ste dno morskie wbity został słup 
graniczny Rzeczypospolitej Polskiej, 
naród polski pełną piersią zawołał 
wówczas: 

— O morze! Nasze polskie mo- 
rze! 
> Dopiero bowiem ta chwila stała 
się chwilą prawdziwego wyzwolenia 
neredu polskiego z tych pęt zależ- 

ności niewoli poltycznej i gospodar- 

> 

czej, w jakiej w ciągu wieków ostat: 
nich pozosiawał. 

Dopiero ta chwila, gdy staliśmy 
się gospodarzami na wąskim choćby 
skrawku wybrzeża, które nas poprzez 
potęźny żywioł wodny łączy ze świa 
tem całym, wprowadziła nas napo- 
wrót do rodziny państw i ludów, 
które pracują nad dziejami świata. 

Morze jest nietylko najkrótszym i 
najtańszym gościńcem handlu wszech- 
światowego. 

Morze jest najtęższym i najdziel 

kordy i mowę. 
| Nasz upadek państwowy i naro 
| dowy datuje się od chwili, gdyśmy 
pozwolili się odepchnąć od morza. 

Nasze odrodzenie narodowe za: 
jSznie się naprawdę od chwili, gdy | 
į ale | 

Nadmienić należy, że artystyczne 
ramy obrazu odebrano w pewnem 
prywatnem mieszkaniu przy ul. Raj- 
skiej w Krakowie i złożono w eksp. 
urzędu śledczego. 

* j nietylko słupami granicznymi, ай х jeałą potęgą świadomości naszej wbi-| _ Dokonana przed paru tygodniami, 
jjemy się w piaszczyste dno morskie, | wśród osobliwych okoliczności, kra-   | gdy całą piersią chłonąć będziemy | dziež autoportretu Aleksandra Orlow- |jego słone powiewy, gdy wolą całą 2 
jt potęgą 30-miljonowego narodu sta- 
„nNiemy na straży tego bezcennego 
j dobra, jakim jest własny nasz do: 
stęp do Morza Polskiego. į 

Po pięciu latach posiadania wia-   $ Dziś — Scholastyki, Sylwana snych wybrzeży morskich zrozumie- Wtorek Jutro — Obj. N.M.P. z Lourdes liśmy już chyba, że dopiero to ma 10 kosą: łe okienko na świat, otworzyło nam Wschód słońca— g. 7 m. 01 Europę przed oczyma naszemi i da: Luty Zachėd „ —g.4m.40   ło prawdziwą perspektywę na ludzį į |——— 
rzeczy. | Teatr i muzyka. W rzewnem zrozumieniu tego do- i у niosłego znaczenia własnych wybrze- ' Bi występy pda Taa Pasa aa 

» r r M ży morskich, as ongi przed pięciu stawia sensacyjną sztukę „Prokurator Hal- laty, tak samo i dzisiej w pamiętną lers", z Karolem Adwentowiczem, który cza- | rocznicę, witamy cię o Morze Pol* ; rem swego wielkiego talentu, potrafił prze- - skiel į mówić o naszej, A skłonnej do Ba: | į i zmu publiczności, która, jak i za poprzed - prassaną nigdy szumieć na bro | z Wie tr zz zapełnia widownię Teatru Polskiego, nie wybrzeżu, a słońce niechaj przeglą: szczędząc. oklasków i zachwytów. kreacja „da się radośnie w klingach polskich Karola Hdwentowicza w sztuce „Prokurator | szabeł i zapala migotliwe iskry na Halleis" jest wprost świetna, która, raz wi- 
dziana, nigdy z pamięci zetrzeć się nle tysiącach bagnetów, wyciągniętych | meże. 1zis i jutro „Prokurator Hallers”. naprężenie ku Twojej obronie. — Z opery. Dziś w „Dniu Aktora” 

Jak przed pięciu laty, szliśmy ku rini aoawiaa aids „Terdiogo, 
wa So! ri ze uz! 

ać ar adw: nie i popularność; na ostatniem przedsta- 
niejszym czynnikiem wychowawczym, | ci zapomniany oddawna uśmiech twórcą potęgi i dobrobytu, a zara- | szczęścia, — tak dziś oto idziemy, 
zem — dzielności, hartu i charak- | zapatrzemi w Twe słoneczne fale, 
teru. aby w jednym stanąć szeregu do Ktokolwiek znalazł się na jego pełnej świętego zapału pracy dla zmiennej, burzliwej a potężnej fali, | przyszłych pokoleń, dla szczęście, ten zrozumie, czem jest wola i ener: | wielkości i chwały Najjaśniejszej na- gia ludzka w walce żywiołem. szej, umiłowanej Rzeczypospolitej. 
a 

i i walczącej Gruzji przedstawiciel wi- Em a. na: leńskiej PPS. Inż. Czyż — wywołując С к odruchowo entuzjam, jaki powstrzy: cześć ruzj į mał dalsze ekscesy bojówek endecko 
Niedzielaa manifestacja Wilna na  chadeckich. Akademję zakończył — 

cześć Gruzji wałczącej z przemocą ; przydługim zresztą nieco odczytem 
bolszewicką, zamącena została w nie- | o Gruzji literat i polityk gruziński Ser- 

  

wieniu Teatr Wielki był wysprzedany. P. Za- 
morska w roli tytułowej, zaspakaja wyma- 
gania największych znawców | melomanów. 
Cała dalsza obsada „Aidy* według zdania 
krytyki jest bez zarzutu. K Krugłowski zaś 
jako reżyser i artysta zbiera zasłużone po- 
chwaly. 

— Z Operetki. „Marjetta” — Kollo, 
w czwartek wraca na afisz z Heleną Jawor- 
ska w roll tytułowej, M, Dowmuntem, S.Ma- 
zjańskim I L. Sempolińskim w rolach głów- 
nych. „Marjetta” dzięki wybitnym atrakcjom 
zarówno wzrokowym, jak i łatwym, wpada- 
jącym do ucha melodjom, jest typowem 
widowiskiem operetkowem w stylu nowo- 
czesnym. 

— Premjera Baletu. Jutro w środę 
dla licznych wielbicieli sztuki choreografl- 
cznaj, znakomity nasz zespół baletowy 
przygotowuje atrakcyjną premjerę. W pro- 
gramie: Część I a „Karnawał”—muz. Schu- 
mana, II część—,Tańce"— muz. Brahmsa, bywale cyniczny i brutalny sposób 

przez wileńskich ultrapatrjotów, któ 
rzy usiłowali ją wykorzystać dla pro- 
pandy swych wstecznych haseł pry- 
waty i swcistego obskuranyzmu poli- 
tycznego przeciwko podstawowym 
zasadom demokratycznym, realizowa- 
nym we wszelkich ruchach rewolu- 
cyjno-wolnościowych, 

Chjena wileńska, która, jak wia: 
domo ogólnie rwała się do sterowa- 
nia wspomnianą—apolityczną w za- 
szdzie manifestacją — nie wydelego- 
wała na nią wbrew zapowiedzi —ani 
jednego posła, czy też jakiegośkol: 
wiek innego oficjalnego  przedstawi- 
ciela, nasławszy natomiast podstęp- 
nie swych pokątnych krzykaczy, któ- 
tych widocznym celem było obniże- 
nie charakteru tej bądź co bądź pod- 
niosłej uroczystości — uzgodnienia 
uczuć patrjotycznych dwuch narodów 
w podobnej do siebie historji. 

Akademja rozpoczęła się przy 
szczelnie wypełnionej widowni i pierw- 
sza jej część przeszła względnie spo- 
kojnie. 

Pierwszy głos zabrał wybrany na 
przewodniczącego akademji wice-pre- 
zydent miasta p. Lokucijewski, 

Po nim przemawiał J. E. ks. bi- 
skup Bandurski i rektor U, S. B, 
Dziewulski. 

Zasadnicza obstrukcja chjeny — 
uwydatniła się, gdy głos zabrali ko- 
lejno po sobie jedynie obecni po- 
słowie lewicy Helman i Pławski 
(Р.Р.5.). Bojówki endeckie łamiąc 
wszelkie zasady choćby tylko przy- 
zwoitości—raz wraz. przerywały rze- 
czowe i głęboko nacechowane prze- 
mówienia obydwuch mówców — nie- 
_smacznemi 
pod adresem mówców i ich partyj. ' 

  

okrzykami i epitetami 

Tu wyszło szydło z worka. 
Endecja i jej chadeckie pachołki, 

: którzy nigdy nie mieli nic wspólnego 
z akcją wolnościową Polski, obsługu= 

-gując zawsze gorliwie wrogów naro- 
du i demokracji i tym razem nie wy- 
sunęli się poza ramy swej wyprakty- 
kowanej roboty. 

Wyczuć się dało w tych okrzykach 
nieszczerość i brutalność zachowania 

_ się względem historycznej prawdy, że 
ruch rewolucyjno - wolnošciowy tak 
Polskę jak i dziś Gruzję wyniósł na 
wyżyny uczuć narodowych. 

W subtelnym, i rzeczowym tonie, 
niezawadzając specjalnie nikogo pod- 
kreślił to ostatni mówca, solidaryzu- 
jącej się bezprzecznie z uczuciami 

  j go Kuruliszwili. 
| - Odczyt swój prelegant obficic ilu 
; strował oryginalnemi obrazami świetl- 
| nemi kończąc go okrzykiem na 
| cześć Polski, która pierwsza z pośród 

, narodów Europy zaprotestowała prze- 
|eiw  zaborczości i tyranji  So- 

, wieckiej Rosji. 
Odpowiedziała mu na to burza 

żywiołowych okrzyków i oklasków. 
Bos. 
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OBOWIĄZEK 
kup bilet na harcerską 

Lolerję fantovą 
daj możność wybudowania 
Związkowej Stanicy 
Harcerskiej w Warszawie. 

Cena biletu 5 zł. 
Przy kupnie otrzymasz paczkę 
z mydłem, wodę kolońską itp. ® 

wartości zł. 4.50 

Bilety do nabycia w Admini- 
stracji „Kurjera Wileńskiego” 

Wileńska 15. 

Skradziony aatoportret Orłowskiego — 
Imalezióny. 

Przed dwoma miesiącami skradzio- 
no, jak wiadomo, z gakinetu dzieka 
natu wydz. Sztuk pięknych (niw. 
Stefana Batorego w Wilnie autopor- 
tret Aleksandra Orłowskiego, wyko- 
nany akwarelą. O kradzieży tej zawia- 

, domiły natychmiast władze wileńskie 

Mozarta, Chopina, PORA , Moszkow- 
skiego i Wilińskiego i część III „ Bajka” — 
muz. Moniuszki. 

URZĘ 1OWA. 

— Powrót Delegata Rządu. 
Dnia 9-go lutego powrócił z Nowo- 
gródka i objął urzędowanie Delegat 
Rządu p. Władysław Raczkiewicz. 

Na konferencji z Wojewodą No- 
wogródzkim Gen. Januszajtisem zo- 
stały omówione sprawy z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego i admi- 
nistracyjno gospodarcze. 

— Inspekcja powiatowa Swię- 
ciańskiego i Wilejskiego. Dziś dn.10 
lutego Delegat Rządu p. Władysław 

|Raczkiewicz udał się na inspekcję 
powiatów Święciańskiego | Wilejskie - 
go. P. Delegatowi Rządu towarzyszą 
w podróży: Komendant Okręgowy 
Policji lnspektor Br. Praszsłowicz, 
Naczelnik Wydziału Drogowego Inż. 
Bronowski, Inspektor  Adminisrfacji 
p. K. Gintowt-Dziawiałtowskii Sekre- 
tarz Delegata Rządu p. W. Piotro: 
wicz. 3 

Dnia 11-go lutego nastąpi w o- 
becności p. Delegata Rządu otwar- 
cie nowo wybudowanego mostu w 
Krzywiczach. 

Powrót p. Delegata Rządu ocze- 
kiwany jest wa czwartek 12 b. m, 
wieczorem. 

„ MIEJSKA. Ro a 
— Konkurs na dramat lub ko- 

medję. J:k się dowiadujemy Zarząd 
Syndykatu Dziennikarzy Polskich w 
Wilsie ma zamiar ogłosić wkrótce 
konkurs na dramat lub komedję, 

— Pierwsza wieczornica „Ogni- 
wa“ Zapowiedziana na niedzielę dn. 
8 b. m. w Sali Żorża pierwsza wie- 
czornica Wil. Komitetu „Ogniwa* — 
odbyła się w nadzwyczaj harmonijnym 
nastroju. 

Znać było wyraźnie, że komitet 
urządzający wieczornicę zrobił wszyst- 
ko—aby wypadła godnie i okazale. wszystkie ekspozytury śledcze w kra- Wieczornica urozmaicona była ju a między innymi także ekspozy : | tańcami i grami towarzyskiemi. turę śledczą pod „Telegrafem* w Wśród uczestników  reprezento- Krakowie. 

,., Wykryciem sprawców kradzieży 
zajęli się więc kom, na Miasto Kra- 

„ków nadkom. Maruniak, kom. Woź- 
niczka i wyw. Nycz. W toku niezwy- 
kle ryzykawnych poszukiwań i ener- 

_gicznego śledztwa ustalono, że skra- 
,dzione dzieło sztuki przywieziono z 
Warszawy do Krakowa i że tu sprze- 

wane były prawie wszystkie pracują- 
ce warstwy społeczne naszego grodu. 
Wszyscy— można śmiało zawyro- 

kować czuli się jak jedna zgodna ro- 
dzina i bawili się szczerze iochoczo. 

Wieczornica „Ogniwa“—dala nam 
wymowny przykład jak winny wyglę- 
dać współczesne zabawy, gdzie nie 
ma nic sztucznego, wymuszonego— 
  

Ki 

skiego z wileńskich zbiorów wydzia- 
łu sztuk pięknych Uniwersytetu Ste 
fana Batorego poruszyła żywo całe 
kulturalne Wilno. Skradziony obraz 
nałeży do najwybitniejszych dzieł ma- 
larstwa polskiego z początków XIX w. 

Skradziony autoportret jest w do- 
robku Orłowskiego dziełem najpięk- 
aiej kłasycznem. — Opublikował o 
nim artykuł i po raz pierszy zrepro 
dukował prof. Jerzy Remer w nr. 2 
„Alma Mater Vilnensis“ (1924). Zna 
komita w charakterystyce i technice 
akwarela (36!/X281/» cm.) pochodzi 
z r. 1817. Ma się niemal wrażenie, 
że nosi na sobie ślsdy geniuszu rem- 
brandtowskiego. Portret poza widocz- 
nem opanowaniem techniki malarskiej 
odznacza się głęboką siłą i poezją 
wyrazu, nie zawsze tak udochowio- 
nego pod pędzlem świetnego następ" 
cy Norblina. 

  

a wszystko takie szczere, bezpreten- 
sjonalne — prawdziwe. 

Specjalne sympatyczne słówko na- 
leży przypisać orkiestrze 5 p. leg. 
która grała niestrudzenie do godz. 3 
w nocy, wykonawszy cały szereg spe- 
cjalniejdobranych do popularnego cha- 
rakteru wieczoru produkcj. 

Komitetowi urządzającemu wie- 
czornicę — licznie zebrani goście zło- 
żyli podziękowanie — prosząc o dal- 
sze powtarzanie podobnych zabaw. 

Z_ UNIWERSYTETU, Re aa as aa 
— Pożegnanie. Najstarszy wie- 

kiem i stanowiskiem urzędnik Bibljo- 
teki Publicznej i Uniwersyteckiej w 
Wilnie—starszy bibljotekarz Dr. Lud- 
wik Czarkowski został przeniesiony 
na własną prośbę z dniem 1 lutego 
r. b. w stały stan spoczynku. 

Z wykształcenia i wieloletniego 
zawodu—lekarz, z zamiłowania—bi- 
bljograf i bibljotekarz, długoletni 
kustosz Bibljoteki Tow. Przyjaciół 
Nauk, Dr. Czarkowski pracował w 
Bibljotece Publicznej i Uniwersytec- 
kiej od pierwszych chwil objęcia jej 
przez władze polskie. Rzetelnie za- 
służył się dziełu spolonizowania ksią- 
žnicy wileńskiej oraz udostępnienia 
jej sferom naukowym naszego miasta. 

Dn. 2 lutego Dyrektor Bibljoteki 
Dr. Stefan Rygiel w obecności całego 
personelu serdecznie pożegnał ustę- 
pującego Dr. Czarkowskiago, pod: 
kreślając jego zasługi dla Bibljoteki, 
wyrażając żal, że ciężka choroba oczu 

[> przy ul. Piłsudskiego. 

3 

| er go do jej opuszczenia i ży: 
cząc dalszej owocnej pracy w Spo- 
koju na polu umiłowanej bibljografji. 

Z POCZTY. ma 
— Zwinięcie agencji. Z dniem 

3 lutego r. b. została zwinięta agen- 
cja pocztowa Czemery w pow. Sło- 
nimskim. 

Okręg doręczeń zwiniętej agencji 
wcielono do zamiejscowego okręgu 
doręczeń urzędu pocztowego w 
Słonimie. 

ZABAWY 

— Bal Wojewódzki. Dnia 23-go lutego, w poniedziałek w salonach Pałacu Reprezentacyjnego, odbędzie 
się Bal Wojewódzki, organizowany 
przy bezpośrednim udziale Delegata Rządu p. W. Raczkiewicza na cel 
aa" „chleb dla głodnych dzie- 

SO 
— Reduta Artystów Teatrów 

Wileńskich. Już w nadchodzącą so- 
botę odbędzie się w Salonach Do: 
mu Oficera Polskiego ta funscynu- 
|аса tradycyjna zabawa. 

Łatwo zrozumiałe zainteresowa- 
nie, które się objawia w wielkim 
popycie na zaproszenia, wróży redu- 
cie niebywałe w tym karnawale po- 
wodzenie, 

Komitet Reduty za naszym po- 
średnictwem prosi, aby osoby, które 
nie otrzymały zaproszeń zechciały 
zwrócić się po takowe bezpośrednio 
do pp. Gospodyń i Gospodarzy 
ewent, do kasy w cukierni W. P. 
Sztralla w godz. 12—2 i 5—7 PP. 

WYPADKI. 

— Zderzenie. W piątek dn. 6b. 
m. o godz. 9 wiecz. zdążający w 
stronę dworca kolejowego, pociąg 
śródmiejskiej kolejki wąskotorowej 
zetknął się Platformą, która wówczas wyjechała z bramy jednego z do: 

Platforma została zdruzgotaną, 
koń i wożnica cudem wprost uni: 
knęli nieszczęścia. 

Notując powyższy wypadek znów 
zmuszeni jesteśmy zwrócić uwagą ja brak oświetlenia w Wilnie, Skan- 
dałęm wprost jest — że oświetlenia. 
„magistrackiego” specjalnie brak 
jest na przestrzeni toru kolejki śród- 
miejskiej. 

Zbytecznem jest wyjaśnić, że po 
usunięciu zasadniczej niejako przy* 
Czyny wypadku, nieuwagi maszynisty 
pociągu  wóżnego, prowadzącego 
Platformę pozostaje niezbicie jedna;   brak światłal (eś.). 

р 

Z kraju i zagranicy. 
Z CAŁEJ POLSKI. ; kowano 4072 kg. srebra. 

— Marszałek Piłsudski hono- 

W pierw- 
szyćh 10 miesiącach 1924 wyprodu- 
kowano 8172 kg. Za cały rok we- rowym obywatelem Białej Pod: | dług przybliżonych obliczeń produk= laskiej. Dnia 31 stycznia b. r. został 

wręczony w Sulejówku Marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu przez burmi- 
strza m. Białej Podlaskiej Zenobjusza 
Borkowskiego, jego zastępcę Hiero- 
nima Skrzyńskiego, radnego miej- 
skiego sędziego Ryszarda Kohna z 
udziałem senatora Stanisława Osiń- 
skiego, dypiom honorowego obywa- 
tela m. Białej Podlaskiej i honoro- 
wego dożywotniego członka Rady 
miejskiej, nadany przez Radę miej- 
ską w dowód uznania zasług poło- 
żonych przez Marszałka Piłsudskiego 
w odrodzeniu Państwa. 

— Produkcja srebra na G. 
Śląsku. Produkcja srebra w polskiej 
części Śląska w ostatnim roku zna- 
cznie wzrosła. W r. 1923. wyprodu- 
OBCE ZA AA 

  

cja srebra przekroczy 10 tys. kg. 
Ilość ta nawet w porównaniu z pro- 
dukcją przedwojenną 1913 — 7389 
kg. — wykazuje duże zwiększenie. 

Z_ ZAGRANICY. 
— Łagodna zima w Finlandji. 

Z Helsingforsu donoszą: Wobec nie- 
zwykle łagodnej zimy port w Raumo 
nie zamarzł. Jest nadzieja, że do 
końca zimy ruch okrętów w porcie 
nie ulegnie zmianie, z 

— Aresztowanie komunistów. 
Z Aten donoszą: Aresztowano tutaj 
20 komunistów za podburzanie woj- 
ska do wojny domowej i za propa- 
gardę idei separatystycznej. Staną 
oni przed sądem pod zarzutem zbro- 
dni stanu. 

  

TELEGRAMY. 
Socjaliści polscy do Kongresu. ; Herriota zwołanie nowej kcnferencji 

GRENOBLE, 9.ll. PAT. Obradza- , T!Sdzynarodowej, 
jący tutaj kongres socjalistyczny о- 
trzymał od Polskiej Partji Socjalisty- 
cznej depeszę powitalną z życzeniami 
owocnej pracy. Depesza 
została gorącemi oklaskami, Przed: 
stawiciel socjalistów polskich Hero: 
nimko złożył kongrasowi pisemne 
sprawoznanie o położeniu emigran: 
tów polskich we Francji. 

Koncerty Paderewskiego 
w Angiji. 8 

LONDYN 9. II. PAT. Pierwszy z 
cyklu pięciu zapowiedzianych kon- 
certów Paderewsktego odbył się w 
Kardifie przy wypełnionej sali. Dnia 
13 bm. Paderewski będzie koncerto- 
wał w Liwerpolu, 17 bm. w Londynie 
w Albert Hall (na koncercie tym bę- 
dzie obecna rodzina królewska), 23 
bm. w Manchester i 26 w Glasgoow, 

Przed nową konferencją 
międzynarodową. 

WIEDEŃ, 9 Il. PAT. „Neue Freise 
Presse” donosi z Londynu. Oczekują 
tu w związku z przybyciem do Londynu 

ta przyjęta | 

i 

uregulowaniem sprawy bezpieczeń- 
stwa, oraz innych kwestji z dziedzi- 
ny polityki międzynarodowej, któ: 
rych rozwiązanie może nastąpić tyl- 
ko w porozumieniu Francji i Angiji. 

Kongres urzędników państw 
bałtyckich. 

„RYGA, 9.ll. PAT. 13 b. m. odbę- 
dzie się kongres urzędników pań- 
stwowych krajów baltyckich, 

Nowe represje tureckie. “ 
WIEDEŃ 9-I! (Pat) „Neue Freie 

Presse* dnosi z Konstantynopola, ża 
w najbliższysh 48-iu godzinach ma 
być wydalono z granic Turcji 16-tu 
Księży greckich. 

Na wszeiki wypadek. 

MOSKWA, 9. Il. PAT. Na mocy 
rozporządzenia CIKA wszyscy właści* 
ciele statków oraz materjałów wodno* 
transportowych obowiązani są na 
każde żądanie komisarjatu dla spraw   wojskowych oddać własność swą na 
użytek armji. \ 

która „zajmie się 
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Pierwsze próby radjo- 
fonji (Broadbasting) 

w Warszawie. 
Dotychczas byliśmy jedynem wiel- 

kiem państwem w Europie, które nie 
posiadało własnej stacji radjofonicz: 
nej Pierwsze kroki w tym kierunku 
poczyniło Polskie Towarzystwo Radjo- 
chemiczne „PAR” Spółka Akcyjna, 
która od kilka dni prowadzi w swej 
fabryce przy ul. Narbuta 29 w War 
szawie próby radjefonii. 

Two zmontowało Stację Nadaw* 
czą, promieniującą anteną o sile 
500 wattów i za pomocą swej ateny, 
ustawionoj obok fabryki, wysyła fale 
elektromagnetyczne, którejmogą być 
odbierane zapomocą normalnych od 
biorników w całem państwie. 

Stacja ta niema nic wspólnego 
z właściwą stacją radjofoniczną, która 
będzie mogła powstać dopiero po 
udzieleniu koncesji na eksploatację 
radjofonji. 

Koncerty, które urządza obecnie 
„PTR* mają wyłącznie charakter prób 
i są prowadzone na ryzyko T-wa. 
Samo przez się jest zrozumiałe, że 
przyczynią się one do zainteresowa- 
nia ogółu radjotechniką i co zatem 
idzie dadzą podstawę bytu przyszłej 
organizacji radjofonicznej. 

„PTR” postawiło tę imprezę na 
bardze wysokim poziomie. Mieliśmy 
dotychczas sposobność usłyszeć dwie 
audycje o bardzo interesującym pro- 
gramie, w którym udzial brali mię 
dzy innemi: p. p. Argasińska-Choj: 
nowska i p. Dobosz spiewając pieści 
Niewiadomskiego, Szopskiego, Мо- 
niuszki, Karłowicza, Noskowskiego. 

T-wo zapowiada koncerty na stałe 
między 6—7 wieczór na fali 385 m. 
Koncerty te powinny wywołać wiel: 
kie zainteresowanie wśród artystów, 
którzy prawdopodobnie  bezintere- 
sownie podążą pod mikrofon, ażeby 
dać się poznać szerszemu gronu słu- 

  

D-H. „BŁAWAT WILE NSKI* 
UL. WILEŃSKA 31, TEL. 382, 

chaczy zawsze większemu, niż po- 
mieścić może największa w świecie 
sala koncertowa. 

Angielskich audycji słucha: obe- 
cnie codziennie około 5 miljonów 
osób, Polska ma wnet otrzymać 
również takiej samej mocy stację. 

Będzie to chyba najlepsza propa: 
ganga Polski daleko sż poza morza 
sięgająca. 

Ogólne kierownictwo stacji leży 
w ręku Dyrektora Towarzystwa pana 
Romana  Rudniewskiego — kierow: 
nictwa artystycznego podjął się p. 
Karol Stromenger. < 

Informowaliśmy się, że koszt a: 
paratów pozwalających słuchać sta- 
cji w Warszawie nie przeniesie 50 
zł. i taki aparat odbiorczy nie wy- 
maga anteny dachowej, a wystarcza | 
mieć drut rozpięty 'w pokoju. (Pat.) | 

Teatr Wielki | 
Dziś we wtorek 

„Dzień aktora* 

„AlIDA“ 
opera Verdi'ego 

Początek o д. 8-ej wiecz. 

Jutro w środę PREMJERA 

„MI widowisko baletowe 
pod kier. J. Cieplińskiego 

_ Początek o godz. 8 w. 

W czwartek 

į „M2RJETTA* 
operetka Kollo 

Teatr Polski 

Dziś we wtorek 

„Dzień Aktora". 

Występy 

Karola ADWENTOWICZA 

„Prokurator Hallers * 
sztuka Lindau 

Początek o godz. 8-ej wiecz. 

  

     
   
    

  

      

  

Z tradycyj ludowych 
(Przysłowia ludowe na miesiąc luty). 

Luty, jak samo jego starosło: 
wiańskie dowodzi nazwisko, w na- 
szym klimacie ciężki bywał i ostry. 

Wyjątek stanowi jedynie rok obecny, 

w którym ostrej zimy nie zaznaliśmy 
jeszcze wcale. Po inne lata jednak, 

zima często niestała i łagodna w 

początkach, srożyła się dopiero wlu- 
tym, a biada temu, kto slę nie za: 
bezpieczył przeciwko niej. 

Dlatego mówiono: „Spyta luty, 
masz li buty?” — albo „Kiedy luty, 
obuj buty”. Jest jeszcze cały szereg 

przysłów, przywiązanych do tego mie: 
siąca. Najwięcej jednak prorokowano 
z dnia M. Boskiej Gromnicznej o 
reszcie zimy. 

Niegdyś w dniu 5 lutego, w któ- 
rym to dniu kościół obchodzi uro- 
czystość św. Fgaty, mówiono: 

„Sól świętej Fgaty 
Broni od ognia chaty". 

Dnia 6 lutego w dzień św. Doroty: 
„Po świętej Dorotie 
Uschną chusty na płocie. 
Około świętej Doroty 
Naprawiaj człecze płoty”. 

Albo: 
„Swięta Dorota 

' Każe iść do błota". 

Na dzień 10 lutego jest inna prze- 
powiednie: 

„Scholastyka 
Mróz utyka 
Zanim Walek nam zasmęci 
Obaczyma, mróz kark skręci". 

Walek nadchodził dnia 14 lutego. 
„Na święty Walek 
Niema pod lodem balek“. 

Lub: 
„Gdy na Walka są deszcze 
Będzie duży mróz jeszcze”. 

Dnia 19 lutego na św. Krystynę 
mówiono: 

„Na świętą Krystynę ы 

Trza mieć jeszcze dobrą pie- 
ггупе“. 

Swięty Maciej dnia 24 lutego sta- 
nowił o reszcie zimy: 

Śwłęty Maciej zimę traci 
Albo ją bogaci; 
Gdy święty Maciej lodu nie stopi 
Będą jeszcze chuchali długo w 

rące chłopi”. 
W starych księgach jest zapisane, 

że w tym miesiącu dziki zwierz w 
ogóle stadami się zbierał, Z ptactwa 
odzywał się skowronek, kos zaczy- 
nał śpiewać, sroki i wrony sposobiły 
się ва gniazda, jastrzębie i dzięcioły 
ciągnęły... leszczyna kwitła. 

Prawidłem jednak było, że wza- 
czesne ukazywanie się wiosny, za: 
wsze odpukutować przyszło, bo po- 

|tem znowu zimna, śniegi i zamiecie 
| wracały. 

Zdźje się, że w tym roku będzie 
to samo. 

Jakież było jej zdumienie, gdy w wynaję- 
tym domu poznała ten, który tak często 

śniła | ` 
Przetrząsnęła go od piwnicy do strychu; 

wszystkie szczegóły zgadzały się najdokła- 
dniej z temi, które widywała we śnie. Kiedy 
zeszła do salonu, rozejrzała się i powie- 
działa: 

— A przecież nie może to być śniony 
przezemnie dom, tamten bowiem posiadał 
jeszcze ztej strony pokoje, których tu brak. 

Odpowiedziano natychmiast, że pokoje 
te znajdują się istotnie, tylko, że nie można 
dostać się do nich przez salen. Kiedy jej 
pokazano je, p. A. rozpoznała dokładnie 
każdy z osobna. 

„ Jednakże oświadczyła, że zdaje jej się, 
że jeden z pokojów sypialnych po tej stro* 
nie nie był sypialnią w czasie, gdy zwie- 
dzała go we śnie. Faktycznie okazało się, 
że pokój ten został zaledwie niedawno 
obrócony na sypialnię .. 

Po kilku dniach państwo A, złożyli 
wlzytę lady B. Ponieważ panie jeszcze się 
nie znały, przeto p, A. przedstawił je sobie 
wzajemnie. 

— Lady B. ledwie spojrzała na p. A., 
wykrzyknęła:   

Rozmaitości. 
Z tajemnic snu. | 

„Revue des Sciences Psychiques” po- | 
daje następujący, niezwykle ciekawy i ści- 
śle sprawdzony fakt: Żona pana A. widy- 
wała niejednokrotnie we śnie staroświecki 
dom, którego urządzenie i wszystkie szcze- 
góły dokiadnie opisywała, nie mając poję 
cia, w jakiej miejscowości dom taki może 
się znajdować. 

Jesienią, pragnąc odpocząć w ciszy, p. 
A. wynajął od lady B. dom, położony w 
Szkocji, między górami, otoczony terenami 
do polowań i rybołóstwa 

Pertraktacje w tej sprawie prowadził syn 
p. A, mieszkający podówczas w Szkocji, 
podczas gzdy sami państwo A. nie przyje- 
chali na miejsce obejrzeć wynajmowaną 
posiadłość. 

W liście do p. A ojca, właścicielka do- 
mu zwróciła jego uwšgę, że od pewnego 
czasu w sypialni jej „straszy” jakaś postać 
kobieca. To jednak nie odstraszyło p. A. 
Wynźjąl on dom i sypiał spokojnie w tym 
pokoju, nie będąc niepokojonym przez ża- 

  

  

  
= Och, pani jest tą osobą, która „stra- 

szyła” w mojej sypialni l... 

  

  

Giełda warszawska 

z dn. 9—ll 25 r. 
sprzedaż kupno 

Londyn 24,80 224,86 2474 
Nowy York  5,181/2 5,20 5,17 
Paryż 28,00 28,07 27,98 
Praga 15,34 15,371/2 15,30!/2 
Szwajcarja 100,124/2  100,88 99,87 
Stockholm 140,07 140,42 139,72 
Wiedeń 7,30*/4 7,32 7,29 
Włochy 21,55 21,601/2 21,491/2 

Belgja 26 69 26,75/2 — 26,621/2 
Holandja 209,55 210,05 209,05 
Pożyczka zł. 8,00 — 8,10 
Pož. dolar. 3,80 — 
Pož. kolej. 8,80 — 9,00 
Pož. konwers, 5,00 -— 

  

  
  

Redsktor Józef Batorowicz. 

OLKA SOBA ATTYKA DAS EOINANIAPIAS 

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. płuc I żo- 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 61/2—7!/2 wiecz.   dne objawy. 

*  P.A. przybyła w jakiś czas po mężu. Ut. Hd Mickiewicza 21, m. 1. 
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LECZNICA i SZPITA 
WiLNO, UL. WILEŃSKA 28. 

jału na raty i 
  KINO4 HELIOS“ Dzi wlelki dramat PI KNOŚĆ ZWYCI Ž 

305 " Wileńska 38. A aaa o = 4, 6, 8 i 10 wieczorem. Ę RAE ProBram Najnowsze Mody Paryskla, 

  

LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 

1—2; kobiece—1; oczu 11—2; uszu, nosa | gardła 1—3; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. * 

W szpiłału oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny. Gablnet Roentgena I elektro - medyczny: Leczenie 
promieniami, fotogrsfowanie, prześwietlane, elektryczne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

za gotówkę. 

A w 6 akt. W roll glownej MARION DAVIES. 

Wybėr dužy. 

  

TEATR „POLONJA* | 
Mickiewicza 22, Dyrekt. G. Slepjan 

TEArR „„Piccadiilić 
UL. WIELKA 42. 

Pod Dyrekcją D-H. „JARFILM*   

  

  

PODARUNEK KARNAWAŁOWY!! 
KUPUJĄC w DOMU HADLOWYM 

„Wacław Nowick 

Dziś wspaniały dramat w i0 akt. osnuty 
na tie przepięknej przyrody Alaski 

Kto ujrzy ten film, ten stale z roskoszą będzie polecał wszystkim. 

Ostatnie dni! Wszechświatowej sławy 

zwycięża Adama 

  

1“ 

w 10 akt. genjalnego režysera Cecll B. de Mille'a 
Adam myšli, wierzy | ludzi się, že zwycięžyl Ewę. A tymczasem ta żona, 11 

ta kochanka, ta kobieta — istne „żebro Adama” od 50 tysięcy łat wciąż mami, kocha, oszukuje, pieści, całuje, rujnuje i 

Początek seansów punktualnie: — 1-szy o g. 4.30, ostatni o 10 wiecz. 

ZAKŁADY PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO 

„STANISŁAWÓW” 

m-tin=tin ' Gdy ludz 

arcydzieło kinematografji 

KSIĘCIA JANA DRUCKIEGO 

Nad program: rcywesoła farsa w 2 akt. 

Żebro Adama“ 

ie mają pecha 

- LUBECKIEGO 

  

KUPIMY 

$ Poleca: kamgarny, wełny, gabardiny, jedwabie na ubrania damskie i męskie. Towary bławatne | białe, ręczniki, kołdry, poduszki. pierze I sienniki, 

pończochy, chustki i włele innych rzeczy. Wykonujemy na zamówienia garnitury I płaszcze męskie i dia uczni wszystkich szkół z naszego mater- 
Ceny niskie. 

  

DOM HANDLOWY 

„WSPÓLNA PRACA" 
ajdikókirwić. 6-3, oko tel. 335. 

SALON KONFEKCJI DAMSKIEJ 

Suknie domowe, wizytowe, wieczorowe 
1 kapelusze. 

Bluzki jedwabne . . od 18 zł. 
Spódniczki angielskie „ 28 ,, 
Suknie wełniane . . „ 75 „ 
Wieczorowe jedwabne „, 90 , 

1-100" kloców sostowych 
odziemkowych gładkich, bez sę: 

ków, tegorocznego cięcia średnicy 

Wilno, Wielka 30 

každy otrzyma w postaci premjum 
. (prezent karnawałowy) 

polecają po cenach konkurencyjnych 

mam 29 swej doskonałej jakości wyroby 
    

‚ 2 E Ss ja pija 6) Kalosze. 11) Pończochy. į 
u wa wełn. ! i ы : 

3) Obuwie eleganckie damskie | 2) Smełer | 13) Skarpetki SPECJALNIE CEGŁĘ i KAFLE w cienkim końcu od 30 cm., dłu 

) анаа оаКа ub sań 9) Żakiet. 14) Kołnierz. gości od 6 m. wzwyż. 
! ВОа оу На от Oferty loco wagon każda stacja odbiorcza. ŚR Gówdej dai Mók 

5) Krawat lub gietry. 10) Torebkę. 15) Mankiety 

i wiele innych rzeczy z konfekcji, galanterji i obuwia. 

W cenie o 109|o od sumy zakupu za gotówkę 

Prosimy śpieszyć ogłądać nasze wystawy bezpłat- 

nych premjowych podarków i zbadać nasze niskie 
ceny fabryczne. 

od 200" wzwyż) z podaniem osta- 

tecznych cen oraz bliższych warun- 

ków, prosimy nadsyłać do Towa* 

rzystwa Przemysłu Drzewnego 

„SILWARS“, sp. z 0. о. „w. Łodzi, 

ul. Srebrzyfiska Ne 2—4, 

Adres: Grodno, Zaklady „Stanislawow". Tel. 51 i 57 

(JADKODAJNJA 
Hygjeniczna 

ul. Wilefiska 27 
Wydaje obiady zdrowe i 

    

  

Potrzebny zaraz 

lokal 
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s B tanie. Otwarta od 12 - 4V/a 

V Ę = T R” ® w śródmieściu (Wilno) PRACÓWNIA RUlYNOWANY hankowitt 

a JJ & zębów sztucznych b. pełnomocnik w instytucji bank koń 
i на i i s od 4 do 5 pokoi L. M INKIERA czoną Akademją alis sau Gady! 

Bank Wzajemnych Ubezpieczeń ze wszelkiemi wygodami ul. Wileńska 21. po żo Adaminaci aiz Wieś” 

zał. 1873. Poznań zał. 1873. Umowa roczna. 1 Sprzedaž interesu 
ODDZIAŁ w WILNIE, Jagiellońska 8 @ Cena od 100 do 150 zł. miesięcznie GULZyCJe|K Stare dobrze zaprowadzone w Polsce Вшго Ž 

. > a doświadczona — dyplom, | kuchennego. jest da. sprzedanie, Zapytanie 
| Š a S s z Kięzctewska, wol, War. należy skierować do, Biura Ogłoszeń Tad, 

‚ ° ° ° ° ego“ szawskie, stacja Kutno: ь t „SIL 
Ubezpieczenia życiowe, 3 Woj ae Ei ABS O RBIRE | o; 

"LOG i i WA NIN E I аЛЫ ИО 
od wypadków, odpowiedzial- 8 „Dla Schroniska Nauczycielek”. 6 ii si 

ności prawnej, auto casco od R DIH. „Karsakosow* tym; 
` д + е i; udziel4 artystka teatru nadszedł i i j 

° skiego“ w komple- ш па le sze ; ognia i gradu || Bl i sk we: || „5%. Margaryny mie 
"LVU LL L LLA NM LT KAS VID, R NSS | 

  
  
  

    
Wydawca w ii nieniu współwłaścicieli Aleksander Kleczkowski. Druk. „Lux”, Żeligowskiego 1, 

   


