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Wyehodzi eodziennie próez dni poświąteeznych. 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. | 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
piaru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5, Prenumeratę i ogłoszenia 

Bluro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 

J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 1 wszystkie biura 
reklamowe w kraju i zagranicą. 

przyjmują 

į telef. 222, 

     
spotka się na 

    

    
    

Skiep 
wł. J. JANKOWSKI 

  

Diyłość I olłszczenie 
Najlepszym I nieszkodliwym środkiem 
przeciw otyłości i otłuszczeniu jest 

Tie paragnay Х СОМО 
Nie wymaga żadnej djety, nie dzia- 
ła na aś Zupałnie lida 

Skład główny na Wilno: 
„L. В. Segall“, Trocka 7, 

1. Prużana, Mickiewicza 15. 

  

2 ostatniej chwili. 
| (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Votum nieufności dla min. Kop- 
czyńskiego. 

Sejmowa Komisja reform rolnych 
uchwaliła przejść do porządku dzien- 
nego nad rządowym projektem likwi- 
dacji spraw serwitutów, uważając go 
za nienadający się do dyskusji i wez- 
wała rząd do przedstawienia nowego 
projektu. 

Następnie na wniosek posła Sa- 

Metropolita Djonizy u min. Thugutta. 
Wczoraj w południe wicepremjer 

Thugutt przyjął głowę kościoła pra- 
wosławnego metropolitę Djonizego, 
z którym odbył dłuższą konferencję 
w obecności kierownika M. Oświaty 
Zawidzkiego. 

Wykręty p. Ratajskiego. 
Minister spraw wewnętrznych p. istniejących już ustaw wynika, że 

CAŁE WILNO 

SOBOTA, 14 luty. 

  

p.t „CUKRY WARSZAWSKIE 

otwarty od godz. 9 rano do 11 wiecz. 

Poleca cukry oraz kawy palone pierwszorzędnych firm Warszawskich. 
  

Czynna od godz. 9 do 3 popoł. 

Redaktor przyjmuje od 1—2 popoł. 

Reducie Artystow 

  

  

przy ul. Ad. Mickiewicza 6 | 

Z komisji budżetowej. 

W sejmowej komisji budżetowej 
referował pos. Rusinek (Piast) bud- 
żet Min. Spraw Wewnętrznych. 

Referent podkreślił niedopuszczal- 
ność przenoszenia sum, podlegają” 
cych kontrolowaniu na fundusz dys 
pozycyjny. 

Fundusz dyspozycyjny został prze- 
kroczony o 200 tys. zł. 

Najwydatniejszą rzeczą w roku 
„ubieglym było utworzenie Korpusu 
Ochrony Pogranicza i zlikwidowanie 

_policji granicznej, co spowodowało 
,powiększenie wydatków o 20 miljo- 
nów zł. э L 

Referent zaproponował jednakże 
szereg wniosków, które mają dać w 
rezultacie 1.200 tys. oszczędności w 
budżecie ministerstwa. 

Wobec braku statutów organiza- 
cyjnych województw i starostw pa- 
nuje w administracji chaos. 

Np. w województwie poznańskiem 
jest 660 urzędników, a w nowogródz- 
kiem 217. 

Podczas dyskusji poseł Bogusław- 
nojcy (Wyzwolenie) postanowiono Ski krytykował ostro uzależnienie sa- 
na następnem posiedzeniu rozpocząć , morządów od administracji i zapro* 
obrady nad projektem reform rol- ponował zmniejszyć wydatki admini- 
nych wniesionej przez „Wyzwolenie”, Stracji o 25 proc., a na policję o 30 
a tymczasem dziś na posiedzenie Proc., jak również zwolnić samorządy 
Rady Ministrów ma być wniesiony Od udziału w ciężarach na rżecz 
rządowy projekt reformy rolnej. policji. 

Poseł Kośclałkowski podkreś- 
Iił, że przedstawiciel Najwyższej 
Izby Kontroli Państwa stwierdził 
liczne nadużycia, a szczególnie 
na terenie wileńszczyzny i w 
Wilnie, gdzie w I komisarjącie 

  

ETUI A O SIS S 

Teatr Wielki 

Dziš PREMJERA 

lil widowisko baletowe 
pod kier. J. Cieplińskiego 

Początek o godz. 8 w. 

  

  

  

Jutro w czwartek 

„MARJETTĄ“ 
operetka Kollo 

Początek o g. 8-ej wiecz. 

  

Po konferencji omawiano sprawę 
wydziału teologicznego na uniwersy- | 
tecie warszawskim oraz statutu or- 
ganizacyjnego dla kościoła prawo* 
sławnego. 

Odrzucenie projektu ustawy o 
autonomji narodowej. 

Artykuły 73 i 74 Konstytucji li- 
Ratajski usprawiedliwiał się, że nie posłowie muszą otrzymywać pozwo: |tewskiej zapiewniają mniejszościom 
wydał żadnych okólników w sprawie lenia na odbywanie zebrań nawet w narodowym stanowiącym „znaczny 
zgromadzeń poselskich, jedynie z zamkniętnych lokalach. 

Premjer wyraził życzenie aby m. Sokal nie 

odsetek" ogółu obywateli korzystanie 
z autonomii kulturalnej i otrzymywa: 

na ten cel środków publicznych. 
Artykuły 5 i 6 „Deklaracji”, zło- 

  

pozostał. żonej przez Litwę — 12 maja 1922r. 
przed Ligą Narodów — prawa auto- 

Min. Pracy p. Sokal. odbył roz- sprawa ta będzie załatwiona pomyśl nomiczne mniejszości potwierdzają i 
mowę z premjrem Grabskim w 
sprawie budowy qmachu dla mini- 
sterstwa pracy. 

Premjer wyraził przekonanie, że 

Regulowanie granic. 
W najbliższym czsie przystępuje 

rząd polski do ureglowania praw- 
nego granicy 
opartej, jak dotychcza zwyczajowo 
na dawnej granicy galiyjskiej. 

Konctsje dla inwalidów. 
Podkomisja skarbowaw sprawie w myśl woli Sejmu kilkakrotnie wy- 

rozporz. Prezydenta Rzeczpospolitej 
z dn. 27 grudnia ub. r. » rewizji 
koncesyj na rzecz inwalidó, obra- 
dowała w tej sprawie. 

Posłowie Wartalski (Z.., N.) i 
Hausner (K. 2.) wypowiedeji się 
przeciwko ustawie, a koło żyowskie 
wniosło nowy projekt ustawyrefero- 
wany przez p. Hausnera. 

Poseł Polakiewicz postawilynio- 
sek o przejście nad projektem Koła 
Żydowskiego do porządku dzietego; 

polso-rumuńskiej, tylko granica z Łotwą. 

nie w Sejmie i wyrsził życzenie, aby | gwarantują, tym razem przez zobo- 
min. Sokal pozostał nadal na swem | wiązanie międzynarodowe. 

stanowisku, | Mniejszość : żydowska od chwili 
| powstania państwa litewskiego z praw 
autonomji kulturalnej korzystała. Pra- 
wa te oprócz powyższych podstaw 
prawnych zawarował żydom rząd li- 
tewski przez specjalne zobowiązanie, 
udzielone komitetowi żydowskiemu 
w Paryżu 5 sierpnia 1919 r. 

Ponieważ ludność polska, jak 
wykazały dwukrotnie pięcioprzymiot- 
nikowe wybory do Sejmu na Litwie 
równa jest co do siły liczebnej. lud- 
|ności żydowskiej, 
wszelkie dane, by interpretacja 73 $ 
Konstytucji o „znacznym odsetku* 
iniała do niej zastcsowanie, tak jak 
je miała przez szereg lat do Zydów. 

Posłowie frakcji polskiej fundując 
się na powyższem wnieśli w listopa- 
dzie 1923 r. na ręce p. Galwanauska- 
su ówczesnego prezesa ministrów 
projekt ustawy, któraby przepis Kon: 
stytucji i gwarancje międzynarodowe 
Litwy wprowadzała w życie. 

Rząd przez rok cały odpowiedzi 

Po załatwieniu sprawy granic z 
Rumunją, pozostanie do załatwienia 

rażonej w odpowiednich rezolucjach, 
albowiem koncesją winna być prze 
dewszystkiem nadawana tym, którzy 
się zasłużyli dla Ojczyzny, przyczem 
Skarb Państwa na tem wygra, gdyż 
koncesjonarjuszom nie będzie płacił 
żadnych rent inwalidzkich. 

Posłowie Wartalski, Jaroszyński i 
Hausner zgłosili swe poprawki, które 
pogarszają ustawę o koncesjach dla 
inwalidów. 

Redakcja i Administracja: ul. WILEŃSKA Ne 15, 

I Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

  

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
2), na 4rej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 50 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

Sejm i Rząd. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

istnieje banda azłodziel ubrana 
w mundury policji państwowej. 

Chcąc ażeby policja nie kradła 
i nie biła ludzi, należy zmienić 
porządek w centrali ministerstwa 
i nie wyrzucać uczciwych ludai 
na bruk, oraz dać wyraz posza- 
nowania prawa przez p. ministra. 

„Na żadne okólniki w stosun- 
ku do ziem wschodnich, na żad- 
ne prawa wyjątkowe i ogranicze- 
nia nie pozwolimy” — kończy pos. 
Kościałkowski. 

Sprawy emigracyjne. 

Na sejmowej komisji 

Według opinji rektora misji pol- 
skiej we Francji, ks. Szymbora, liczba 
ludności polskiej we Francji wynosi 
500 tys. osób. 
"W niektórych departamentach licz- 
ba robotników polskich wynosi 30%/o 
ludności, a w niektórych ośrodkach 
przemysłowych — 68*/6 ogółu robot- 
ników, 

jennej nie mogłoby istnieć bez ro- 
botników polskich. 

W przemyśie warunki materjalne 
robotnika polskiego są znośne, nato- 
miast w rolnictwie — ciężkie. 

Oszczędności 
znaczne. Ogółem przysłano w r. ub. 
do kraju 200 mil. franków. 

W dziedzinie szkolnictwa panuje 

dzieci polskich w wieku szkolnym, 
zaledwie 10 — 1506 uczęszcza do   

  

przeto poslada | 

    nie udzielił i z inicjatywą prawodaw- 

szkoły. 

czą nie wystąpił. Wobec tego w kań- 

  

eatrów Wileńskich 
Bilety w cukierni W. P. Sztralla w godz. 12—2 oraz 5—7 pp. 

Į 
I 

ochrony 
pracy omawiano sprawę robotników / 
polskich we Francji. ' 

Gėrnictwo np. we Francji powo- z przyjęciem jego głosowali 

roku zeszłego są 

stan rozpaczliwy. Na przeszło 30 tys. 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  * 

    
Wyprzedaž MEBLI 

pokojėw: jadalnych, sypialnych, salonikėw, 
kuchen. i części pojedyńczych 

Ss. ANCELEWICZ 
Wilno, ul. Niemiecka M 15. 

Pierwszo- radny Krawiec Damski 

M. KORSAK 
Kalwaryjska 7—16. 

Od 1 stycznia przyjmuje zamó 
wienia ze zniżką do 50 proc. - 

budynków majątkowych dla utrzymu* 
Jacych ziemię i robotników pozosta- 
łych bez pracy na przeciąg 8 lat. 

Przedstawiciele Federacji pracy 
pos. Kardiszauskas i  Joczys wy: 
powiedzieli się za przyjęciem projek: 
tu, który jednak wymaga wielu zmian. 

Część ludowców Śoiek laud.) — 
pos. Skipitis, Lapinskas — ošwiad- 
czyli się również przeciwko projekto- 
towi soc. dem., jako szkodliwemu 
dla rolnictwa i całego naszego życia 
gospodarczego. „P 

Ostatecznie po długiej polemice 
przeważnie między federacją pracy, 
ludowcami i chrz. dem. przystąpiono 
do głosowania, w wyniku którego 
rojekt 31 głosami został odrzucony. 

soc. 
dem., część ludowców i fed, pracy, 
przeciwko — chrz. dem., ukin, sajun- 
ga frakcje polska i żydowska. 

    

2 Jfińszczyzny. 

Centralny Komitet Wykonawczy 
zee Białorusi Sowieckiej powziął uchwa- 

z ZOWNA. 
łę, na podstawie której nieczynne 
przedsiębiorstwa państwowe, nie mo* 
gące przynieść pożytku — zostają 
decjonalizowane. 

Definitywna decyzja w tej sprawie 
cu 1924 r. posłowie frakcji polskiej należy do Rady Ekonomicznej Biało- 
podjęli inicjatywę i sami wnieśli pro- 
jekt ustawy o autonomii kulturalnej 
dla ludności polskiej w Litwie do la- 
ski marszałkowskiej. 

W ostatnich dniach stycznia r. b. 
Komisja Administracyjna Sejmu pro- 
jekt ten odrzuciła, jednogłośnie nie 
dopuszczając nawet na plenum Sej- 
mu, " 

Z najostrzejszą krytyką wystąpił 
poseł Toluszis, przedstawiciel - 
dowców (partji p. Sleżewicza). Prze: 
<ciw projektowi głosowała nawet przed- 
stawicielka socjalnej demokracji po- 
słanka Purinienie. Dodać należy, iż 
przy głosowaniu nad identycznym 
projektem ustawy dla mniejszości nie- 
mieckiej, który został również odrzu- 
cony w tej samej komisji o kilka dni 
wcześniej, ta sama przedstawicielka 
socjalnej demokracji głosowała (jedy- 
na) za przyjęciem projektu. 

W ten sposób mniejszości pols- 
kiej na Litwie zamknięto ostatnią 
drogę do wywalczenia własnami si- 
łami autonomji narodowej, należnej 
z podwójnego tytułu prawnego. 

Odrzucenie projektu zmiańy i 
ustawy reformy rolnej. 

Na 154-2, posiedzeniu Sejmu przy- 
stąpiono do dalszego rozważania w 
l czyt. projektu zmiany reformy rol- 
nej złożonego przez soc. dem. Głów- 
nemi punktami tego projektu, jest, 
jak wiadomo, zmniejszenie pozosta 
wianej normy  nietykalnej do 40 ha,     oraz prawo bezpłatnego sekwestru 

rusi. 
W ten zposób zdewastowane za+ 

kłady przemysłowe chcą bolszewicy 
oddać w ręce prywatne, by później, 
gdy będą przynosiły dochody znowu 
zagarnąć w swe ręcel : 

Udział Sowietów na targu 
Ijońskim. 

„Młot” donosi, że „Wniesztorg” | 
białoruski przygotowuje się do wzię* 
cia udziału w targu Ijoūskim, ktėry 
ma się odbyć 3 marca r. b. 

Białoruś wysyła wzory traw 
czniczych, terpentyny i szczeciny. 

Zakaz wywozu zboża. 

Kemisarjat Ludowy dla spraw 
handlu wewnętrznego zakazał dalsze” 
go wydawania zezwoleń na wywóz 
zboża z granic kraju. 

Bolszewicy motywują to zarzą- 
dzenie tem, że cały rynek Białorusi 
Sowieckiej opanowony został przez 
organizacje państwowe i kooperacyj- 
ne, w rzsczywistości zaś widmo gło 
du zmusza ich do tęgo kroku. 

Wstrzymanie kredytu dla 
robotników. 

Mińska centrala kooperatyw  ro- 
botniczych wstrzymała wydawanie 
kredytów: dla robotników, wskutek. 
„nieprzewidzianych okol czności”, 
któremi w świetle prawdy są: zupeł- 
ne . fiasco działalności kooperatyw 
oraz katastrofalny brak gotówki, 
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. ropy Wschodniej. Delegacja sowiec 

" lityków polskich stsło się już 

_ ski, odgrywa doniosłą bardzo rolę. 

      

2 KUR JE RW l 

Wiadomości polityczne. 
" sa Poseł weg 

litej Polskiej w Hadze, 
polski w Ha- dr. Śtanisław Kozmiński , 

złożył swe listy uwie- 
rzytelniające królowej holenderskiej 
przy zachowaniu zwykłego ceremon- 
jału. (Pat.) 3 

W przemėwieniu wy- 
Godna kom- wycłoszonem na pizy- 

jęciu zorganizowanem , 
przez Zarząd Targów Gdańskich na 
cześć delegacji sowieckiej, radca le- 
gacyjny poselstwa Z.S.S.R. w Warsza- 
wie p. Biesiedowskij, jak donosi pra- 
sa gdańska oświadczył między inne- 
mi. Miarodajne koła polskie, uważa: 
ły ze względów politycznych za ko- 
nieczne zbojkotować Targi Gdańskie, 
Rosja Sowiecka stoi na tym stano- 
wisku, že W. M. Ggańsk, jako szmo- 
dzielny twór państwowy ma prawo 
do samodzielnego gospodarczego roz- 
woju i w tym kierunku musi być po- 
pierany przez wszystkich, którym na- 
leży na gospodarczej odbudowie Eu- 

ka przybyła na targi Gdeńskie właś- 
nie celem zadokumentowania tego 
stanowiska. Przemówienie swoje za- 
kończył p. Biesiedowskij toastem za 
pomyślny i swobodny rozwój \М. M. 
Gdańska. (Pat.) 
: „Matin” donosi, że 
Długi a bez- rząd francuski niema 
pleczeństwo. zamiaru traktować 

sprawy długów zupeł- 
nie niezależnie od sprawy bezple- 
czeństwa. „Petit Parisien“ ze swej 
strony zapewnia że rząd ma zbadeć 
sprawę angielskich długów Francji, 
łącznie ze sprawą amerykańskich jej   

  

List 2 Pomorza. 
Co Jest podstawowem zaągadnleniem 
dowa“ p. min. Ratajsklego. — Projekt 

długów. Prace rzeczoznawców będą 
wymagały około trzech — czterech 
tygodni czasu. Bezpośrednie roko- 
wania w Londynie miałyby nastąpić 
w ten sposób dopiero w połowie 
marca. Podczas rokowań tych pro- 
blemat bezpieczeństwa miałby sta: 
nowić również przedmiot narad.(Pat.) 

„New York Herald* 
na zasadzia informacji 
otrzymanych z Londy* 

nu twierdzi, že Bsldwin prawdopo- 
dobnie zażąda od parlamentu zaa- 
prcobowania porozumienia wojskowe- 
go francusko-angielskiego, (Pat) 

Wspóln: 
tront. * 

Reda generalna mie- 
dzynarodówki syn- 
dykalistycznej po ob- 
radach w sprawie 

stosunków między amsterdamską i 
moskiawską międzynarodówkami, 
przyjęła większością głosów wniosek, 
według którego wszechrosyjski zwią- 
zek zawodowy ma być dopuszczony 

Zmiany w ukła- 
dzie międzyna- 

rodówek.   

LE Nr:$ 

Zainteresowane koła pomorskie spra: 
wę tę tłumaczą sobie jednak w inny 
sposób. Pan Ratajski, jako b. prezy: 
dent m. Poznania i dbały — dziś 
może jeszcze więcej o jego dobro— 
w projekcie tym widzi poważna nie- 
bezpieczeństwo osłabienia Wielko- 
polski, a przedewszystkiem jej stoli- 
cy Poznania. Bydgoszcz bowiem już 
dziś konkuruje z Poznaniem, a miesz- 
cząc w swych murach stolicę Woje- 
wództwa Pomorskiego, mogłaby w 
przyszłości wziąść górę nad Pozna- 
niem. Tego właśnie p. min. Ratajski 
się obawia i tu leży przynajmniej 
według zdania zainteresowanych tą 
sprawą osób na Pomorzu — właści- 
wy klucz tej tajemnicy. W każdym 
razie sprawa ta nie przestanie 'inte' 
resować pawne koła i jakkolwiek 
dzisiaj przestała być na razie aktual- 
na, w przyszłości jednak wywołać 
może jeszcze wiele burz, sprzeciwów 
i protestów. 

Na powierzchnię zainteresowania 
gospodarczych sfer Pomorza wyzły- 
nęła obecnie sprawa zułożenia Mu- 
zeum Przemysłowego w Tczewie, 
wzgl. w Gdyni. Muzeum to, a raczej   

do międzynarodowego związku zawo* | wystawa będzie niejako tym oknem 
dowego, wrazie jeżeli podobny wnio- | wystawowem, na które patrzeć będą 
sek będzie postawiony. Równocześnie j wszyscy cl 
międzynarodowy związek zawedowy 
oświadcza gotowość odbycia konfe: 
rencji z wszechrosyjskim związkiem 
zawodowym. W dyskusji, która po- 
przedziła tę uchwałę, przedstawiciel 
angielskich związków zawodowych с- 
świadczył się stanowczo przeciwko 
konferencji światowej w sprawie fu- 
zji obu międzynarodówek. 

Rėwiež i przedstawiciel niemiec 
kich związków zawodowych przedste- 
wił słlne zastrzeżenie przeciwko ta- 
kiemu połączeniu. (Pat.). 

istnienia Polski? —„Tajemnica urzę- 
założenia Muzeum Przemysłowego 

w Tczewie I składów wolnocłowych na Pomorzu.— © wzmocnienie ruchu 
żegługowego na wiśle. — Przygotowania do I Pomorskiej Wystawy Rol- 

nictwa I Przemysłu w Grudziądzu. 

(0d własnego korespondenta „Kurjera Wileńskiego”). 

Grudziądz, 9 lutego. 

Dla wielu, zdrowo myślących po- 

dawna zrozumiałem, że Pomorze w 
stosunku do podstawowego zagad: 
nienia egzystencji i żywotności Pol: 

Nawet i szeroki ogół naszego społe- 
czeństwa zaczyna sobie coraz więcej 
uświadamiać, że Pomorze jest tą 
bramą, przez którą Polska może 
wyjść w szeroki świat poprzez bez- 
kresne oceany i wzmocnić w po 
tężnej mierze swe siły państwowe i 
gospodarcze. | dlatego też oczy kie: 
rowników naszej nawy państwowej 
coraz więcej zwracają się na Pomo- 
rze i polityka nasza coraz widoczniej 
przybiera kierunek, doceniający waż- 
ność dostępu do brzegów Bałtyku i 
znaczenie Pomorza dla Polski. W tej 
również myśli na łamach „Kurjera 
Wileńskiego” pragnę od czasu do 
czasu zabierać głos w najważniej- 
szych zagadnieniach Pomorza i po- 
szczególnych ważniejszych miast tej, 
tak żywotnej dla Polski dzielaicy. 

Przed kilku jeszcze tygodniami 

-————————————————————————————————————— 

w „Marjecie“ — portafi tylko dobrze mu sobowtórowi, jako Marjetta księ- 
artysta, ; L lai ma РОМО 

O premjerze „Marjetty* Muzyka 
W. Kollo i kilka słów o artykule p. 
Kazimierowskiego i teatrze wogóle. 

Nie wiele o muzyce ostatniej 

premjery operetkowej da się powie” 
dzieć. W. Kollo prochu nie wynalazł; 
w pomysłach melodyjnych mało o- 
tyginalny, w fakturze przeciętny in- 
strumentalista, wszystko według zna- 
nej recepty z domieszką sentymen- 

tu, tym razem hiszpańsko-nłoskiej 
canzonetty, z treścią, która im więcej 
jest nieprawdopodobną i banalną, 
tem więcej rozgrzesza autora muzyki 
1 usprawiedliwia  niefrasobliwy u- 
śmiech widowni. Istotnie na tego 

rodzaju widowiskach — trzeba sobie 
powiedzieć: przychodzę do teatru, 
aby zapomnieć o sztuce w znacze 
niu jej właściwem, a zato bezpośred- 

nio śmiać się i bawić z wesołkemi 
sceny, ulubieńcami publiczności dla 
ich talentu i umiejętności lawirowa- 
nia w świecie koziołków a prawdzi: 
wego uczucia, dla zabawy, dla ro- 
bisnia „eine gute Miene zum kósen 
Spiel" —dla skoku w próżnię... Smiać 
się łatwo, ale do śmiechu pobudzać, 
zwłaszcza w utworach mniej wartoś 
ciowych, trudno i trzeba to umieć 
zrobić. Dlatego i operetka od wyko- 
nawców wymaga specjalnej umiejęt- 
ności, której nie możnę bagatelizo- 

wać, Śpiewać, mówić, tańczyć, ska- 
kać, śmiać się, wrzeszczeć, płakać, 
na ziemi, na krzesłach, stolikach, a 

   

jednem z najaktualniejszych zaga- 
dnień Pomorza, była sprawa przylą- 
czenia do Województwa Pormorskie- 

od | go kilku granicznych powiatów Wiel- 
kepolski i przeniesienia stolicy woje* 
wódzkiej z Torunia do Bydgoszczy. 
Od chwili jednak objęcia Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych przez 
p. Ratajskiego, wszystko co mówio* 
no o tej sprawie ucichło, a cały pro: 
jekt został osłonięty - dziwną jakąś 
tajemnicą. 

Wśród zainteresowanych sfer na 
Pomorzu wywołał ten fakt pewnego 
rodzaju zdziwienie, a prasa pomor- 
ska zaczęła na gwałt dociekać tej 
„urzędowej tajemnicy”. Pan minister 
Ratajski pociągnięty za język przez 
warszawskiego korespondenta jedne- 
go z pism pomorskich oświadczył 
ostatnio, że nie jest przewidywanem, 
aby rząd wystąpił z projektem usta- 
wy, dotyczącej zmiany granic pomię- 
dzy Pomorzem a Wielkopolską. We- 
dług min. Ratajskiego sprawa ta ma 
zostać odłożona do czasu ukazania 
się ustaw o ustroju samorządu i o 
organizacji administracji. 

Tak wygląda sprawa ta urzędowo. 

wyszkciony i wytrzymały 
który w jednej osobie łączy wszyst" 
kie działy sztukil Dlatego i wykona: 
nie „Marjetty* miało u nas cechy 
artystyczne, ze względu na osoby 
pp. Jaworskiej, Kosińskiej, panów 
Dowmunta, Marjańskiego, Sempoliń- 
skiego, Brusiklewicza — z serji śpie- 
wających, a panów Piwińskiego, Wi- 
tawskiego, Witasa, Wołejki i Wiś- 
niowskiego— reprezentujących prozę 
komiczną, oraz produkcje baletowe z p. 
Matuszewską i Dąbrowskim na czele, 
P. Jaworską, występującą po raz 
pierwszy na naszej scenie, powita- 
liśmy bardzo serdecznie. Przemiłe to 
zjawisko, o formach szczerych, a 
zawsze w kropce, o głosie sympa- 
tycznym, choć niewielkim wskazuje, 
że teatr pozyskał pierwszorzędną siłę, 
artystkę, która miała zadanie nie la- 
de, aby po Kaweckiej móc jeszcze 
<o ciekawego powiedzieć publiczności. 
Naturalnie, głosu Kaweckiej na razie 
w polskiej operetce nikt nie zastąpi, 
śmiem twierdzić, ani p. Messal... 

Świeże brylanty gardzicłka tej nie- 
pospolitej artystki przemawiają mi 
lepiej do duszy, niż te z jej neszyj- 
ników i djademów.. P. Jaworska 
czaruje skromnością, dobrym gustem, 
miłą powierzchowncšcią, zgrabnym, 
niewymuszonym ruchem i postacią, 
która nie narzuca się, a budzi sym* 
Patje dla jej artystycznych wartości; 
artystką jest niezaprzeczeniel i to 
nie tylko wodewilistką, . bo talent jej 
i wiedza z czystego źródła komedji 
czerpią swe pierwiastki twórcze,   nawet w powietrzu na głowach, jak P. Kosińska nie ustępowała swe- 
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interesanci zamorscy, 

którzy pozostają, lub w przyszłości 
pozostawać będą w stosunkach han- 
dlowych z Polską. Miasto Tczew ze 
względu na dogodna połączenie tak 
kolejowe, jak i wodne z naszem wy- 
brzeżem (wzgl. gdańskiem) nadaje 
się najlepiej na urządzenie tego ro- 
dzaju muzeum, które w sezonie let- 
nim możnsby ewent. przenieść cza- 
sowo do Gdyni. lzba Przemysłowo- 
Handlowa w Grudziądzu, która obok 
raalizacji tego projektu usilnie za- 
biega, jest zdania, że wystawa taka 
uniezaležnilaby nas w znacznym 
stopniu od tego rodzaju imprez wol- 
nego Gdańska i stanowiłaby jedną z 
najważniejszych placówek popierania 
naszego portu. 

Izba przemysłowo - handlowa w 
Grudziądzu czyni również starania, 
aby zrealizować projekt urządzenia 
na Pomorzu składów wolnocłowych. 
Pierwsze podobne przedsiębiorstwo 
powstałoby  przedewszystkiem w 
Tczewie, gdzie położenie geograficz- 
ne, graniczne, bliskość dworca i por: 
tu wiślanego termu projektowi cdpo* 
wiadają. 

Ażeby podnieść ruch żeglugowy 
nu Wiśle, który od czasów niemiec- 
kich zupełnie prawie podupadł, w 
najbliższej przyszłości miasto — @ги- 
dziądz przystępuje do budowy odno- 
gi kolejowej od stacji do portu Szub: 
ca na Wiśle, Różne przedsiębiorstwa 
eksportowe na Pomorzu znajdą w 
Grudziądzu miejsce przeładowania i 
będą mogły używać taniej drogi 
wodnej. Zrealizowanie tego projektu 
przyczyni się również do rozwoju i 
podniesienia znaczenia miasta Gru 
dziądza. 

Jeżeli w moim dzisiejszym liście 
natknąłem się na same zagadnienia 
gospodarcze Pomorza, to już wspom= 
nieć muszę przy końcu w krótkich 
słowach o | Pomorskiej Wystawie 
Przemysłowej i Rolniczej, która od: 
będzie się w Grudziądzu w dniach od 
21 czerwca do 6 lipca b. r. i do 
której przygotowania ze strony kół 
przemysłowych, rolniczych i handlo- 
wych są już w pełnym biegu. Wy: 
stawa ta, pierwsza w wolnej i odro-   

      

żna — tej Marjecie z pomarańczami, 
w humorze i poczciwych wybrykach 
na scenie. Głos jej brzmiał czasami 
nawet donośniej, a kuplet „bo każda 
z nas”... podobał się ogólnie. Bez 
wątpienia płeć męska wykonawców 
nie dała się sprowadzić na plan 
drugi. Nazwiska starczą za recenzję; 
nie będę powtarzał  dytyrambów. 
Specjalne uznanie należy się reżys. 
Dowmuntowi, Sempolińskiemu i Cie- 
plińskiemu (ewolucje) i dyr. Wiliń- 
skiemu za przygotowanie i prowa- 
dzenie nic nie mówiącej operetki. 

K I 

dzonej Polsce ma być niejako gene- 
ralaym pokazem całego dorobku we 
wszystkich dziedzinach życia gospo- 
darczego Pomorza w ciągu ostatnich 
pięciu lat. Cała Polska ma się z niej 
dewiedzieć, że Pomorze posiada wy- 
soko stojącą wytwórczość, rozwinięte 
rolnictwo, dobrze postawione rze- 
a» i zorganizowany polski han- 

el. 
Dyrektorem I Pomorskiej Wysta- 

wy jest inż. S$. Bielski, z którego do- 
tychczasowych poczynań i projektów 
sądzić można że wystawa ta swem 
znaczeniem, rozmiarami i ilością 
eksponatów ściągnie tysiące gości 
w prastare mury Grudziądza. O szcze 
gółach tej wystawy mówić będą w 
jednym z najbliższych moich „Listów”. 
Dziś pozwolę sobie tylko zaznaczyć, 
że Wystawa Pomorska będzie posia- 
dać wspaniały zbiór sztuki kaszub: 
skiej, jedyny jaki dziś Polska posia: 
da, oraz dział Morski, który dzięki 
wybitnej pomocy sfer rządowych bę- 
dzie wspaniale reprezentowany. 

Nie ulega wątpliwości, że przysz- 
ła Wystawa Pomorska, która nawet 
w Warszawie budzi już wielkie zain- 
teresowanie, położy mocne podwali- 
ny pod przyszły rozwój tej dzielnicy 
naszego kraju, która, dotykając wy- 
brzeży Baltyku, dla rozwoju ekono- 
micznego człej Rzeczypospolitej Pol- 
skiej niesłychanie doniosłe posiada 
znaczenie. 

E. Łydko. 

  

  

Refleks na sprawę na- 
dużyć w Kuratorjum. 

Od jednego z naszych przyjaciół 
etrzymujemy następujące uwagi: 

Przeczytawszy we wczorajszym 
„Kurjerze Wileńskim” artykuł p. t. 
„Strzeż Kuratorjum od przyjaciółl..” — 
pragnąłbym jeszcze dorzucić kilka 
słów, oświetlających gospodarkę, craz 
stosunki, panujące w Kuratorjum. 

Dotychczas bowiem utrzymuje się 
ogólne mniemanie, zasugestjowane 
przez „Dziennik Wileński”, że spra- 
wa nadużyć w Kuratorjum została 
wykryta dzięki pewnym organom 
N. I. Kontroli Państwa. 

Tymczasem faktem  niezbitym 
jest, że wykrycie nadużyć tych za- 
wdzięczamy tylko przypadkowi... 
Jedna bowiem ze zredukowanych 
pracowniczek w liście do wspomnia- 
nej N. I. K. P. sprawę tą na światło 
dzienne wysunęła. Nie wchodząc by: 
najmnisj w pobudki psychologiczne, 
któremi sią owa pracowniczka kiero- 
wała — stwierdzam jedynie nega- 
tywnie, — że malwersacje, dokony- 
wane w Kuratorjum byłyby może 
jeszcze przez dłuższy czas kontynuo- 
wane... gdyby nie redukcje. 

Jeżeli więc jedna z najniższych 
pracowniczek rewelacją swoją mogła 
doprowadzić do wykrycia nadużyć — 
to czyż inni pracownicy rachuby Ku- 
ratorjum nie wiedzieli o dokonywa: ; 
nych nadużyciach?.. Wątpię! — i nie 
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W sprawie nauczycie- 
lek-weteranek. 

W niedzielę, d. 8/Il r. b. pomię: 
dzy godz. 1—2 odbyło się w Dale- 
gaturze Rządu, z inicjatywy Zarządu 
Synd. Dzien. Polskich w Wilnie ze- 
branie w sprawie ulżenia losowi na* 
uczycielek - weteranek, znajdujących 
się w Schronisku przy ul. św. Ja* 
kóbskiej 14. 

W zebraniu, które odbyło się pod 
przewodnictwem i na skutek zapro: 
szenia p. Konrada Jocza, naczelnika 
Wydziału Pracy i Opieki Społecznej 
wzięli udział przedstawiciele prasy z 
prezese... Syndykatu Dziennikarzy p. 
Konstantym Bukowskim na czele. 
Przybyli też na zebranie członek Za: 
rządu Stow. Nauczycielstwa Polskie- 
go pr. Stanisław Jastrzębski, oraz 
naczelnik Wydziału Odbudowy p. inż. 
Przygocki. 

Po zapoznaniu się za sprawą i 
dyskusji postanowiono zająć się ener- 
gicznie sprawą nauczycielek-wetera- 
nek i po zebraniu udano się na ul. 
Przejazd Witebski, aby obejrzeć plac 
projektowany pod budowę S<hroniska 
dla nauczycłelek i Domu dla nauczy- 
cieli. 

Następnie udano się do Schro: 
niska przy ul, Św. Jakóbskiej 14, 
gdzie stwierdzono, iż nauczycielki- 
weteranki mieszkają w lokalu nie 
nadającym się zupełnie na mieszka- 
nie z powodu wilgoci. 

Zdecydowano, jak  najrychlejsze 
przeniesienie ich do odpowiedniej- 
szego lokalu. 

W sprawie wyszukania mieszkania 
postanowiono zamieścić we wszyst- 
kich miejscowych dziennikach pol- 
skich ogłoszenia. 

Ludzie współczujący doli naszych 
nauczycielek-weteranek może pośpie- 
szą z pomocą w wyszukaniu lub 
zaofiarowaniu odpowiedniego lokalu 
za opłatą przystępną. (Patrz ogłosze- 
nie w tym numerze). 

L Kosji Sowieckiej. 
Martyrologja Gruzji. 

Centralny komitet wykonawczy 
Gruzji Sowieckiej wydał dekret na 
mocy którego należy deportować 
wszystkich byłych książąt gruzińskich 

|t konfiskować ich majątk). 

Epidėmja malarji. 
W Moskwie rozpoczął się zjazd 

lekarzy, poświęcony walce z malarją. 
W zjeździe uczestniczyłi również 

przedstawiciele Ligi Narodów — dr. 
Adamowicz i Kazeniew. 

Ze sprawozdania dr. Dobrejcera 
wynika, że w pierwszych 10 miesią: 
cach 1924 r. zarejestrowano pięć i 
pół miljona wypadków malarji, t. j. 
tyle co i w r. 1923, 

    

  Do Piotrogrodu przybył z Anglji 
nowy transport mąki w ilości 250 

„tysięcy pudów. Mąka ta ma być rzu- 
sądzę, by milczenie w imię fałszywie | cona przez rząd na rynek w celu u- 
pojętego koleżeństwa, mogło być 
etycznie usprawiedliwione. 

widz. 

  

nasze projekty? Kto się nimi zajmu- 
je na serjo? Czy w t. zw. Komisji 
artystycznej uczestniczy reprezentant 
artystów — reżyser, dekorator, czy 
przez Związek wybrany na to przed- 
stawiciel, sby żądania najbliższe wy- 
rażał | upomminał się o ich realizo- 
wanie? Dotychczas dyrekcje tylko 
przedstawiają swojej najczęściej kie- 
szeni, a nie teatru niedomagania i 
subwencje rządowe na to płyną... 
P. Remer, który tu na miejscu przy 
delegaturze, tę komisję według swe- 
go uznania zbiera, sam o teatrze, o 

Lragulotrėnia cen tego produktu. 
    

Tylko — jakie dzieje przechodzą , stów scen polskich i z gminą w 
| Wilnie. Ostatecznie postawimy deko: 
„ratornię, a budynek teatru z deko- 
racjami będzie dalej należał do ko- 
go innego. Zmieni się nie wiele. 
Oto mija czas, a o trwałości polskie- 

  

go teatru w Wilnie marzą tylko due 
sze—oddanych mu artystów, ale poza 
kompetencją działania, gdyż bez 
możności realizowania swych poglą- 
dów. Czy kto z miarodajnych po: 

| myślał o rozpisaniu konkursu na 
„objęcie teatru? Już luty dobiega po- 
jłowy, a czy kto zastanowił się nad 
tem, że plan przysłego sezonu na- 

O wystawie tym razem zamilezę, jego istotnych potrzebach, ma papie- leży już dzisiaj prmdstawić konkret- 
dopiero wczoraj na łamach „Kurjera” i rowie pojęcie; najwyżej decyduje, nie i rozpocząć Odrazu przygotowa- 

wypowiedział się „o potrzebach de-; kogo angażować (coś o tem można nia na dobre? ©ś się majaczy o 
koracji teatralnych wogóle, a w Wil- | powiedzieć!) i jak z rządu wycisnąć teatrze objazdowim, gdy w siedzibię 
nie w szczególności” — artysta w jską taką pomoc finansową dla po- , wileńskiej niema teatru t. j. ani re” 

pierwszej linji do tego powołany i, 
znawca stosunków p. Kazimierowski. | 
Artysta ten daje świadectwo smutnej: sprawy dekoratorni, jak i budynku; 

słusznej dyrekcji. 
Oświadczam po raz wtóry, że 

| pertuaru, ani zostjumów, ani de- 
| koracyj... 

Znowu, aby handel szedł i dziu- 
prawdzie, a wychodząc z realnych testralnego, który na razie jest wła- i ry załatać. Nie panowiel i z tego nie 
założeń naprawy stosunków — wską- snością prywatną, nie mniej sprawy będzie pożytk. Sztuka, którą nieść 
zuje najbliższą, najbardziej pożądaną trwałości rozpoczętego dzieła stwo- | mamy na prwincję, musi płynąć z 
drogę, mianowicie, aby część pie- rzenia polskiego teatru, prywatne | czystej kryncy twórczości. Jeżeli pły- 
niężnych subsydjów rządowych prze- przedsiębiorstwo nie rozwiąże. Teatr ' nąć ma z Yilna, to nejprzód— Wilno 
znaczyć na budowę dekoratorni z musi być własnością społeczeństwa, ' musi mieć:wój teatr. Jeżeli artyści— 
urządzeniami i wyekwipowaniem za- |a więc gminy, albo rządu, a wtedy | bez zapewienia egzystencji w teatrze 
wodowem. Myśl tę słuszną — nieja: |i owoc wewnętrznej jego pracy—wy" | wileńskim-wybierają się w tourneć 
ko conditio sine qua non teatru i; rażającej slę w dekoracjach, wysta* | zarobkow, to im wybaczam, —jeżeli 
jego artystycznej egzystencji, podno' | wach sztuk, w bogactwie urządzeń, | jednak duga Reduta muzyczna wy- 
siłem już za czasów dyrekcji Cepni- | rekwizytów, kostjumów, bibljoteki i; brać sięna na ziemie wschodnie, 
ka, lecz bezskutecznie. Wskazywałem | innych akcesorjów scenicznych, po: iaby tu bchodnię kultury dzierżyć i 
nawet miejsce — zaraz przy teatrze | zostać może trwałą własńością spo ; wysokopolskie imię reprezentować, 
na Pohulance, gdzie możnaby budy: |łeczeństwz, a nie zmienną igraszką to już ie może być prywatna im: 
nek odpowiedni postawić, tembar: | w rękach przygodnych dyrektcrów. | preza,ile dzieło twórcze! 
dziej, że i dla przechowywania deko | Tu, w Wilnie, od tego należy zacząć, 
racyj obecna dostawka nie nadaje |a zacząć może Warszawa t. |, rząd 
się, w porozumieniu ze związkiem arty: 

  

(A. L.) 
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„ nasiennictwa, poparcie tej gałęzi pro- 
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MIEJSKA, 

— Termin płatności podatku 
majątkowego. Ministerstwo Skarbu 
komunikuje iż termin płatności kwot 
podatku majątkowego należnych od 
płatników zaciągniętych w listach za 
stawnych Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego w Warszawie i Lwowie 
i Wileńskiego Banku Ziemskiego w 
Wilnie odroczono do dnia 1 kwiet 
nia r. b. (T). 

— Światła nie będzie. Z powo 
du przeciążenia maszyn w elektrowni 
miejskiej dziś 11 b. m. będą wyłą: 
czone następujące ulicy ze Świetła w 
godzinach wieczorowych: ul. Stefań- 
ska, Zawalna, Rudnicka, zauł. Krup- 
niczny, Lidzki, Szpitalna, Streszuna, 
Jstkowa, Oszmiańsks. (T). 

— Dwa zarządzenia — a dużo 
treści. Jak się dowiadujemy nowy 
komendant pclicji na m. Wilno wy- 
dał rozkaz, zebraniający niższym 
funkcjonarjuszom ukazywania się na 
ulicsch miasta i w miejscach publicz: 
nych po godzinie 10 wieczorem. 

Zmuszonym do opuszczenia miesz 
kania w czasie zakezanym kierowni- 
cy komisarjatów mają wydawać spa- 
cjalne jednorazowe przepustki, które 
niżsi funkcjonarjusze obowiązani są 
okszywać na żądenie of. policji. 

Jednocześnie magistrat komuni- 
kuje, iż niektóre dzielnice miasta 
będą pozbawione w dniu dzisiejszym 
światła. 

Po zestawieniu tych dwu wiado- 
mości możemy się łatwo domyślić, 
kto w pierwszym rzędzie skorzysta 
z tych zarządzeń. (T). 

— Wystawa-jarmark nasion w 

„ Właścicieli 

Ku 

mówień. Robotnicy w liczbie 15 zo- 
stal: pozbawieni pracy, 

— Redukcja robotników. Fa 
bryka „Wulkzn” z powodu braku za: 
mówień i gotówki, dn. 8 bm. zredu- 
koweła ilość robotników o 30 proc. 
W najbliższym czasie zostanie zredu* 
kowana ilość dni roboczych. 

— Kryzys w garbarniach wl- 
ieńskich.Garbarnia „Derma” w Wil 
nie z powodu stełego przesilenia zre- 
dukowała ilość robotników o 28 proc. 
Ten sam los spotkał garbarnię Ryw- 
kina, która w tych dniach zostanie 
zamniętą na czas nieokreślony. 

— Komisja rozjemcza. Oneg- 
daj dn. 9 bm. w Okręgowej Komisji 
Klasowych Związków Zawodowych 

RJER МОВЕ Н е 

pomocy pp. Bielickiagoi prof. Leona 
Wyczółkowskiego odnalazł cenną 
zgubę w jednej z antykwarni kra: | 
kowskich, a stwierdziwszy identycz- 

mościach Litetackich” reprodukcją, 
powiadomił o swej rewelacji policję 
krakowską. Pisma krakowskie, z któ: | 
rych np. „Ilustrowany Kurjer Co-. 
dzienny* przedrukował bez podania 
źródła wspomniany artykuł o „Wi. 
leńskiej Giocondzie”, pominęły w | 
całej sprawie udzizł osób, które w 
istocie przyczyniły się do umożliwie- 
nia policji ostatecznego odkrycia 
skradzionego portretu i przyareszto- 
wania go w Warszawie. Obecnie po- 
licja jest na tropie sprawców sensa- 
cyjnej kradzieży, 

— Poszukiwanie spadkobier- 
jców. M. S$. Z. poszukuje spadko   obredowała komisja przedstawicieli 

domów i Zarządu Klaso- 
wego Związku Zawodowego Dozor- 
ców domowych — na której uchwa- 
lono między innemi podwyżkę płac 
dozorców domowych. 

— Słuszny protest. Zarząd Kla 
sowego Związku zawodowego Pra- 
cowników przemysłu drzewnego zwró 
cił się z protestem do Centralnego 
Zwiążku w Warszawie, przeciwko 
uchwale Centralnej Komisji Rozjem- 
czej — która biorąc pod uwagę rze- | 
komą zniżkę cen pewnych artykułów | 
pierwszej potrzeby— uchwaliła zmniej: | 
szyć wskażnik drożyźniany, Uchwała 
ta siłą rzeczy musiałaby wpłynąć na 
obniżenie zarobków robotników bu* 
dowlanych. Zarząd wychodzi z zało- 
żenin, że Centralna Komisja brała 
pod uwagę tylko stcsunki warszaw- 
skie — podczas gdy w Wilnie ceny 
uległy naogół zwyżce o 15 proc. W 
ślad za tym mia również wystąpić 
Klasowy Związek Zsw. Spożywców. 

Teatr i muzyka. 
— Występy Karola Adwentowicza 

w „Prokuratorze Hailersie" budzą powsze- 
chne zainteresowanie. Dawno już widownia 

bierców św. p. Leona, syna Antonie- 
go Puzylewicza, zabitego w dniu 7 
listopada 1920 roku we Władywo: 
stoku, a pochodzącego z Wilna. 
Zmarły był kawalerem i miał lat 23. 
Uprawnieni sukcesorowie zechcą zgło- 

'sić swe prawa w drodze ostemplowa- 
| nego należycie podacia do Minister- 
stwa Spraw Zagranicznych w War- 

'szawie Wydział Prawno-Rewindyka- 
„cyjny, powołując się na Nr. X, IL. A. 
:12739/24 (Pat). 

ZABAWY 
1 — Reduta Artystów. Doroczna 
„Reduta Artystyczne, która odbędzie 
'slę już w sobotę, zapowieda się im- 
„ponująco. Legjon artystów sceny i 
|artystów malarzy z pp. Kwiatkow- 
„skim, Dunin - Marcinkiewiczem, Ne- 
„storowiczem orzz „Zielonym Kotem* 
„na czele przygotowuje dekoracje 
| Salonów Domu Oficera Polskiego. 
| Cały zespół Teatrów  Wileńskich 
(bierze udział w tym świecie artysty- 
„cznym. Na wzór Warszawy i Paryża 
ina Redutę sprowadzono 1000 balo- 
ników. i 

Mnóstwo atrakcji i niespodzianak 
,urozmaici tę jedyną w tym Karnawa- Wilnie. W dn. 1, 2, 3 i 4 marca r.! Testru Polskiego, nie rozbrzmiewała tak | le prawdziwie wesołą zabawę, 

b. w lokalu Wileńskiego Syndykatu 
Rolniczego, Zawalaa 9, odbędzie się 
wystawa-jarmark nasion. Celem wy- 
stawy jest zapoznanie się z rozwojem 

dukcji w kraju i zarazem ułatwienia 
sprzedaży i kupna. Wystawą zajął 
się Komitet, składający się z człon 
ków Wileńskiego Towarzystwa Rolni- 
czego 1 Związku Kółek Rolniczych 
Ziemi Wilańskiej. Za dobre okazy | 
będą wyznaczane nagrody. Przyjmują 
się na wystawę nasiona zbóż, roślin 
pastewnych, ogrodowych, leśnych, 
drzewka cwocowe, przetwory owoco-, 
we i warzywne oraz narzędzia i ma-| 
szyny dla czyszczenia lub określenia 
wartości nasion. Próbki eksponatów ' 
przyjmowane są w ilości nie mniej 5 
klg.. dla zbóż i okopowych, Y/a klg. 
dla roślia ogrodowych i 10 gr. dla 
kwiatów. Miejsca pod eksponaty bę | 
dą płatne: na ścianie 8 zł., na stole | 
4ał. i na podłodze 2 zł. za 1 metr. 
Kółsa rolnicze i stacje doświadczaine 
za miejsce nie płacą. Wszystkie oka: | 
zy winne być dostarczone do lokalu 
wystawy najpóźniej w terminie do! 
g. 12-ej 28 lutego. Po zakcńczeniu 
wystawy wszystkie ekspuraty na Żą: | 
danie właścicieli wysłane zostaną z. 
powrotem. Komitet ma prawo po- 
brać próbki z wystawionych nasion 
dla zbadania jakości nasion, ewen- 
tualnie odmiany roślin. Opłatę za“ 

  
miejsca uiszcza się do dnia 28 lute- | 9 b: m. odbyło się w sali przy ko: | 
go. Kółka Rolnicze i wycieczki nic. 
nie płacą. Bilety wejściowe po 50gr. 

— Nowy figiel 
Do całegu szeregu ciekawych figlów, 
urządzanych przez naszych komuni- 
stów, jest nowy fakt — przysyłania 
pism i broszur do wileńskich pry- 
watnych i publicznych instytucji pol- 
skich — w ofrankowanych kopertach 
opa opi w „plecząikę firmową 
„Rubpol Biuro Handlowo przemysło- : 
we, Centrala Warszawa, Mokotow- | 
ska 40“, p 

ZE SZKOLNICTWA. | 

— Z oświaty pozaszkolnej. Wo- 
bec skreślenia z budżetu Minister- ! 
stwa Wyznań Religijnych i Ośwlece-! 
nia Publicznego kredytów na oświatę ' 
pozaszkolną, Macierz Szkolna Ziem 
Wschodnich przystąpiła do tworzenia 
ognisk oświaty pozaszkolnej w Wil: 
nie już otworzono 6. W niedługiem | 
czasie mają być otworzone ogniska | 
na Zarzeczu i przy ul. Dobrej Rady, | 

ŻYCIE ROBOTNICZE. | 

— Bezrobotni. Państwowy Urząd 
pośredntctwa pracy zanotował dn. 8, 
bm. na terenie całej Wileńszczyzny | 
3800 bezrobotnich. Nato składa się | 
600 pracowników umysłowych, nie- 
wykwalfikowanych, 246 wykwalifiko- 
wanych, 1568 niewykwalifikowanych 
z tych 255 metalowców, 260 robot-| 
ników budowlanych. 

— Znowu zawieszenie pracy. | 
Fabryka świec stearynowych przy ul. | 
Stefańskiej I. 19 dnia 10 bm. została ' 
zamknięta, ze względu na brak za-* 

rzęsistemi oklaskami, zarówno pod adresem. Bilety w cenia ośmiu 
znakomitego gościa, jak I całego wzorowe- 
go zespołu z Z. Grabowską na czele. 

izis i Jutro „Prokurator Hallers”. 
— Przedsiawlenie po cenach zni- 

żonych. Teatr Polski dia urozmaicenia re- 
pertuaru daje w czwartek farsę—„Pan na 
czelnik... to ja”, po cenach znacznie zniżo- 
nych. 3 

— Premjera Baletu, Dziš pod kie- 
rownictwem baletmistrza J. Cieplińskiego, 

| znakomity nasz zespół baletowy wystawia | 
trzecią z rzędu premjerę w sezonie bież. * 
Pregram składa się z najbardziej wartościo- 

| wych utworów muzycznych, jako to: Część 
la „Karnawał*—muz. Schumana, II część 

1 —„Tańce”— muz. Brakmsa, Mozaita, Mosz- 
kowskiego, Chopina, Wilińskiego t część III 
Bajka” — muz. Moniuszki. 

— Z Operetki. Jutro w czwartek wra: : 
ca na afisz melodyjna operetka Kollo, „Ma- 
rjetta”. Sądząc po pierwszych widowiskach 
„Maerjetty”, operetka ta cieszyć się będzie 
długotrwałem powodzeniem, dzięki znako* 
mitej grze całego zespėlu 5 Heleną Jawor- 
ską, L. Sempol.ńskim I M, Dowmuntem na 
czele, jak również ciekawym atrakcjom, do 
których zaliczyć należy „Palarnię opjum*, 
„Tango ne głowach”, „Śny” ordz balet 

— „Sonata Kreutzera” Pod reży- 
serskim kierownictwem J. Leśniewskiego, 
artyści dramatu ze znakomitym gościem 
Karolem Adwentowiczem opracowują zna- 
komitą sztukę — „Sorata Kreutzera”, 

Niepospolita ta nowość sceniczna jest 
dziełem Szvoli'a I Noz ere'a, jako motto 
cusniej posłużyła autorom słynna „Sonata 
do utzera* Lwa To!stoja. Przekładu z fran- 
Krekiego dokonał Bolesław Gorczyński. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 

— Zebranie kooperatywy. Dnia 

ściele św. Mikołaja zebranie Кооре- 
rstywy „Biruta” na którym ks. Bie- 

złotych 
można już nabywać w cukierai W. 

„P. Sztralla, gdzie w godz. 12 — 2i 
5 — 7 dyżurują urocze artystki Te. 

jatrów Wileńskich. 

i 

Lista pp. Gospodyń 1 Gospoda- | 
rzy honorowych podana będzie jutro. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. pnp a i 
— Tajemnicze zniknięcie chłop- 

ców, Feliks Sakowicz, zameldował o zagi- 
nięciu szwagra swego Romualda Gierulskie- 
go, lat 12, który udał się w niewiadomym 
kierunku, zabierając ze sobą rewolwer naie- 
żący do Sakowicza, Za zbieglem poszuki- 
wan'a wszczęła pollcja. 

— Józef Giedrojć (Ponarska 42) zamel- 
dował, iż w d. 8 b. m. Leon Szurwiłło, lat 
14, wyszedł z domu i dotychczas nie wrócił, 
Poszukiwania wszczęła policja. (T) 

— Bójki. Antoni Sawlewicz (Antokol- 
ska 116) został pobity przez Chlebnikowa I 
Szabl ńskiego, których zaaresztowano. 

— Petronela Kilewicz (Połocka 15—9) 
została pobitą przez Marję Mailcką, zamie 
szkalą tamże. (T) 

— Obiecujący synalek. Anna Wisz- 
czulis (Sniegowa 30) zameldowała, że synek 
jej Edward, skradł 70 złot, | z ową sumą 
zbiegł w niewiadomym kierunku. Za obie- 
<ującym synkiem pulicja wszczęła poszuki 

wania. (T 
— Kradzieże drzewa | desek. 

Chalmowi Iskulskiemu (Zawaina 20) skra 
dziono drzewo wartości 100 zł. 

t — Z tartaku Szejniuka (Pijarska 8) 
skradziono deski, których wartość narazie 
nie ustalono. Podejrzanych o kradzież Mo- 
siuka Piotra 1 Grygielewicza Wincentego 
poszukuje policja. ( 

Z. PROWINCJI. 

| — Pożar. 

zagadnień żywo obchodzących ogół wodu nieostrožnego obchodzenia się 
członków. 

RÓŻNE. 

— Odbudowa 

nich. W wyniku szeregu konferencji, 
odbytych w prezydjum Rady mini: į 
strów, ustalono zarządzenia rządowe 
w sprawie odbudowy zniszczonych 
gospodarstw na Ziemiach Wschodnich. | 
W najbliższym czasie zostsnie wyda: 
ва broszura dla mieszkańców ziem 
wschod. wych, w której będą zamiesz- 
czone ostatnie rozporządzenia rządu i 
sposoby zużytkowania tychże przez 
ludność, Najważniejsze zarządzenia za- 
sługujące na uwagę są, że ludność 
zniszczonych okolic została zwiolnio- 
na od podatku od żywego inwenta- 
rza, Oraz preliminowanie dwóch mil. 
jonów złotych jako pomocy przy do- 
stawach budulca z lasów państwo * 
wych. ; j 

— Jak odnaleziono ślad skra- 
dzionego autoportretu Orłow- 
skiego? Z Oddziału Sztuki przy De- 
legaturze Rządu otrzymujemy nastę- 
pujące szczegóły: 

W Nr. 5 „Wiadomości Literackich” . 
z dnia 1 lutego b. r. zamieścił p, 
Witold Hulewicz artykuł p. t. „Wi- | 
leńska Gioconda”, opisujący skra: . 
dziony ebraz i reprodukujący foto- | 
grafję skradzionego dzieła. Na pod- 
stawie tego artykułu artysta—mslarz 
p. Jozef Aleksander Gałuszka przy | 

jz ogniem wybuchł pożar, który stra 

zniszczonych , 
gospodarstw na Ziemiach Wschod- 

(wił stodołę ze zbożem, w którym ' 
znajdowały się całe zbiory tegoroczne, 
Straty wynoszą 3000 zł. 

— Z pogranicza. W nocy z dn.i 
8 na 9 b. m. na terenie pow. Wilej- | 
skiego został w sposób skrytobójczy | zakupy. Transakcja ta została zawar: | 90, 

„ mialkow ski, 

W. Wielkich Soleczni- . komunistów.  !2%ski zdał sprawę z całego szeregu "kach, pow. Wileńsko-Trockiego z po- 

K I 

Konkordat 

RZYM, 10 П. (Pat). Dziś o 

podpisany. 
godz. 7:ej wiecz. zostanie podpi: ność obrazu z podaną w „Wiado-  SANY konkordat Polski z Watykanem. 

z 

Z kraju i 
Z CAŁEJ POLSKI. 

— Wyszkolenie urzędników 
państwowych. Jęk podaje „Kurjer 
Warszawski” w stowarzyszeniu urzę- 
dników państwowych odbyła się kon- 
ferencja w sprawie wyszkolenia w 
administracji, Po wygłoszeniu odpo 
wiednich referatów i dłuższej dyskusji 
wybrano dla ustalenia projektu szko- 
lenia komisję w skład której weszli 
Pp. prezes Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego— Kozczyński, glė: 
wny inspektor administacji M. S. W. 
Twardo, prof. Hilerowicz, wice prezes 
zarządu głównego urzędników pań- 
stwowych — Seserski i radca K. Du- 
biel, a jako zastępca p. Zaremba. 
Akcja wyszkolenia ma między inne- 
mi na celu wytworzenie typu urzę: 
dnika polskiego. 

— Poświęcenie gimnazjum. 
Wczoraj odbyła się w Warszawie u- 
roczystosć poświęcenia gmachu gim- 
nazjum państwowego im. Kr. Jadwi- ; 
gi, który stanął na miejscu dawnego 
gmachu żeńskiego gimnazjum pań: 
stwowego. W uroczystości wzięli mię: 
dzy innemi udział minister oświaty 
prof. Zawadzki, wice-minister oświaty 
P. Łopuszyński, prezydent miasta p. 
Jabłoński, dyrektorowie departamen- 
tów min. oświaty, kurator okręgu 
szkolnego warszawskiego p. Zawadz- 
ki oraz wielu przedstawicieli świata 
pedagogicznego. Po odśpiewaniu mo- 
dlitwy przez chór uczenic przemawiał 
Pierwszy p, kurator Zawadzki, poczem 
przemawiała dyrektorka szkoły p, Ja: 
strzębska zaznaczając, że szkoła w 
której znajduje się 470 uczenic jest 
wyposażona we wszelkie nowoczesne 
pracownie I posiada taras na IY pię- 
trze do zabaw i gier ruchowych. 

Po odczytaniu aktu budowy po- 
święcenia dokonał ks. kanonik Ja- 

(Pat). 
— Budowa KZ w Gdyni. Od 

lata przybyłe metrów zbudowa: | 
nego wybrzeża, w tem zaś wykoń- 
czono zupełnie 125 m. a za parę 
tygodni rozpocznie się kopanie ba- 
senu zewnętrznego. W tym roku 

zagranicy. 
— Możliwość ewakuacji Sa- 

chalinu. Prasa podaje, że w związ- 
ku z podpisaniem umowy sowiecko- 
japońskiej, japoński konsul na Sa- 
chalinie przeprowzdził narady z przed- 
stawicielem Z.5.5.R. w sprawie moż: 
liwości ewakuacji północnego Sacha- 
linu przez Japonię. (Pat), 

— Kryzys gospodarczy w Ro- 
sji Sowieckiej. Na posiedzeniu pre: 
zydjum CIKA komisarz ziemski wy: 
głosił referat o rozmiarach nieuro-. 
dzajów. Tereny objęte nieurodzajem 
w roku 1924 obejmowały 6338 ty- 
sięcy dziesięcin ziemi. Komisarz za« 
znaczył, że w związku z kryzysem w 
gospodarstwie rolnem oraz w dzie- 
dzinie aprowizacji włościanie wyzby- 
wają stę bydła i koni przeznaczając 
je na mięso z uszczupleniem dla go- 
spodarstwa. Rząd wyasygnowsl 
11,500.000 rubli złotych na cele u- 
trzymania stanu bydła w gospodar- 
stwach rolnych. (Pat.), 

— Strach przed końcem świata. 
Telegram iskrowy z Londynu donosi, 

‚ &е w Ameryce pewna część ludności 
oczekiwała końca świata, który miał 

„nastąpić w sobotę i czyniła przygo- 
į towania, na to wydarzenie. Wielu o: 
czekujących końca świata 
się na wierzchółki gór, gdzie czeka: 
li na zstąpienie z nieba aniołów, któ- 
rzy ich mieli zabrać z sobą. Ūli- 
cami Broeclinu przejeżdżał mały 
autonobil, na którym widział napis: 
„Bądźcie gotowi na sąd ostateczny”. 
Prorokiem który przepowiada owym 
ludziom koniec świata jest Niemiec, 
niejaki Robert Reidt. Z wielu stron 
Ameryki nadeszły wiadomości o sa- 
mobójstwach 
przed końcem świata. W Cleevełand 
otruło się 6 osób. Wielu sprzedało 
swe majątki. e 

— Wypadek na matchu w Kon: 
stantynopolu. Zawody piłki: nożnej 
pomiędzy drużynami Galata Serail 1“ 
Fener Bagche rozagrano w Konstan= 
tynopolu, Drużyny te tureckie znane 
są z zawodów z warszawską Polonią. 
Nowo wybudowana trybuna nie u- 
niosła wielu tysięcy ciekawych wi-   jeszcze ma być zbudowany wielki 

magazyn | dwa krany. Obecnie do- 
jazd kolejowy do portu otwarty jest | 

dzów i zawaliła się z trzaskiem, przy= 
czem 5 osób zostało ciężej, 15 lżej 
rannych. Publiczność ogarnęła w do- również dla ruchu osobowego. U-.datku szalona panika, tak, że policji rządzenie tymczasowe portu pozwala 

zatrzymywać się dłużej nawet wiel- 
kim okrętom, krążącym po Ocea- | 
nach. į 

Międzynarodowa komisja urzędnicza | 
z udziałem delegetów kolei austcja- 
ckich, czeskich, jugo:łowieńskich, nie- 
mieckich, polskich, rumuńsk ch, we- | 
gierskich i włoskich ubradowała cd 
15 do 30 stycznia b. r. Komisja o* 
precowała taryfy bę.pośredn'e pe- 
między Polską a Szwsjcarją, Włochz= 
mi i Austrją, między Rumuoją a 
Szwajcarją Prace zostały zakończone , 
wynikiem pomyślnym dla Polski, : 
Najpóźciej z dniem 1 maja wejdzie | 
w życie bezpośrednia odprawa pod-i 
różnych i ich bagaży między Polską | 
a Szwajcarją, Włochami i Austrją, ' 

— Tytoń dia Polski z Jugo | 
sławji. Pertraktacje prowadzone przez | 
dłuższy czas w Warszawie przez pań: i 
stw. monop. tyt. z delegatem monop. i 

tyt. w Jugosławii, Jejanowiczem, do- j 
prowadziły do podpisania umowy o; 
kupno 230.000 klg. tytoniu jugosło- | 
wiańskiego. Zgodnie z umową ma | 
to być pierwsza partja próbna, po: 
której mogą nastąpić dalsze, znaczne | 

— Bezpośrednie bilety z Pol. | 
ski do Szwajcarji, Włoch i Austrji. i 

| & trudem udsło się przywrócić po» 
rządek. Grę przerwano przed czasem 
przy wyniku 0:0. 
— 

  

— 

Rozmaiłości. 
Ile jest samochodów na świecie. 

Według pisma francusk. „La Technique Moderne”, 1 listopada 1924 r. znajdowało sę na kuli ziemskiej w użyciu 18.*60000 samocaodow osobow. | ciężarowych, i 1075100 
motocyklów. 

Z iiczby tej na same Stany Zjednocz”ne Ameryki przypadało 15.280600 samochod. 1 172600 motocyklów, z czego wynika, że na jedno to państwo przypźda 80 proc. wszystkich samochodów osobowych 1 cię- 
żarowych całego świata. ; 

Drugie, aie jakže dalekie od pierwszego —miejsce zajmuje Anglja z 642,853 samo- chodami, natomiast pod wzgłędem motocy« klów, któ:ych posiadała przed datą powyż- 
szą 430.138, przewyższa znacznie Stany Z. Trzecie miejsce zajmuje Kanada z 539 tys. samoch. i 24.000 motocykl.; czwarie— 
Francja 444812 samoch. I 56.2:2 motoe.; płąte—Niemcy: 162.568 sam. | 59.409 met; szóste wreszcie Australja: 119.091 samoch. i 5.108 motocykiów. 

Wszystkie inne kraje kuli ziemskiej po- 
sladały mniej niż po sto tys'ęcy samochod., nzjwyższą zaś wśród nich. liczbę motocy: klów, bo 50 tysięcy posiadały Włochy, | 

Co się tyczy przemysłu samochodowe- 
to wśród krajów europejskich najwyżej 

  

zamordowany. żołnierz. 3 komp. X. ta bezpośrednio między monopolami , Sanal we Francji, skąd w 1923 r. wywiezio- 
Baonu K. O. P. Panuje przekonanie, 

przez żołnierza tejże kompanii Mor-| 
daka, kobiety, 16-letniej Krzeczyńskiej, | 

— Samobójstwo. W majątku Pod- t 
krzyżu gm. Niemeńczyńskiej w dn. 7 b. m. ' 
jowiesiła się Elżbieta Romanowska, lat 25, ' 

Trupa zabezpieczono na miejscu. Dochos 
dzenie w toku. (Т) * 

Teatr Polski 

Występ 
Karola ADWENTOWICZA 

Dziś a 

„Prokurator Hallers & 
sztuka Lindau 

Początek o godz, 8-ej wiecz. 

   

    

     

    

    

    

Julro w czwartek 

po cenach zniżonych 

Pan Naczelnik... to ja 
farsa Moncey'a 

Początek o godz. 8-6] wlecz. 

STD Ура оо 

— Gdzie pójść w sobotę?   — Na Redutę Artystyczną. 

obu państw, a w ten sposób Polska 
„že jest to zemsta za zestrzelenie Zyskuje bezpośrednią łączność z tar- 

gami tytoniowemi Jugoslawji z omi- | 
nięciem światowej giełdy tytoniu w: 
Holandii. i 

z _ ZAGRANICY. 

— Stosunki japońsko-sowiec= 
kie Członek kolegium Wniesztorga 
Hanecki udzielił wywiadu korespon- 
dentowi japońskiej zgeneji Toho na 
temat umowy  japońsko-sowieckiej. 
Co do stosunków handlowych Ha-: 
necki pokreślił, że Japonja mogłaby 
dostarczyć Sowietom między innemi 
papieru, materjałów do rybołówstwa 
i surowców jedwabnych w zamian za 
srtykuły żywnościowe naftę, sól i ru- 
dy. Po zawarciu odpowiedniej kon- 
cesji utworzone zostanie przedstawi: 
cielstwo handlowe sowiecko-japcń: | 
skie. Hanecki podkreślił zsintereso- 
wanie się Japonji sprawą stosunków ; 
handlowych ZSSR z Niemcemi. Zda- | 
niem Haneckiego przerwane w grud- | 
niu roku ubiegłego rckowania hand- | 
lowe sowietów z niemcami będą przy» | 
puszczalnie jeszcze w tym miesiącu ' 
wznowione, (Pat.). i 

no 28.261 samoch. osob. i 2.663 ciężarow, Najlepszym przytem klientem Francji jest 
Angija. 

IEA TAUTOS CTS DK RIAA 

SPELN 
SWÓJ _ 

OBOWIĄZEK 
kup bliet na harcerską 

Lotorję (ADIOWĄ 
daj możność wybudowania 
Związkowej Stanicy 
Harcerskiej w Warszawie, 

Cena biletu 5 zł, 

Przy kupnie otrzymasz paczkę 
z mydłem, wodę kolońską i tp. 

wartości zł. 450 

Bilety do nabycia w Admiat- 
stracji „Kutjera Wileńskiego” 

Wileńska 15. 

udało . 

Popełaionych z obawy ^ 
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O karnawale staropol- 
skim. 

(Według Glogera i Klonowicza). 

Trafnie powiedział Mickiewicz o 

naszym narodzie, że brakło mu zmy- 

słu I upodobań dla scen okropnych 

i gwałtownych, że jako z krwi i kości 

słowiański lubił nadewszystko sielan- 

ki, więc w najobszerniejszem znacze- 

niu tego słowa zabawy i pląsy. Szla- 

checki Polaków temperament, ani- 

muszu pełen, rad sobie folgował, gdy 

nadarzyła się po temu sposobność, 

rok zaś Boży nastręczał jej niemało. 

Najpoczestniejsze i najtreściwsze z 

zabaw zwykły się plątać zawsze oko- 

ło jakiejś ferji kościęlnej, dając wy- 

raz zadowoleniu powszechnemu z 

święta. 

Kilkutygodniowa pora przed wiel- 

kim postem — to już był okres, któ- 

ry przedewszystkiem  wyzyskiwano 

gwoli rozweselenia posępnego czoła 

i odegnania czarnych myśli, nacho- 

dzących szłachtę w jej codziennych 

sprawach. Zwano ten czas w Polsce 

zapustem, lub też mięsopustem, cho- 

ciaż ta ostatnia nazwa jeszcze w śre- 

dnich wiekach wyrażała raczej wstrze- 

mięźliwość od mięsa. Określenie zaś 

„karnawal“ najsluszniej daje się od: 

nieść do „ostatków*, a więc owo 

„Carne wale* (mięso żegnaj) tęskna 
1 przykra odprawa dana mięsisu w 
przeddzień Popielca. 

Po wielu domach szlacheckich w 

Polsce w ostatni wtorek zabawiano 

się w taki sposób, że najwymówniej- 

szy z gości lub domowych prawił   
„kazanie”, złożone ze wspomnień, 
śmiesznych dykteryjek i popisów sta: | 

ropolskiego dowcipu. Później nastę | 

powała suta wieczerza mięsna, która ' 

po północy zamieniała się w postny | 
„podkurek* z śledzi, jaj i mleka. | 

Na Litwie był inny obyczaj. Gdy 

północ nadeszła wnoszono na stół: 

półmisek z przykrywą, którą podno-' 
szono z uderzeniem godziny 12 ej. Z 
pod pokrywy wylatywał wróbel, a na. 
półmisku pozostawały — dwa śledzie. 

Lud wiejski między Odrą, Karpa", 
tami a Dnieprem obchodził dni za-, 
pustne, przebierając się za tury, n.c- 
dźwiedzie, konia, kozę, lub cyganór. 
Spiewano przytem itańczono wesoło. 
Na podgórzu Karpackiem była zro- 
biona z drzewa tak, że ruszały się 
szczęki, z paszczy zwieszał się ogrom= 
ny język z czerwonego sukna, u szy- 
ji zwieszał się mały dzwonek. Przy 
muzyce tur kłapał szczęką i wypra* 
wiał różne figle. Cały ten zwyczaj 
sięga tych czasów, gdy tur żył dziko 
w lasach naszego kraju, a młodzież 

w žywem,schwytanem turzątkiem,pro- 

wadzonem na powrozie, obchodziła 

chaty i dwory, otrzymując za to so- 
wity poczęstunek zapustny. 

Tłusty czwartek najuroczyściej był 

obchodzony w Krakowie przez prze-   kupki, które poprzebierane śmiesznie 

uprawiały wesołe tańce. W tym dniu 

pz A | 2 

wielki dramat 

TEATR „HELIOS“ | Dziš 
ul. Wileńska 38. 

KR POLONIA | 
Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan 

UL. WIELKA 42. 
KINO. „Piccadiilić | 

Pod Dyrekcją D-H. „JARFILM“ 

WYBAWNICTRO ZAKLADO NARODOWEGO i 
M. OSSOLIŃSKICH WE LWOWIE 

Dziś wspaniały dramat w 10 akt. osnuty 

Kto ujrzy ten film, tem stale z roskoszą 

Ostatnie dni! 

ta kochanka, 

Ku 

pozwalały sobie zaczepiać nawet dy- 

gnitarzy I senatorów, Z których każ: 

dy wykupić się musiał datkiem, bo 

inaczej przekupki porywały go w swój 

taniec przy ogólnej wesołości zebra” 

nej na Rynku gawiedzi. Nawet w pier- 

wszy czwartek postny przekupki kra- 

kowskie powtarzały niektóre sceny 

zapustne. Nieżonatym młodzieńcom 

nakładały n. p. wieniec grochowy na 

głowę i nakazywały ciągnąć po Ryn- 

ku kloc drewniany. 
Na Mazowszu, Kujawach i Podla- 

siu w ostatni wtorek obwożono „kur* 

ka” wystruganego z drzewa. Do „kur: 

ka parobcy przyciągali napotkane 

po drodze dziewczęta i gospodynie, 

za co otrzymywali różne smakołyki, 

z których przed północą wyprawiali 

sobie wesołą ucztę. 

U Kurpiów w puszczach Mazow- 

sza w ostatnie dnie zapustne objež- 

dżał na koniu jeździec, wyobrażający 

„zapust”. We wtorek przed północą 

przybywał do chat, obsypywał wszy- | 

stkich popiołem, z karczmy wypę- 

dzał pijaków, wywracał kieliszki z 

wódką i gasił wszędzie światło. 
Na dnie zapustne są też przysło- 

wia ludowe, które według Zygmunta 

Glogera brzmią jak następuje: 
Gdy w mięsopusty mrozy lub 

śnieg panują. 
Wina i chleba mało objecują. 

Kiedy pada w ostatni wtorek, 

To ze lnem uciekaj na dołek 

ł (wróżba suszy). 

We wstępną środę zapuść brodę, 
A żurek wstaw na murek. 

Zapusty w Polsce były również 
porą słynnych kuligów, urządzanych 
przez szlacheckie dwory. Zbrojno, z 

zapalonemi pochodniami wyruszano 
z muzyką do sąsiedniego dworu, gdzie 
gospodarz musiał wyciągać wszystko 
co najlepsze z piwnicy i spiżarni, aby 

godnie przyjąć gości. Po uczcie na- 

stępowały wesołe tany i dopiero po- 
tem szlachta rozjeżdżała się do do- 
mów. 

W czasie zapustnym żacy szkol: 
mi urządzali różne igraszki teatralne, 
które roztaczały szerokie kręgi po 
Wielkopolsce i Mazowszu, niosąc w 
cobie wiele mówiące zawiązki póź: 
niejszej sztuki teatralnej. 

W obrzędach kościelnych zapusty 
kończą się czterdziestogodzinnem na 
boźeństwem dla przebłagania gnie- 
wu Bożego za tych, którzy rozswa- 
woliwszy się nad miarę, przestępo- 

wali przykazania. 

  
    

  

Nie wzmagaj drożyzny! 

Nie szastaj „groszami*! 

Szanuj złotego! 

To nie dawna „złotówka*! 

To półtrzeciej „złotówki*! 

salonowy 

na tle przepięknej przyrody Alaski 

„V 

RJ ER WI LEŃ $ 

Realność 

wej z dnia 27 stycznia r. b. premier 

Grabski stwierdził, że p.p. posłowie: 

Głąbiński, Łypacewicz, Moraczewski 

i Wyrzykowski uznają realności pre- 

liminarza budżetowego na rok bie- 

żący. Nie wszyscy jednak przedstawi- 

ciela Komisji budżetowej Sejmu po" 

siadają optymizm p.p. posłów, co 

stwierdza referat w sprawach gospo- 

darczych kraju, opracowany wyczer- 

pująco i sumiennie przez byłego 

ministra skarbu p. posła Michalskiego. 

Jestem dalski od chęci osłabiania 

swiary społeczeństwa w możliwość po- 

| myślnego rozwoju gospodarczego na- 

szego państwa, lecz, nie podzielając 

powyższego poglądu р.р. posłów, Są: 

dzę, że o wiele więcej wskazanem 

będzie spojrzeć w oczy rzeczywisto: 

ści, niż pozwolić na * odgradzanie 

chińskim murem rzeczywistości Gd 

społeczeństwa za pomocą fałszywych 

promieni światła. Prawdziwa bowiem 

rzeczywistość, chociażby najsmutniej- 

sza, pozwoli na edpowiednią zmianę 

polityki gospodarczej, wprowadzając 

środki zapobiegawcze przad powszech- 

ną ruiną obywateli państwa. 

Ministerstwo skarbu projektuje 

zamknąć budżet sumą 1.800 miljonów 

złotych. Nie rozpatrując szczegółowo 

pozycji preliminarza budżetu, dla wy: 

powiedzenia wniosków ogólnych po- 

zwalam sobie zwrócić uwagę na ро- 

zycję przychodu i rozchodu państwa 

w roku 1924, zakomunikowane przez 

p. premjera w dniu 19 stycznia r.b.: 

przychód państwa wynosi 1454 mil. zł. 

rozchód ь s 1661 =» 

niedobór " 5 207-656 

Niedobór ten został pokryty wpły- 

wami nadzwyczajnymi, które prawdo- 

podobnie powstają z likwidacji P. K. 

K. P. i z części wpływu z pożyczek 

zagranicznych. 

zai 

  

Marx prezydentem ministrów. 

BERLIN. 10.XI (Pat). Sejm pruski 

dokonał dziś wyboru prezydenta mi- 

nistrów. Głosowało 445 posłów. Marx 

otrzymał 223 głosy, Riechter— 162, 

unieważniono 43 głosy, białych kar: 

tek oddano 17. Prezydentem mini- 

strów wybrany więc został były kan: 

clerz Rzeszy Marx. 

Apetyty czeskie. 

PRAGA. 10.Ii. (Pat.). Dziennik tu- 
tejszy „Venkov” z zadowoleniem no- 

tuje wiadomość o propozycji jaka 

się ukazała w jednym z polskich 

dzienników mianowicie propozycji   
PIĘKNOŚĆ ZWYCIĘŻA 

Saansy o godz. 4, 6, 8 1 10 wieczorem. 

Rin-=tin=tim. 
będzie polecał wszystkim. 

Wszechświatowej sławy arcydzieło kinematografji 
w 10 akt. genjainego reżysera Cecil B. de Mille'a 

Adam myśli, wierzy ! łudzi się, że zwyciężył Ewę. A tymczasem ta żonś, $$ 

ta kobieta — istne sżebro Adama” od 50 tysięcy lat wciąż mami, kocha, oszukuje, pieści, całuje, rujnuje I 

zwycięża Adama Początek seansów punktualnie: — l-szy o g. 4.30, ostatni o 10 wiecz. 

Lwów, Ossolińskich 11. WARSZAWA- 
Księgarnia własna, Nowy Świat 69. 

KRAAÓW — Filja Wydawnicza, ul. św. 
Anry 11. POZNAŃ — Księgarnia Św. 
wojciecha. WILNO — Księgarnia św. 

Na posiedzeniu komisji budżeto: | 

K I 

Dzia! gospodarczy. 

Nie poruszając jednak źródeł 
wpływów nadzwyczajnych, p. premjer 

wspomina o pozostałości na 1 stycz- | 
w kasach skarbowych 97, nia r. b. 

mijj. złotych 1 o funduszu rezerwo- 
wym w Banku Gospodarstwa Krajo 

wego 26 mil. zł., razem 123 mil. zł. 

Przejście więc od stwierdzenia 
niedoboru budżetu państwa za rok 

zeszły w sumie 207 mil. złotych od 
pozostałości na 1 stycznia w sumie 
123 mil zł. wyraża różnicę 330 mil. 
zł, którą znajdujemy, jak w bajce o 
skarbach zaklętych, iub też, za ude” 
rzeniem magicznej pałeczki czaro- 
dziejal 

Jeżeli więc budżet za rok zeszły 
został zrównoważony dzięki wpływom 
nadzwyczajnym, po za preliminarzem 
przychodowym, to czy wolno ram 
twierdzić o realności preliminarza 
budżetowego na rok bieżący, którego 
pozycje przychodowe są podwyższone 
o 400 mil, złotych. Wszak wysokie 
podatki w normie 2 razy wyższej, niż | 
w czasach przedwojennych wobec 
kryzysu gospodarczego na tle roz- 
powszechnionej lichwy, nie mogą 
stwarzać pomyślnych  horoskopów 
na podniesienie dochodów państwa 
w roku bieżącym. 

Nedzwyczajne zaś przychody mo: 
gą powstać ze sprzedarzy bogactwa 
narodowego kapitałowi zagraniczne- 
mu, ujarzmiając jednocześnie oby- 
wateli państwa w niewolę u zagra: 

nicznych spekulantów. 
Konstatując więc nierealność bud- 

żetu w dzisiejszych warunkach gospo- 

darczych kraju pozwalam sobie zwró- 

cić uwagę, że równowsgę budżetu 
osiągniemy, jeżeli zdołamy dostar- 
czyć dostatecznych środków obroto- 

wych naszemu przemysłowi, handlo- 

wi i rolnictwu, oraz opanować strasz- 

ną lichwę gnąbiącą obywateli. 

  

TELEGRAMY. 
cznej do tej jaką posiada Czechosło- 
wacja w porcie hamburskim, przy- 
czem dziennik czeski zaznacza, że 
koncesja taka byłaby korzystną za- 
równo dla Polski, jak dla Czechosło- 
wacji. 

Mrzonki niemieckie. 

PARYŻ. 10.11. (Pat.). Jak się do- 
wiaduje „Matin” z Berlina z kół do- 
brze poinformowanych stanowisko 
rządu Rzeszy w sprawie paktu gwa- 
rancyjnego jest tego rodzaju, że 
każdy rząd niemiecki był by gotów 
podpisać pakt gwarancyjny zapewnia- 
jący Francji jej obecne granice. Na: 
tomiast żadnemu rządowi niemieckie-   

Nad program: Najnowsze Mody Paryskie. 
Nad program: rcywesoła farsa w 2 akt. 

Gdy ludzie mają pecha. 
  

ESTA" 
Bank Wzajemnych Ubezpieczen 

zał. 1873. 

najnowsze swoje publikacje 
Juljusz Słowacki. Jul. Kieinera. 

Dzieje twórczości. Dwa tomy 
Str. 688 I 21 ilustracyj . . Cena 12— 

Ant. Malczewskiego. Marja. 
Ze wstępem i objaśnieniami 
rof, Aleks. Brucknera. Str. 
LF86. « « oe Cena 1.20 

Jul. Kleinera. Sztychy. 
Część |: WRAŻENIA Część II: 
SYLWETKI 1 REFLEKSJE. 
St6.17324 SPR 40 40% Cena 4.— 

Żadać we wszystkich 
księgarniach! 

Boklamacji | dykcji: Swadzwiewo:ć w korąpie: 

wicza 19 tach 1 oddzielnie. ckle: 
godz. 5—6 pp. 

  

ODDZIAŁ w 

Poznań zał. 1873. 

WILNIE, Jagiellońska 8 

Żebro Adama" |-...-' 

Nr. 34 (186) 

któryby utrwalił obecne wschodnie 
granice Niemiec w tych samych wa- 
runkach. 

Dzikie żądania sowieckie. 

PARYŻ. 10.11. (Pat.) Jak się do- 
wiaduje „Journal* paryski ambasa- 
dor sowietów zwrócił się do rządu 
francuskiego z żądaniem, aby czer- 
woniec sowiecki był oficjalnie noto- 
wany na giełdzie paryskiej. Rząd 
francuski miał na to odpowiedzieć, 
że mógłby się na tą propozycję zgo- 
dzić tylko w tym wypadku gdyby 
Sowiety przyjęły na siebie dostatecz- 
nie pewne zobowiązania wypłaty od- 
szkodowań francuskim właścicielom 
rosyjskich papierów wartościowych. 

Stosunki rosyjsko - francuskie. 

MOSKWA. 10.11 (Pat.). Wczoraj 
przewodniczący Sownarkomu ZSSR 
Rykow przyjął francuskiego ambasa- 
dora Harbetta. Posluchanie trwało 
dłuższy czas. Omawiano sprawy do- 
tyczące zwrotu długów cesarskich 
oraz przyszłej konferencji sowiecko- 
francuskiej, która ma być zwołana 

„celem uregulowania stosunków eko- 
nomicznych i politycznych między 

jobu państwami. 

  
| Sanacja skarbu austrjackiego. 

GENEWA, 10.ll. (Pat.). Komitet 
j Finansowy Ligi Narodów przyjął w 
sprawie sanacji Austrji obszerną re- 
zolucję, w której przyjmuje do wia- 
domości wyjaśnienia austrjackiago 
ministra skarbu dra Fhrera, mimo 
tego jednak domaga się przeprowa: 
dzenia w sposób bardziej energiczny 
niż dotychczas szeregu reform wy: 
mienionym w traktacie. 

Miejsce dla naszej endecji. 

RZYM. 10.1I. (Pat). Wielka rada 
faszystowska, która zebrała się tutaj 
postanowiła postawić na czwartym 
punkcie porządku dziennego sprawę 
porozumienia międzynarodowego ru: 
chów faszystowskich i im pokrewnych. 

    

Giełda warszawska 
z dn. 10—1II 25 r. 

Pož. konwers. 5,00 — 
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Redaktor Józef Batorowicz.   

      

przyznania Czechosłowacji w porcie | mu nie pozwoli niemiecka opinja O 

gdyńskim specjalnej strefy, analogi- I publiczna podpisać takiego paktu, I 

w 6 akt. W roli głównej PĄĄRION DAVIES. BEZP W ZEKASZTO OCZKO ASC 

POTRZEBNI SĄ ZARAZ 

Cieśle 1-ej ręki 
budowy koszarów na st. Podświle. 

Zgłosić się do Biura inż. Webera st. Podświle 

  

    Potrzebny zaraz 

(w kierunku Głębokiego-Zahatje). 

Do 500 złotych 
miesięcznie może każdy 
zarobić łatwo bez różnicy 
i nie odwołując się od 
swych zwykłych zajęć. 

sprzedaż kupno 
Funty 24,88 24,34 24,82 
Londyn — jak gotówka. 
Nowy York 6,18!/2 5,20 6,17 
Paryż 27,89 27,95/3  27,821/, 
Praga 15,35 15,38/a 15,314/a 
Szwajcarja 100,15 100,40 99,60 
Stockholm 140,07 140,42 139,72 
Wiedeń 7,307/4 7,32 7,29 
Włochy 21,54 21,091/2 21,48М - 
Belgja 26.57 26,63!/2 23,50!/2 
Holandja = 209,30 209,80 208,80 
Pożyczka zł. 8,00 — 
Poż. dolar. 3,78 — 8,79 
Poż. kolej. 8,80 — 9,00 

lokal    
od 4 do 6 pokoi 

w śródmieściu (Wilno) 

Kapitału 1! specjalności 
nie potrzeba. Szczegóły 
wysyłamy natychmiast po 
otrzymaniu 1 złotego na 
częściowe pokrycie kosz* 
tów w liście gotówką 
lub znaczkami. Adreso* 

    
        

Ubezpieczenia życiowe, 

od wypadków, odpowiedzial- 

ności prawnej, auto casco od 

ognia i gradu. 

  

  

czoną Akademją Handlową 

komple- pod W. do Administracji 

Rutynowany bankowiec 
b. pełnomocnik w instytucji bankowej z ukoń- 

Zna język francuski I niemiecki. Łaskawe oferiy 
poszukuje posady. 

  „Kurjera Wileńsk.” 

      NASIONA WSZELKIE 
polecają składy 

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

Uimowa roczna. 

Oferty: 

„Dla   
w Wilnie 

ze wszelkiemi wygodami 

   
      

  

     
    

    
    

Cena od 100 do 150 zł. miesięcznie 

Filja „Kurjera Warszawskiego 

ul. Ad. Mickiewicza 2, tel. Ne 63 

Schroniska Nauczycielek”. 

Zgubiono 
d'wód orzeczenia Komi- 
sji Poborowej przy PKU 
Gniezno, wydany w koń 
cu 1922 r. na Imię i na 

zwisko 

Bolesława Święcickiego 
b. ochotnika armji Pol- 
skiej, zamieszk. obecnie 

wać do firmy „„Ha-ce* 
wu“ Warszawa, Lesz- 
no Nr. . Skrzynka 
pocztowa 73. Telefon. 
Nr. 171—28. 10—4 

Przybłąkał się pies 
doberman. Właścicie] za 
udowednieniem własne- 
ści I za zwrotem kosztów 
może odebrać do dn 15 
b. m. w Odwachu Garni- 
zonowym Wilno, u Kę- 

szycklego. 

Do sprzedania skłep 
z towarem tub bez. 

Dziśnieński zaułek Nr. 4. 
Dowiedzieć się — Wileń- 
ska 25, sklep materjałów 
piśmiennych od 4—7 w. 

JADŁODAJNIA 
Hygjeniczna 

ul. Wilefiska 27 
Wydaje obiady zdrowe I 
tanie. Otwarta od 12 - 41/2   uniewóażnia się. 

  

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