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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pierm W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogtogna S. Jutana, 

2, telef. 605 | wszystkie biura 
reklamowe w kraju 1 zagranicą. : l 

| telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 
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Dr. D Olsejko 
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Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy (Wileńska 28) od 1—3 popoł. 

  

Wyprzedaż MEBLI 
pokojów: jadalnych, sypialnych, sałoników, 

kuchen. i części pojedyńczych 

8. ANCELEWICZ 
Wilno, ul. Niemiecka M 16. 

  

Wileńska Beocja. 
(Największa z bolączek 

„Słowo” zaczyna być coraz bardziej 
„wyrażne*. Gdy za monarchicznym 

swym retuszem, który wreszcie na 

łamach tego pisma dostatecznie się 

aużył, przemycało od czasu do cza” 

su jaśniejsze promienie niezależności 

obywatelskiej, obecnie grzmi już „na 

całego” pro domo wioskowych swo- 
ich chlebodawców. Trzeba się wido- 

cznie do ich światopoglądu zbliżyć, 

trzeba ich interesów bronić i jak oni 

dla Polski, dla jej kulturalnych i po- 

litycznych zadań w duchowej ongi 

stolicy Mickiewiczów, Zanów i całej 

promienistej plejady bohaterów wol- 

ności — zmamucieć, aby reprezen- 

tować godnie organ, który dla celów 

wstecznictwa klasowego i tej zaścian- 
kowej sklerozy „wygodnickich o do- 

brych tradycjach” piecuchów ma słu- 

żyć. 

Kiedy coraz głębiej i poważniej 
wpatrujemy się w objawy i arkana 

Życia wileńszczyzny i jej umysłowo: 

ści, z przerażeniem na każdem pra- 

wie polu pracy społecznej, kultural- 

nej i ' obywatelskiej spostrzegamy 

tych poczciwych wyrazicieli idei Pla- 

tona Kosteckiego, którym się zdaje, 

że czasy cofnęły się o pół wieku 

wstecz i wystarczy wychylić dobry 

toast na pomyślność braterstwa lu- 
dów, aby je pod hasłem państwo- 
wości polskiej skupić i po polsku 

czuć nauczyć. Wartka fala rozwoju 

narodów, fala postępu i niemiklną- 

cych zgrzytów społecznych — prze- 

szła nad ich głowami niespostrzeże- 

nie i bez wrażenie; oni tkwią w „blo- 

gosławionej” przeszłości i szczelnie 
zamykają okiennice swych mieszkań 

swych instytucyj, : swych urządzeń, 
aby — broń Boże — nie wdarł się 

tam ożywczy promień słońca i nie 

zakłócił zasłużonego ich—kiedyś je- 
szcze ciężką pracą przodków zdoby- 

tego, spokoju. Wszelka nowa myśl, 

czy to oświetlająca stosunki państwa, 

gminy, instytucji naukowych, nawet 

towarzysko'kulturalnych, czy wskazu- 

jąca nowe drogi, zbliżające Wilno 

„do zachodu i jego urządzeń, przyj- 

mowana bywa z niechęcią, iniejato* 

rów chrzci się mianem warchołów i 

burzycieli, byle tylko nie przerywali 

miejscowych i państwa). 

„niepróżnującego próżnowania” i nie 

ośmielali się oponować uświęconym 
tradycjom dobranego i zgranego już 

towarzystwa. 

Umiejętni i sprytni karjerowicze, 

którzy napłynęli tu z innych dzielnic 

Polski — potrafili prędko dostosować 

się do tej atmosfery piecuchów i dzi- 

jsiaj są nawet ich idei najgorętszymi 

wyrazicielami — w różnych instytu- 

cjach, a zawsze, aż do czasu, gdy z 

mozołą — i gdy już ptaszki na drze- 

wach świergocą, Kontrola Państwowa , 

zmiata 

i przed kratki sądowe stawia... Potem 

pisze takie „Słowo* — że walczymy 

i nieprzestajemy walczyć o podnie- | 

sienie sprawneści, taktu i celowości 

  

|odpornych nerwów, aby go sprowo- 

| kowały przemówienia poselskie, które 

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

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

Dziš — Premjera 

„Sonata Kreutzera“- 
sztuka Savolr'ė I Noziere'a 

z powiešci L. Tolstoja. 

Początek o godz, 6-ej wWlecz. 

W niedzielę og. 12 w poł. 

XVII Poranek operowy 
* Ceny miejsc najniższe. 

o godz 4 ppoł. 

Pan Naczelnik... to Ja 
farsa Moncey'a 

Ceny zniżo: je. 

Dlatego „Słowo niec się uspo* ; 

kol. Lud nie jest już tak naiwny, 

ani tak ciemny, ani niema tak mało 

według waszej partji i waszego ducha   
klasowego egóizmu, obliczone mają | 

być na wywołanie efektu. Nie macie | 

panowie specjalnego patentu na pa-| 
|trjotyzm, skoro i waszych popleczni- ; 

"ków pakuje Polska do swych więzień! 
I to jednego po drugim w samem 

| Wilniel Spokojny zresztą, a w każdym 
i 

jlud — nie pozwoli jednak zamykać 

|ust swoim prawnie wybranym rzecz-. 
i 
:nikom; to wy go stale podburzacie i. 

rewolucjonizujscie waszymi artykula- | 

REDUTA ARTYSTÓW TEATRÓW WILEŃSKICH 
Pozostałe bilety są do nabycia za okazaniem imiennych zaproszeń w cukierni W. P. Sztralla w godz. 12—2 i 5—8 wiecz. 

Początek o godz. 11 wiecz. 

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

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  

  
  

Dziś! 
Następnie przy wejściu do sali od godz. 9eej. 

Biiety akademickie sprzedaje wyłącznie kasa w cukierni (12—2 i 5—8). Przy wejściu sprzedawane nie będą. 

  

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

„Skarboferm* Korfantego—nietykalny. 
Sejmowa komisja budżetowa obra= 

dowała cały dzień nad budżetem 
Min. Przemysłu i Handlu. 

Referent pos. Kosydarski (Piast) 
poddał ostrej krytyce ogólną działal- 
ność Ministerstwa, jak również spra- 
wę gospodarowania kopalniami i in- 
nemi zakładami przemysłowemi, sta- 
nowiącemi własność Państwa, stwier- 
dzając, że jedynie zakłady w Chorzo* 
wie stoją na wysokości zadania. 

Przy emawianiu gospodarki wą- 
glowej na G. Sląsku, w odpowiedzi 
na słowa pos. Korfantego, zarzucają- 
cego referentowi nieznajomości na: 
wet nazwy jednej z wymienionych 
kopalń, pos. Kosydarski w sposób 
b. ostry zaznacza: „O panu, panie 
pośle i o jego roli w | 
śle górnośląskim mógłbym b. 

dużo powiedzieć, ale nie chcę 
w swoim referacie poruszać 
spraw personalnych*. 

Korfanty zamilkł i milczał już do 
końca posiedzenia. : 

Przedstawiciel Najwyższej Izby 
Kontroli Państwa m. i. stwierdził, że 
do „Skarbcfermu” dostępu Najw. Izba 
Kontroli nie miała i żadnej kontroli 
kasowej ani gospodarczej. przepro* 
wadzić nie mogła. 

Min. Kiedroń w odpowiedzi wy- 
jaśnił, że na mocy umowy z Francu- 
zami (umowę tę zawarł p. Korfanty) 
Najw. Izba Kontroli 
wglądu w gospodarkę „Skarbofer- 
mu”, ale Min. Przem, i Handlu prze- > 

H:-lzbis. Kontroli mszy 
terjały, jakie o „Skarbofermie” posiada. 

Odroczenie dyskusji nad projektem 
reformy rolnej. 

Sejmowa komisja reform rolnych 
miała prowadzić dziś dalszą dysku- 

\ 516 ogólną nad projektem ustawy, 
zgłoszonym przez Wyzwolenie i Je: 
dność Ludową, o wykonaniu refor- 
my rolnej. Przewodniczący zakomu- 
nikował człenkom komisji, że Prezes 
Rady Ministrów nadesłał na ręce 
Marszałka Sejmu list, w którym za- 
wiadamia, że pan Minister reform 

panów braci z widowni. razie nie wrogi państwowości polskiej (rolnych Kopczyński nie może przy- 

być na posiedzenie, gdyż bierze 
udział w odbywającem się równo 
cześnie posiedzeniu Rady Ministrów, 
na którem jest rozpatrywany pro- 
jekt ustawy o wykonaniu reformy 

administracji, „w zwalczaniu szkodji: "l dziennikarskiemi, waszą klijentelą rolnej. Projekt ten w najbliższych 
wego działania naszej administracji 

idziamy może dalej, niż skrajnie opo: 

zycyjne pisma polskie", a równocześ- ; 

nie administracji tej oddaje w rękę 

władzę życia i śmierci obywateli przez 

wprowadzenie stanów wyjątkowych i 

zamykania ust posłom, którzy, gdy 

„Z natury swej” mówią więcej, a więc 

nie należą zapewne do ojców  зга- 

newnego organu, . gdzie się czyni 

rzadko, — cokolwiek mówią i cokol- 
wiek mówić będą — będzie to pa- 

planina, wroga dla państwa i niebez- 

pieczna. „Słowo” posiada nawet do- 

wody dostarczone przez tak 
szkalowaną przez siebie  admi- 

nistrację, że posłowie Ziem Wschod- 

nich to wrogowie ojczyzny, — 

i naturalnie pochwala nieprawne, 

wbrew konstytucji wydane okėlniki 

p. Smólskiego, tamiujące wolność ze: 

brań i wolność słowa, a otwierające 

dla administracji najlepsze pole do 

nadużyć, Ten nielogizm, to powszech- 

ne skołtunienie myśli i poczynań о- 

bywatelskich — przesuwający się ni 

to szare nici w kanwie wewnętrznego 

naszego życia od góry, aż do nóg 

strupieszałego, a tak jasno odžwier- 
ciadlający się w aferach policji, kura* 

torjum (teraz filtruje komisja wojsko- 

wa księgi zakupów w magistracie i 

dalejl..) i tych instytucji, które czeka 

los podobny, bo wszędzie duch za- 

cofania i protekcji się rozwielmożnił, 

oto największy wróg państwa pol- 

t. zw. ładu i porządku, waszem za-. 

cofaristwem i zbrodnią jednostekl 

Przed ludem żadne rozporządzenie ; 

| nie zakryje prawdy i tylko nietoperze | 

boją się światłal į 
i 

    

Sejm i Rząd. 
Sejmowa komisja robót publicz- 

nych przyjęła w trzeciem czytaniu 
projekt noweli do ustawy o popiera- 
niu publicznych przedsiębiorstw mel- 
joracyjnych. (Pat.) 

* * 
s 

Sejmowa komisja morska, w dal: 
szym ciągu obrad nad projektem 
ustawy o popieraniu polskiej żeglugi 
morskiej, przyjęła na podstawie refe- 
ratu pasła Załuski (Z.L.N). kolejny 
art. 3 o rodzajach pomocy państwo: 
wej dla towarzystw żeglugi. (Pat.). 

Sejmowa komisja administracyjna 
ukończyła dyskusję szczegółową nad 
projektem ustawy o gminie wiejskiej, 
załatwiwszy rozdział, traktujący o 
przepisach przejściowych. Głosowanie 
odroczono. (Pat.) 

* 

Na sejmowej komisji emigracyj- 
nej stwierdzono  nieprzygotowanie 
rządu do przyjęcia optantów z Nie: 
miec, którzy wkrótce przybędą do 
Polski, w szczególności brak dla nich     mieszkań. 

dniach będzie wniesiony do Sejmu. 
„Pan Premjer zwrócił się do Marszał- 
ka Sejmu o przedłożenie tego listu 

komisji reform rolnych z prośbą o 
odroczenie posiedzenią do wtorku 
przyszłego tygodnia. Wniosek ten 
uzyskał większość, wskutek czego 
posiedzenie odroczono. 

Jak się dowiadujemy wątpliwą 
jest rzeczą przyjęcie przez Radę Mi- 
nistrów projektu o wykonaniu refor- 
my rolnej przed. najbližszem  posie- 
dzeniem Sejmu, 

Projekt rządowy bowiem składa 
się z 96 artykułów i 2 załączników, 
z których jeden omawia tak sporną 
kwestję jak wysokość norm wywła- 
szczeniowych. 

Dotąd Rada Ministrów zdążyła 
rozpatrzeć i przyjąć wszystkiego 53 
artykuły. ; 

Przeciwko odroczeniu dyskusji 
głosowało „Wyzwolenie” i „Piast”, 

Komunikacja lotnicza Warszawa- 
Bukareszt. 

Dziś w sobotę, o godz. 1 po poł. 
z lotniska na Mokotowie odlecę 2 
piloci samolotem do Bukaresztu, w 

  

celu zbadania warunków uruchomie- 
nia stełej komunikacji lotniczej na 
linji Warszawa— Bukareszt. 

———— 

Z państw bałtyckich. 
Łotwa. 

Stosunki litewsko - łotewskie. 

W Rydze zakończył swe obrady 
litewsko' łotewski kongres, poświęco- 
ny zbliżeniu obu tych państw, 

Dezyderaty kongresu zostały prze- 
słane wszystkim ministerstwom obu 
tych państw. 

Spis ludności na Łotwie. 

Przed kilku dniami zakończono 
ogólny spis ludności na Łotwie. 

Nie obeszło się jednak bez incy- 
dentów, z winy, naturalnie, ciągle 
bróżdżących sowieckich „dyploma- 
tów”. 

Poselstwo sowieckie nie chciało   wpuścić do swego gmachu spisy- 
waczy. 

Dzięki medjatorstwu ministerstwa ' 
spraw zagranicznych udało się incy* 
dent zlikwidować. ! 

Wyrok w procesie „czeklstėw“. 

Po kilkudniowych rozprawach, ' 
zakończył się w ryskim sądzie okrę* 

gowym proces członków madońskie- 
go trybunału rewolucyjnego. 

Wyrokiem sądu skazano główne- 
go oskarżonego Ozolina, na 7 i pół 
roku ciężkiego więzienia, Stokisa na 
6 mies. aresztu. 

Resztę oskażonych w liczbie 9 ciu 
uniewinniono. 

Estonja. 

Przyjazd prof. Sperańskiego. 

Do Tallinu przybył profesor uni- 
wersytetu  piotrogrodzkiego W. N. 
Sperański. 

Prof. Sperański wygłosił sześć 
wykładów publicznych w Tallinie i 
trzy w Dorpacie. 

Wykładom towarzyszyło niebywa* 
łe powodzenie. 

Zwłaszcza Dorpat' przyjął entuzja* 
stycznie sędziwego profesora. 

Całkowity dochód przeznaczył pre* 
legent na rzecz funduszu rosyjskiego 
kółka literackiego w Estonii. 

istotnie nie ma - 
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Zz KOW NA. 
Rocznica niepodiegłości Litwy. 

Rada ministrów postanowiła, że 

w dniu 16 lutego, t. j. rocznicę nie- 

podległości republiki litewskiej, nie 

będzie żadnych uroczystości publicz- 

nych. 
Odbędzie się jedynie uroczyste 

posiedzenie sejmu, nabożeństwo, wi- 

zyta u prezydenta republiki i galowe 

przedstawienie w teatrze państwo” 

wym. 

Z rady ministrów. 

Na ostatniem posiedzeniu gabi: 

netu ministrów zaakceptowano prel! 

minarz dyrekcji portu Kłajpedzkiego 

na sumę 253.318 litów oraz koszto- 

rys budowy portu - w Połądze na 

2,721.020 litów. 
Prócz tego, wyasygnowano 30tys. 

litów na przyrządy dla cukrowni. 

Powrót Auksztuolisa do Rygi. 

Litewski poseł w Rydze, Huksztuo- 

"lis, bawiący od kilku dni w Kownie, 

wyjechał onegdaj wieczorem z pow- 

rotem do Rygi. 

Radjo w Szawiach. 

Pewne przedsiębiorstwo zagra” 

niczne podpisało przed kilku dniami 

kontrakt z magistratem szawelskim, 

na mocy którego w mieście wybu: 

dowanych zostanie cały szereg radio- 

aparatów. 

——————
——————

——> 

Sowieckiej. Z Rosji 

Działalność Petlury. i 

Prasa sowiecka podaje, iż Petlura | 

znajduje się obecnie w Rumunji, wy- 

daje tam antysowieckie gazety i czy” 

ni przygotowania do wystąpienia zbroj: 

nych band w Besarabji. (Pat) 

Zakaz wywozu inu. . 

Przedstawiciele syndykatu tekstyl 

nago oraz trustów włókienniczych 

zwrócili się do Wniesztorgu z żąda- 

niem zamknięcia wywozu łau z Rosji, 

albowiem w przeciwnym razie sowiec- 

kie fabryki mogłyby pozostać bez su- 

rowca. Wniesztorg zgodził się na wy- 

danie zzrządzenie o zakazie wywozu 

lnu. (Pat) 

w Szawląch zamierza Magistrat 
prywatny abonament wprowadzić 

aparztów. 

Łapownctwo. 

Z rozkazu prokuratora aresztowa- 

no naczelnika policji kryminalnej w 

Szawlach Bredulisa, oskarżonego o 
łapownictwo. 

Energicznie prowadzone śledztwo 

wykazało, że zamieszaną w te nadu- 

życia jest również żona Bredulise, 

którą niezwłocznie zaaresztowano. 

Kowieńska statystyka krymi- 
nalna w r. 1924. 

Liczba i rodzaje przestępstw: mor: | 

derstw—1, gwałtu—2, podpaleń—1, | 

rabunków — 17, zamachów rabuśni- 

czych—4, kradzieży z włamaniem — 

48, zamachów złodziejskich — 2, in- 

nych rodzajów , kradzieży — 498, o- 

szustw—25, sfałszowań dokumentów 

—7, puszczania w obieg fałszywych 

pieniędzy—5, dezerterstw—3, zbie- 

glych wieźałów 91 włóczęgów—83. 

Ogólna liczba przestępstw — 706. 

Wśród oskarżonych jest 299 męż- 

czyzn i 85 kobiet. Wiak przestęp- 

ców: od 17 do 21 lat 58 mężczyzn 

i 31 kobiet; od 21 do 45 lat — 161 

mężczyzn i 151 kobiet; od 35 do 50 

łat 32 mężczyzn i 14 kobiet i od 50 

do 60 last 4 mężczyzn i 3 kobiety. 

Aresztowano 290 mężczyzn i 34 ko- 

Poniżej podajemy za „Dzienni- 

kiem Poznańskim” wyciągi z prasy 

niemieckiej, ilustrujące jasno I do- 

bitnie, jak wyglądają Niemcy „roz: 
brojone”. 

Krótkoterminowi ochotnicy. 

Wbrew traktatowi wersalskiemu, 

który zezwala tylko na zacięžnego 

(na 12 lat) żołnierza, od ubiegłego 

roku w jednostkach Reichswehry znaj 

dują się liczni krótkoterminowi nowi 

ochotnicy (na kilka miesięcy). W ten 

sposób Niemcy, wzorem okresu lat 

1806—1813 tworzą znaczne rezerwy. 

Pistolety maszynowe.   iety. 
Ki Do użytku Reichswehry oddane 

zostały pistolety maszynowe z maga” 

zynem na*35 naboi. Szeregowi, uz: 

brojeni w te pistolety, mają tworzyć 

w pułku specjalny oddział, a wszyscy 

Odbudowa mostu. 

Z Kijowa donoszą, że zburzony 

podczss działań wojennych w 1920 
roku Mozyrski most na Prypeci zo- 
stał odbudowany. Most ten ma zna- 

czenie jako łącznik, Uroczyste otwar- 
cie mostu ma nastąpić 15 lutego. (Pat) 

Jarmark w Charkowie. 

Onegdaj nastąpiło zamknięcie 
Wszechukraińskiego Kreszczeńskiego 
jarmarku w Charkowie. Obrót ogól: 

ny nie przewyższył 14 miljonów ru- 

bli. W stosunku do ub, roku jest to 
zmniejszenie się o 50 pr. obrotu. (Pac) 

Z ZZ Z Z OZ, 

„Rozbrojone” Niemcy. 
szybkość 90 km. na godz., grubość 
pancerza 15 mm. (pocisk karabine- 

wy nie zostawia na nim śladu), uz- 

brojenie — 6 ciężkich kerab. maszy- 

nowych i 1 działo. Oprócz tego zwy- 

we są tak urządzone, iż mogą zabrać 

każdy po 35 ludzi i 5 ciężkich kara- 
bin. maszynowych. 

Łodzie napełnione powietrzem. 

W Reichswehrze wprowadzono 

nowy typ łodzi napelnionych powie- 

trzem, mogących unieść 6 ludzi, Cię: 

żar łodzi wraz z składanemi wiosla- 

mi wynosi 35 kg. 

Obrona preciwlotnicza. 

Pułki piechoty otrzymały niedaw: 

no z Berlina większe ilości modeli 

płatowców, jako cele ćwiczebne. Mo- 

dele te umieszcza się na specjalnym   szeregowi mają być nauczeni używa” 
przyrządzie obrotowym w kształcie 

  
kłe szmochody ciężarowe transporto ° 

    

      
       

    

Opowieści 

Jacka Londona 
‚ „SĄ wyświetlane 

w kinie „PICCADILLY“ 
ul. Wielka 42 

„BDZIRIE SERCA" 

  

SPEŁŃ 
SWÓJ 

OBOWIĄZEK 

kup bilet na harcerską 

Loferję мТОМ 
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 Admini- 
stracji „Kurjara Wileńskiego" 

Wileńska 15. 

  

ła p. Delegata Rządu licznie zgro- 

madzona ludność miejscowa bez róż- 
nicy narodowości i wyznania z du- 
chowieństwam na czele, wyrażając 

swoją lojalność i przywiązanie do 

państwa oraz informując obszernie o 

bolączkach i potrzebach danej gminy 

Reorganizacja urzędów So- powiada rzeczywistości. Trocki wyje- | nla pistoletów maszynowych. у i ludności. W odpowiedzi p. Dal 

LF. d b ionach. powiedzi p. Dalegai 

wieckich. chał na Kaukaz, gdzie leczy się na ia Alaus dutch szysko4- Rządu podkreślił konieczność wypełe 
„niania wszystkich obowiązków, cią* 
jżących na ludności wobec państwa 
joraz obiecał roztoczyć opiekę w 

ostre zapalenie gardła i chorobę płuc. 

Pobyt jego na Kaukazie trwać będzie 

najmniej 6 miesięcy. W międzyczasie 

21 h. 
Karabin maszynowy © mę | bracających się płatowców. Instruk+ 

Od czasu powstania rządu związ- 
W piechocia niemieckiej ukazał torami są oficerowie, byli lotnicy. 

kowego republik sowieckich (Z. 5. 5. 

              

R.) wciąż jeszcze jest dokonywana 

reorganizacja rozmaitych wszechro* 

syjskich urzędów | instytucyj z lokal- 

nych na ogólnozwiązkowo. W naj: 

bliższej przyszłości. ma też nastąpić 

raorganizacja Rosyjskiej Agencji Te- 

legraficznej (Rosty) Agencja ta będzie 

miała charakter ogólnozwiązkowy dla 

-_ sfederowanych republik, poszczegól! 

- ma zaś agencje telegraficzne, jak u- 

kraiūska, Turkmeńska, Kaukaska i 

inne pozostaną sgancjami Iok inemi 

w typie subsgencyj. Równoć eśnie 

tworzy się w Moskwie nowa agencja, 

komunistyczna agencja telegraficzna, 

tak, iż charakter oficjalnej agenicji 

telegraficznej Z. S. S. R. będzie unie- 

zależniony, od materjału wybitnie ko- 

munistycznego. Takie rozgraniczenie 

wiadomości rzeczowych, informacyj- 

nych ed materjału propagandowego 

i politycznego obliczone jest na usta- 

lenie normalnych stosunków prasowo* 

telegraficznych Z. $. S. R. z państ- 

wami zagranicznemi. (Pat). 

Sowiety biją na alarm. 

„Izwiesija" zamieszczają wywiad z 

przewodniczącym zarządu Banku dla 

Handlu Zagranicznego,Teratutem, do- 

wodzi en, że zbiegli z Rosji sowięc- 

kiej bankierzy rosyjscy oraz dyrek- 

torzy banków rosyjskich dopuszczają 

się zagranicą, w szczególności we 

Francji, olbrzymich nadużyć speku- 

lacyjnych, ze szkodą dla kapitalu 50- 

'wieckiego. Nadużycia te opierają się 

na systemie wypuszczania fikcyjnych 

akcji; zakładowy zaś kapitał, do któ: 

rego rząd sowiecki rości sobie pre- 

tensje, jest rozgrabiany. Wreszcie 

„Izwiestja“ podkreślają konieczność 

przeprowadzenia sekwestru mienia 

tych banków przez rząd Francji, w 

obecności jednak specjalnych pełno- 

mocników rządu sowieckiego. (Pat). 

Prawda o Trockim. 

Podawane przez prasę zagranicz 

ną wiadomość, o przymusowym po- 

bycie Trockiego na Kremlu nie od- 

Refleksy z miasta. 
Doprawdy — aż serce rośnie, gdy 

spojrzysz na olbrzymie afisze i ogło- 

szenia, choćby na murach sędziwego 

Magistratu! 

Różnokolorowe, barwne, jaskrawe 

przykuwają uwagę przechodnia. Czy- 

tasz — bal na prawo — maskarada 

monstre na lewo — kostjumowy i 

czerna kawa z przodu, a PO bokach 

bieżą jak laufry, przerozmaite  dan- 

cingi, trainingi ekwilibristyczne, hu 
morystyczne, fantastyczne, pedago 

giczae—no I artystyczne (oczywiściel). 

Tu znów magnetyzuje cię lekko- 

nośna muza — operetka, wodewil, 

balet, kabaret filantrozijny, kintopy 

z ich nieodłącznemi apaszami i ko- 

kotami, różne 

sztuki... użycia wesołego. 

| Japonja była zawczasu powiadomio- 

lwięcej solidne dla prawdziwych ama« I 

mają być przeprowadzone wybory do 

władz naczelnych pertji komunistycz- 

nej. Ogólnie jest przewidywano, że 

kandydatura Trockiego nie będzie 

stawiana. Uwažają tu, že jego rola 

polityczna jest już całkowicie skoń- 

czona. Stan zdrowia Trockiego nie 

jest groźny, tak, iż pozwala mu 

na pisanie wielkiego dzieła history- 

cznego o powstaniu i walkach pań- 

stwa sowieckiego. Dzieło to będzie 

równocześnie osobistym _ niejako 

pamiętnikiam politycznym Trockiego. 
(Pat.). 

o dwu lufach równoległych i $amo: 

czynnym chłodnikiem, ze specjalnym | 

chłodzącym rozczynem chemicznym. 

Przy strzelaniu można używać dwu 

luf jednocześnie, lub naprzemian ро- 

jadyńczo. 

Karabin przeciwczołgowy. 

Karabin przeciwczołgowy, noszo- 

ny dotychu przez żołnierza, prze- 

wozi się ha wózku, podob- 

nie jak lekki karabin maszynowy. 

Fa ma jest 

„| wynalazkiem ppik. v. Mer atza. Strze- 

Ratyfikacja Gkładu_japońsko | lać można wprost z wózka. Traktat 
į : 

peace: | wersalski zakszuje Niemcom posia- 

Ratyfikacja przez Japońję układu | dania tej broni. 

japońsko- sowieckiego ma nastąpić | 

podobno 25 lutego. Do tego terminu Kadry samochodów pancernych. 

Wbrew traktatowi wersalskiemu. Cziczeria nie przedstawi umowy do 

ratyfikacji naczelnej władzy sowietów. Niemcy mają 1 przygotowują  staran- 

nie formacje broni pancernych, ukry- O wyczekującem stanowisku sowietów 

wając je kospiracyjnie. Kompanje mają 

po 22 semockody pancerne. Cechy 

ich są następujące: silnik 125 K. M., 

  
na. Sowiety będą ratyfikowały umo» 

wę dopiero dnia 1 marca na kolej- 

nej sesji CiIK'a Z. $. 5. R.. którzy ——————— 

W roku 1922 Reichstarg zatwier- 

dził projekt budowy linji kolejowej 

Warmditt—Schlobitten. Prace prowa" 

dzone są w szybkiem tempie. Linja 

ma być ukończona w bieżącym roku. | 

„| Posiada wybitny charakter strategicz- 

ny, łączy bowiem Elbląg z Lótzen. 

W związku z tem, prowadzi się jed- 

nocześnie budowę drugiego toru na 

linji Warmditt—Heilsberg. Linja ma 

Nowy destrojer. 

W budżecie wojskowym Niemiec 

na r. b. figuruje 1-sza rata wydatków | 

na budowę nowego przeciwtorpe 

dowca. Cechy zasadnicze tego statku, 

który się będzie nazywać W==102, są | 

następujące: pojemność pożyteczna | 

785 tonn. pojemność ogólna (z zapa* 

sem paliw) 1160 tonn. długość 86- 

45 m. szerokość 8.20 m. uzbrojenie— 

4 działa o kalibrze 105 mm. i dwie 

podwójne rury minowa o średnicy 

500 mm. 

  

  -——————————
 TTT 

Podróż inspektojna |. 
o Aelegaia Rząd. 

Dnia 13 lutego powrócił do Wil 

na z podróży inspekcyjnej na powia- 

ty i objął urzędowanie Delegat Rzą- 

du p. Władysław Raczkiewicz. 

Odbyta przez p. Delegata Rządu 

podróż inspekcyjna do powiatów 

Swięciańskiego i Wilejskiego objęła 

następującą marszrutę: Wilno, Micha- 

liszki, _ Konstantynów, Szemietow- 

szczyzna, Zaświrz, Świr, Wiszniewo, 

Iža, Sloboda, Tałudź, Andrzejki, Knia- 

rzy. Uzbrojenie: 4.000 armat, 5.190 hinia,  Krzywicze, Kościeniewicze, 

karabinów maszynowysh I 120 wojen- Rzeczki, Kurzeniec, Wilejka, Moło- 

samolotów. Cyfry te mają obejmo- deczno, Lebiedziewo, Smorgonie, 

jak wiadomo odbędzie się w Tyflisie. 

Na porządku dziennym tej sesji po- 

stawiono trzy kwestje: expose rządu 

Z. S. S. R. expose rządu Federacji 

Zakaukaskiej oraz ręferat o budżecie. 
(Pat). 

Pełnomocnik angielski w Mo- 
skwie. 

Do Moskwy przybył po dłuższej 

nieobecności w Rosji sowieckiej peł- 

nomocnik Wielkiej Brytanji Hodgson. 
(Pat) 

Za bardzo się interesują. 

Rosta ogłasza następujące. wiado- 

mości o stanie liczebnym rumuńskiej 

armji: 11.379 oficerów, 10.185 urzęd- 

ników wojskowych i 185.000 żołnie- 

w 

  wać flotę, żandarmerję I straż pogra: Oszmiana, Wilno. 

niczną. (Pat) W poszczególnych miejscowoś- 

szczęśliwy naródl | Szczęśliwy kraj, 

torów, małe niewinne loto, szachy, Gdyby nie to, że .na tym świecie nie , 

biłard i t«'p. Jest wreszcie opera, , : į 

dramat i koncert... dla oryginałów — ; co, pytam się, umieszczać obok tych 

słowem jak w kalejdoskopie mieni świetności (całą masę skromnych, 

ci się przed oczami i jesteś oszelo- | białych karteczek... © fantowaniu li- 

miony jakością, mnogością i rozmai- | cytacji I sgrzedaży ruchomości, często 

tością wrażeń—czytasz i dreszcz roze j ostatnich, rozmaitym biedakom to za 

koszy cię przechodzi. Sam nie wiesz podatki, to za chorą kasę, to za o” | 

co wybrać? Pławisz się wprost w ko- płaty za szyld, za pS8, konia, wołu i, 

lorach i dźwiękach mazura.. pardon, i inne rzeczy, które jego są — czyź to 

Tanz-budy i lokale, 

których specjalnością jest „populary- 

zacja, lekkomyślność i nacjonalizacja 

Shimmy, tango, one i two stepa itp. | nie jest dysonans, rażący zgrzyt i, 

PA gazety, gazety—przepełaione opi- 

sem tualet, dekoracji sal, sprawozda- 

niami, Kolumny cały zapełniają na 

zwiskami gospodarzy, gospodyń ko: 

mitetowych i protektorów tych wie- 

czorów i gorliwie zachęcają obywa- 

telki i obywateli do popierania Kar- 

nawału na uświetnienie którego ty- 

siące głów i rąk się wysila. A prze- 

cież to jeszcze nie koniec—są jaszcze 

five-ockloki-rauty, prywatne herbatki 
z tańcami, Imieniny i inne rozrywki...   Są i rozrywki Kto by ich tam zliczył? 

gruba niedelikstność? 

To też jest najwyższy czas, aby 
nasi kierownicy uchwalili ustawę, 

wstrzymującą wszystkie kroki egze' 

kucyjne na czas Karnawału — taki 

rodzaj „Treuga Deus“ Jak w średnich 

wiekach. Projekt ten ma podobno 

zapewnione poparcie odnośnych sferl 

Pokutuje również I projekt „7a- 

kazu dawania nspiwków”, które ska- 

sowane zostały jeszcze anno millesi- 

mo 1914 r. jako nie licujące z demo” 

kratycznym duchem czasu i godno- 

cisch p. Delegat Rządu dokonał in- 

spekcji gmin bsdając budżety, stan 

hunkowości i biurowości oraz go* 
PARA 8 budowy kraju i powrotu do normal- 

| czerpujących wyjaśnień i nych stosunków. Na zakończenie p. 

akeją VIENA RE , Delegat Rządu wyraził życzenie, by 
spodarczą sytuację gmin, udzielając 

wskazówek w Sprawie odbudowy w 

związku z nowemi 

rządu w tej dziedzinie. Na posterun- 

kach policji państwowej p. Delegat 

Rządu dokonał inspekcji służby bez- 

pieczeństwa publicznego oraz badał 

stan wyszkolenia i przygotowania do 

służby funkcjonarjuszów policji, udzie- , 

lając niezbędnych  instrukcyj zmie” 

rzejących w związku z ostatnio wy: 

danem zarządzeniem do uproszcze- 

nia i podniesienia sprawności admi- 

oni służby po- 
iejł. ‘ 

W miejscowościach przez które 

p. Delegat Rządu przejeżdżał po raz 

pierwszy, 
wiczach, (źle i Lebiedziewie powita- 

ścią obywateli, 

dla pracujących na proc. — dzisiaj 

' ma szczęścia absolutnego — bo i po | znowu zmartwychwstają. 

W restauracji obrachowujesz pie- 

niądze za obiad, a tymczasem wie 

dzisz, że co 2 lub 3-ci gość daje 

napiwek kelnerowi, szwajcarowi za 

podanie rachunku, palta w szatni—to 

samo u fryzjera, kawiarni, cukierni i 

rsd nie rad człowiek musi iść za 

|prądem, nie chcąc być traktowany 

jak gość Il kategorji. ltym sposobem 

mądra reforma chwieje się i nie mo- 

że się zaaklimatyzować w tak buj- 

mem i bogatem społeczeństwie jak 

nasze, a rezultat jest ten, że klijen- 

tela, nie mogąca luo nie chcąca 

płacić uciążliwego haraczu, przestaje 

tamm uczęszczać, szukając ubikacji 

skromniejszych, a zakład bankrutuje, 

ku ogólaemu zdziwieniu. 

Bzlowy mój nastrój został zasmu- 

cony jeszcze jednem drobnem nie- 

powodzeniem. Wybrałem się aby,   kupić masła i sęra—rzecz nie warta 

|stość poświęcenia nowo wybudo 
|nego mostu i otwarcie komunikacji. 

/ Ministerstwa 
j mostu w stylu nowoczesnym, skla- 

' dającego się z kilku rozpiętych łu- 

jków. Następnie przemówił p. Dele- 

a mo, 
i 

zamierzeniami | 

jak w Ižy, Słobodzie, Krzy- 

'zaspakajał obficie 

się nowy typ karabinu maszynowego pugowa nowych linji kolejowych, sprawach, wymagających pomocy 

rządu. 
Po drodze p. Delegat Rządu wstą- 

| pił do szeregu szkół powszechnych, 
w których był obecny na lekcjach. 

W Krzywicząch w obecności p. 
Delegata Rządu odbyła się uroczy- 

wa” 

Budowę mostu prowadziła Okręgowa 
| Dyrekcja Robót Publicznych. Rozpię: 

być ukończona również w tym roku. |tość jego wynosi 61 i pół _ metra. 
į Most łączy przez rzekę Serwecz 
| dwie połacie powiatu. Aktu poświę- 
cenia dokonał proboszcz m. Krzy« 
wicz ks. Kropiwnicki, poczem prze- 
mówił inż. powiatowy powietu Wi- 
leįskiego p. Butarewicz, witając p. 
Dalagsta Rządu i podkreślając do- 
niosłość powstania na rzece Serwecz 

mostu, zbudowanego według planu 
Robót Publicznych, 

gat Rządu, podkreślając rclę środ- 
ków komunikacyjnych—dróg i mos» 
tów—w życiu gospoderczem powiatu 

(oraz zaznaczając, iż powstanie mostu 

|w czasie bardzo krótkim dobrze 
świadczy o postępie w dziedzinie od: 

dalej powstawały dzieła i czyny, świad- 

czące o pozytywnej, dobroczynnej I 

i harmonijnej w skutkach pracy zbio- 

irowej, której symbolem jest ten 

most, łączący dwie połacie kraju, 

wreszcie wyraził swe uznanie dla 

kierownictwa i wykonawców robót. 
W Wilejce powiatowej p. Delegat 

Rządu odbył w Sztabie Brygady K. 
O. P. konfėrencję Z dowódcą płk. 

Rumszą na temat ochrony granic 

oraz informował się u przedstawicie- 

ła Urzędu Ziemskiego w sprawach 

związanych z komasacją, parcelacją 

gruntów i osadnictwem wojskowem. 

—— 

zamianione zostały | wzmianki, gdyby nie to, że wszędzie 

częstowano mię masłem łotewskiem 
po 6,50 zł. kilo i gdańskiem po 2,80 
zł. Mie mogło mi się w głowie po- 

mieścić, żeby w Wilnie nie można 

było kupić krajowego masła i sera, 

kiedy przed wojną było tu istne „prze- 

maślenie” —nie tylko, że kraj rolniczy 

Wilno temi pro- 

duktami, zle miały one markę zna- 

ną za granicą, dokąd eksportowano 

je w dużych ilościach. Uparłem się i 

obszedłera kilka większych sklepów 

spożywczych, nic nie pomogła, wSzę- 

dzie zaofiarowywano mi masło łotew= 

skie, gdańskie, ser szwajcarski lub 
w najlepszym razie z b. Kongresów- 

ki lub Małopolski — o tutejszym zaś 

ani dudu... 
Nie Panowiel—to nie uchedzil — 

to już całkiem nie „comme il faut". 

Adam Ciszewski.  
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KRONIKA. 
  

      

Dziš — Walentego, Zenona M. 

Sobota Jutro — Faustyna I Jowity. 

14 Wschód słońca— g. 6 m. 53 

Luty Zachód „„ —g.4 m. 47 

MIEJSKA. 

— Doróżkarze wileńscy u Ko- 
mendanta P. P. Prezes związku do- 
różkarzy wileńskich Ludwik Aotonie: 
wicz delegowany w sprawach doroż- 
karskich do Warszawy konferował z 
p. Borzęckim, Kom. Gł. P. P. Poruszoną 
zosteła sprawa nadużyć za strony Ро= 
licji Wileńskiej w sporządzaniu pro: 
tokcłów,nakładanie wysokich grzywień, 
jak również kar więzienia. P. Ko- 
mendant wyraził zdziwienie, że do 
rožkarze byli narażeni na wysokie 
wydatki ze strony władz wileńskich 
z powodu zmisny uprzęży, gdyż do 
statecznem byłoby znlesienie tylko 
duh. Zanieprzypisowe kulbaki 
doroźkarze również są pociągani do 
odpowiedzialności i muszą płacić karę 
w wysokości 25 zł, p. Komendant 
zezwolił na używenie kulbak nie 
kaleczących koni i przyrzekł poczy- 
nić odpowiednie kroki celem zapo 
bieżenie dalszym nadużyciom ze strony 
policji wil. Z powodu niecdpowied- 
niej jezdni latarnie przy dorożkach 
są zbyteczne w dzień, a w nocy wy* 
starczy w zupełności jedna. To ostat- 
nie wydeje się nam doprawdy dziw- 
ne i świadczy, że p. Komendant 
Główny P. P. nie orjentuje się w sy* 
tuacji — i tak samo jak magistrat 
Wileński „po ciemku" feruje wyroki. 

RÓŻNE. 

— Wizytacja bibljotek. W pią- 
tek rano przybył do Wilna w celu 
wizytacji bibljotek miejscowych p; 
Stefan Damby, Naczelnik Wydziału 
Bibljotek Państaowych Ministerstwa 
\/. К. 1 О. Р., prezes towarzystwa 
bibijotek w Warszawie, b. prezes 
związku bibljotekarzy polskich, zasłu* 
żony bibljogref i bibijotekarz. P. Dem- 
by zabawi w Wilnie kilka dni. 

— Kwiatek pocztowy. Bardzo 
charekterystycznym przyczynkiem 
do sprężystego funkcjonowania urzę- 
dów pocztowych jest fakt, który się 
zdarzył w Wilnie. Jeden z urzędni- 
ków — otrzymał kartkę pocztowę z 
życzeniami wesołych świąt Bożego 
Narodzenia stanowczo za wcześnie— 
gdyż dn. 12 b. m. kartka ta szła ze 
Lwowa skąd była nadaną do Wilna 
54 dni. Gdyby się ktoś uparł i ko- 
miecznie chciał piechotę przejść tą 
przestrzeń potrzebowałby stanewczo 
mniej czasu niż nasza szybko dzia: 
łająca poczta — stanowiąca doepraw- 
dy bardzo poważną konkurencję 
przesyłkom lotniczym. 

z POCZTY. 

—= Nowe agencje pocztowe. Z 
dniem 1 iutego r. b. została zapro- 
wadzona służba telegraficzna i tale- 
foniczna w agencji pocztowej Derew- 
na Słonimska, pow. Słonimskiego. 
"  — Zdniem 4 lutego r. b. zosta- 
ła uruchomiona agencja pocztowa 
Wsialub w pow. Nowogródzkim na 
rszie z zakresem przyjmowania i wy- 
dawania zwykłej i poleconej kores- 
pondencji, 

Wymianę poczty uskutecznia u- ty 
ruchomiona agencja pocztowa z urzę: 
dem pocztowym w Nowogródku. 

Teatr i muzyka. 
— Premjera „Sonaty Kreutzerą“. 

Iziś wchodzi na repertuar Teatru Polskie- 
go francuska sztuka Savoira | Noziere'a 
„Sonata Kreutzera"”, do której śutorzy za- 
czerpnęli tematu z głośnego utworu L. Toł- 
stoja. pod tym stmym tytułem, 

Rolę główną w tej sztuce kreować bę- 
dzie Karol FAdwentowicz, partnerka jego 
będzie Zofja Jaroszewska, dalszą obsadę 
w rolach głównych tworzą: A. Bystrzyński, 
Z. Kuszłówna, Z. Molska, L Wolłejko, J. 
Kurnakowicz | inni. 

— Popołudniówka niedzielna. W 
niedzielę o godz. 4-ej pp. Teatr Polski daje 
farsę, cieszącą się olbrzymiem powodze- 
niem „Pan Naczelnik to ja”. Zaznaczyć na- 
leży że widowisko io nie: jest odpowied 
niem dla młodzieży. Ceny zniżone. 

— Opera „Тозса“ dia młodzicży 
szkolnej. Teatr Wielki w niedzielę o g. 
4ej pp. daje operę Pucciniego „Tosca” z 
pp. Kružanką, Bedlewiczem | Krugtowskim 
w rolach głównych. 

— Z operetki. „Marjetta", o melo- 
dyjnej muzyce I pierwszerzędnych efektach 
scenicznych — grana będzie dziś i jutro. 
„Marjetię“ gra z wdziękiem H. Jaworska, 
stanowiąc razem z L. Sempolińskim nie- 
zmiernie zabawną parę przebranych ary- 
stokratów. Wykonawcami ról pierwszopia- 
nowych są artysci tej miary, co: M. Dow- 
munt, S. Marjański, Z. Kosińska, B. Witow- 
ski, S. Brusikiewicz i inni, „Marjetta* idzie 
u nas jednocześnie z warszawskim Teatrem 
„Nowości”, bywalcy więc teatralni mają 
możność przekonać się w jakim Teatrze 
„Marjelta“ jest grana lep'ej. 

— Poranek operowy. 
o g. 12 w poł. odbędzie się w Teatrze Ро!- 
skim nader ciekawy poranek operowy z 

  

Teatru Wielkiego. Jednocześnie J. Lesz- 
czyński przygotowuje operę Moniuszki „Hra- 
bina i „Cyrulnika Sewilskiego”. Prcjekto 
wane jest również wznowienie opery „Car- 
men” i op. „Halka”. W bież. rciesiącn je: 
szcze są projektowane występy gościnne 
p. Lipkowskiej w op. „Rigoietto” I „Violet 
ta”. Spodziewane są również występy zna- 
komitego kapelmistrza Dołżyckiego. 

WÓJSKOWA. 

— Poliglotyczna  rejestracja 
oficerów. M. S. Wojsk polecilo spo- 
rządzić wykaz imienny oficerów, za- 
równo zawodowych, Jak i rezerwo- 
wych (bez różnicy stopnia i rodzaju 
broni), władających obcemi językami; 
polecono spisać przadewszystkiem 
oficerów władających językami: fran= 
cuskim, angielskim, niemieckim, wło* 
skim, rosyjskim orsz litewskim, ło 
tewskim, fińskim, estońskim, rumuń* 
skim, węgierskim, serbskim, turec- 
kim, bułgarskim, szwedzkim, holen- 
derskim, duńskim, japońskim, chiń- 
skim i perskim. 

SPORT. 

Walne zebranie członków Klubu 
Sport. Pogoń w Wiinie. W niedzielę 
d. 15 lutege r. b. o g. 15 w lokalu Kasyna 
Garnizonowego odbędzie się zwyczajne 
walne zebranie członków Wojsk. Kl. Sport. 
„Pogoń” z nasiępującym porządkiem dzien- 
nym: 

1, Zagajenie I wybór prezydjum. 
2. Weryfikacja protoxółu ostatniego wal- 

nego zebrania. 
8. Sprawozdanie zarządu. 

4. 5 komisji rewizyjnej. 
5. Wnioski zarządu. 
6. Wybór zarządu, sądu polubownego I 

komisji rewizyjnej. 
7. Wolne wnioski. 
W wypadku braku quorum” t. |. %a 

członków ogółu klubu, zebranie walne od- 
będzie się jako prawomocne o g. 16. 

ODCZYT. 

— Odczyt na Antokolu. W 
niedzielę 15 b. m. o godz. 6 wiecz. 
w Domu Ludowym P. M. Szk. na 
Antokolu (Antokolska 44) p. naczel- 
nik Tadeusz Tsrkowski wygłosi od 
czyt p. t. „Znaczenie morza dla Pol- 
ski”, Prelekcja urozmaicona będzie 
pokazami świetlnymi. Wstęp wolny. 

ZABAWY 

— Doroczna Reduta Artystów 
Teatrów Wileńskich. (Cyrk przyje- 
chsł). Taki tytuł nosi revue, które 
odegrane będzie na dzisiejszej Redu* 
cie Artystów Teatrów Wileńskich. 

Z pośród wielu' atrakcji zapowie- 
dzianych na tą noc, wymienić nalsży 
niezliczoną ilość balonów, ktore na 
wzór Paryża i Warszawy unosić się 
będą nad balującemi, fotografja о- 
gólne wszystkich gości na sali, które 
oglądać będzie można jeszcze przed 
końcem zabawy, trzy znakomite or- 
kiestry przygryweć będą do tańcz i 
wiele, wiele innych niespodzianek. 

Komitet usilnie prosi za naszym 
pośrednictwem 0 zaozatrywanie się 
w bilety w czasie dnia, (cukiernia 
Sztralla 12 — 2 i 5—8 za okazaniem 
zaproszeń), gdyż przy wielkim napły- 
wie publiczności uniemożliwione bę- 
dzie szybkie funkcjonowanie kasy 
przy wejściu. 

Wejście wyłącznie za imiennemi 
zaproszeniami, które w pozostałej 
niewielkiej ilości otrzymywać można 
u pp. Gospodyń i Gospodarzy Redu- 

Automobil 14 go osobowy kurso: 
wać będzie od godz. 1l-ej wiecz. od 
Zwierzyńca do Dworca Kolejowego 
z centralną stacją przed gmachem 
Kasyna. Oświetlony będzie dla roz- 
poznania reflsktoktorami czerwono- 
białemi. 

— Sprostowanie. Komitet Re- 
duty Artystycznej niniejszym komu- 
nikuje, że w ogłoszonej liście gospo- 
darzy dorocznej reduty artystycznej 
pominięto nazwisko redaktora Cze- 
sława Jankowskiego co niniejazem 
prostujemy. 

Komitet Reduty Artystycznej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
OE JP wh 

— Walizka—która się odnalazła, 
Józef Bykowski, zam. w mej. Dębuszka, 
gm. Szumskiej pow. Wil. zameldował, że 
w d. 11 bm. o g. 10 idąc w kierunku kolel 
ulicą, której nazwy nie parcięta, 4 ch niez: 
nanych osobników wyrwało mu z ręki wa- 
lizkę skórzaną wert. 70 zł. Walizkę tę od- 
naleziono u Chadz! Memisz Mustafa, zam. 
przy ul Ponarskiej 11, który tłomaczył się 
tem, iż walizkę kupił u nieznanych osobni- 
ków. Dalsze dochodzenie w toku. 

— Kradzież bielizny. Mieczysław 
Zabłocki (W. Pohulanka 19) zameldował, iż 
w nocy z 12 na 13 bm. za pomocą włame- 
nia skradziono mu ze strychu bieliznę war- 
tości 200 zł. Dochodzenie w toku. 

— Zbrodnicza ręka. W d. 11 bm. o 
g. 10 stróż kolejowy zauważył na 451 klm. 
toru kolejowego w kilku miejscach nałożo: 
ne kamienie i drzewo przypuszczalnie w 

  

f celu wykolejenia pociągu Ne 713, kursują- 
W niedzielę 

udziałem M. Skowrońskiej, M. Carmarie i | 
M. Perkowicza. Ceny miejsc najniższe. 

— Zamierzenia i piany Teatru 
operowego. Od paru tygodni ześpół ope- 
rowy pracuje nad przygotowaniem opery 
„Demon“ Rubinsteina. Opera ta w końcu 
przyszłego tygodnia wejdzie na repertuar 

cego między Warszawą a stacją Zemgale. 
Przeszkody niezwłocznie usunięto. Docho- 
dzenie w toku. 

— Krwawa bójka. W nocy z 8 na9 
bm. w domu Jana Stankiewicza we wsi 
Dobromyśle, gm. Rukojńskiej wynikła bójka, 
w czasie kiórej doznał ciężkiego uszkodze 
nia ciała Jan Staakiewicz i brat jego Bole 
sław. Sprawców na razie nie wykryto. Do- 
chodzenie w toku. 

godz. 20 w Trokach usiłowa: 
esencją octową Bożenkowa Łuklerja, lat 25 
Przyczyna samobójstwa—oskarżenie przez 
brata o kradzież. 

— Tajemnicze zniknięcie. Anna 
Gulbicka, zam. w Mickunach, zameldowala, 
że syn jel Andrzej, lat 26, ajent pocztowy, 
wyszedł 10 bm. z domu zabierając ze sobą 
ubranie I dotychszas nie powrócił. Zacho- 
dzi przypuszczenie, iż wymieniony popełnił 
nadużycia siużbowe. Poszukiwania wszczęto 

— Pożar. W d 5 b. m. o g. 4 1 pół 
w folw. Kowale, gm Krzywickiej, spalił się 
spichlerz ze zbożem i szopa z sianem na 
szkodę Marji Tomaszewskiej. Straty 4.600 
zł. Przyczyna pożaru podpalenie. Docho- 
dzenie w toku. 

— Amatorzy koni. W nocy z 4 na 
5 bm. we wsi Żerebcy, gm Nowo Pohoskiej 
skradziono Benedyktowi Skaiewiczowi klacz 
wartości 100 złot. Dochcdzenie w toku. 

Z POGRANICZA. 

— Sygnały świetlne ne pogra- 
niczu. Nocy onegdajszej zauważono 

„ma odcisku 2 komp. VIII Baonu K. 
10. P. liczne sygnały świetlne po 
stronie sowieckiej, Obfitej iluminacji 
towarzyszył odgłos gęstych strzałów 

Z kraju i 

— Paszporty zagraniczne. Na 
skutek licznych zapytań władz admi- 
nistracyjnych czy należy pobierać 
opłaty stamplowe od paszportów za- 
granicznych Min. Spr. Wewn., w po- 
rozumieniu z Min. Skarbu, wyjaśnia, 
że nie należy pobierać osobnej opła- 
ty stemplowel od podań, załączników 
i świadectw urzędowych. 

— Opłata za przesiedlenie. 
Min. spraw wewn. w porozumieniu 
z min. skarbu wydało zarządzenie, 
które brzmi, że świadectwa przesied- 
ieniowe dla osób chcących przesied- 
lć się z jednego powiatu do dru- 
giego podlegają opłacie stemplowej 
w wysokości 2 zł, Wolne od opłaty 
są podanla do których załączone zo- 
stanie świadectwo ubóstwa. 

— 25 złotych na głowę. War: 
tość obiegu pieniężnego w Polsce 
stala wzrasta, o czem świadczy nastę- 
pujące zestawienie ogólnej wartości 
obiegu w miljonach złotych: —, 

Dn. 31 maja 1924 r.—439,9; 30.6— 
489,6; 31.7—530,8; 31.8—563,5; 30.9— 
589,1; 31.10 — 642.9; 30.11 — 629; 
31.12—675,8; 31.1 1925 r.—694,3. 

Szybko zmniejszający się obieg 
markowy, przerachowany ma złote, 
wynosił w ostatnim miesiącu zaledwie 
1,7 mil. zlot., faktyczny zatem obieg 
złotowy stanowił w końcu stycznia 
r. b. 692,5 mil. złotych (banknotów 
553,2, biletów zdawkowych 93,7 i bi- 
lonu 45,4 mil. zł.), gdy w końcu roku 
1923 i na początku 1924 r. wartość 
znaków obiegowych stanowiła 70 — 
100 milj. zł. 

Przy zaludnieniu 27,5 miljonów 
przypada na głowę ludności 25,24 zł,, 
czyli około 10 rubil złotych. 
— Grodno. Wybrany Zarząd Kółek 

Roln. ukonstytuował się jak następuje: 
p. Stefan Łączyński, prezes Urzędu 
Ziemskiego— prezes Zarządu, p. Leon 
Bąkowski, kpt. rez. — vice'prezes, 
p. Kozon Bolesław — skarbnik, p. 
Walkiewicz, osadnik z Wiercieliszek— 
sekretarz, p.p. por. Dąbiński, E, Or- 
czykowski, Poczobut i Gryń — człon- 
kowie Zarządu. 

Skład personalny Zarządu jest 
pierwszą Oznaką, że idziemy ku sa- 
nacji i konsolidacji życia społecznego. 

— Zakopane bez alkoholu, Z 
inicjatywy p. d'ra Józefa Diehla i 
dra Tadeusza Mischkego powstaje 
w Zakopanem komitet, który ma 
przygotować plebiscyt, t. j. głosowa- 
nie powszechne wszystkich obywateli 
obojga pici (powyżej 21 roku życia 
po myśli artykułu 4-go ustawy z 
dnia 23 go kwietnia r. 1920, w celu 
całkowitego zakazu sprzedaży napo- 
jów alkoholowych w Zakopanem 
(gdzie w roku 1923 w porównaniu z 
r. 1918 wypito trzy razy więcej alko- 
holu). 

Z ZAGRANICY. 

— Zamknięcie konferencji 
przeciwopjumowej. Ż Genewy do- 
noszą: Konferencja opjumowa zakoń- 
czyła swe prace, przyjmując proto 
kół, wedle którego państwa mają 
przedsięwziąć środki, mejące na celu 
ograniczenie zużycia opjum preparo' 
wanego na terenach, podlegających 
ich władzy. Protokół podpisały na- 
stępujące kraje: Anglja, Indje, Fran- 
cja, Japonja, Holandja, Portugalja i 
Siam. 

— Mniejszości narodowe. Rząd 
Grecki przesłał do Ligi Narodów no- 
tę z zawiadomieniem, že Zgroma- 
dzenie Narodowe powzięło jedno- 
myślną uchwałę upraszającą Ligę 
Narodów, by na najbliższej Sesji Ra- 
dy Ligi rozpatrzoną była sprawa 
obrony mniejszości narodowych. 

— Antysemityzm w Rumunji. 

z Rumunji, że studenci   

— Zamach S imosojas, W d 8 o | karabinowych. Wypuszczono około 
a otruć się | 25 rakiet. 

  

  

W ISEZECN SKL 

Nasi żołnierze K. O. P. 
mieli prawdziwą i rzadką uciechę z 
tego powodu. 

— Sowiety wycinają las na 
granicy. Władze sowieckie na tere- 
nie 11 p. sob pogranotrjada przy- 
stąpiły do wycinania lasu i zarośli 
na własnym pograniczu na przestrze- 
ni 50 metrów. Czyżby nasze władze 
niepomyślały również o takiem oczy- 
szczeniu linji naszego pogranicza. 
Byłoby to w obecnych warunkach 
rzeczą wprost zbawienną. 

— Jak bolszewicy wyzyskują 
każdą sposobność. Żołnierze bol- 
szewiccy, którzy dostali się na nasz 
teren, opowiadają, że kierownicy pe- 
lityczni oddziałów granicznych t. zw. 
„politruki” wpajają w żołnierzy prze- 
koranie o rewolucji w Polsce. Naj- 
lepszym przykładem tego — według 
ich słów—jes„zabicie dow. Vil Bsonu 
K. O.P. będące początkiem krwawej 
rewolucji i mające podłoże czysto 
polityczne”. 

zagranicy. 
jęli znów masowe wystąpienia prze- 
ciwko studentom żydom na uniwer- 
sytetach w Bukareszcie, Jassach i 
Czerniowcach. Domagają się oni usu- 
nięcia słuchaczy żydów z uniwersy- 
tetów, dymisji profesorów liberal- 
nych. Na uniwersytecie w Jassach 
przystąpiono do przymusowego usu- 
wania żydów. 

— Demonstracje drożyźniane. 
Komuniści urządzili w Bernie Mo 
rawskiam wialkie demonstracja prze 
ciwko drożyźnie. Przyszło do starcia 
z policją. Dwunastu demonstrantów 
zostało ranionych. 

— Głód w Irlandji. Głód w za- 
chodniej Irlandji coraz więcej daje 
slę ludności we znaki. Prócz tego w 
okolicach dotkniętych głodem panu- 
je epidemja influenzy. Wskutek li: 
cznych wypadków śmierci rząd orga" 
nizuje akcję gatunkową. 

— Walka z drożyzną pokojów 
hetelowych we Włoszech. W 
dzienniku urzędowym ukazał się de- 
kret, wedle którego hotelarze są o- 
bowiązani corocznie, najpóźniej do 
15 grudnia podać wykaz wolnych 
pokojów wraz z cenami. Ceny te 
muszą obejmować również i neleży- 
tość za światło, obsługę i t. d. Bez 
zezwolenia prefekta nie wolno hote- 
larzom podwyższać cen pokojów. W 
hotelu na widocznem miejscu musi 
być zawieszona lista wolnych poko: 
jów wraz z cenami. 

— Samolotem nad Etną. Lotni- 
cy włoscy podejmowali od długiego 
czasu próby przelotu nad Etną. One- 
gdaj próba powiodła się, W czasie 
przelotu sfotografowano kinemato- 
graficznie zionący ogniem krater. 

— więzienie rumuńskiego 
herszta bandytów. Z Bukaresztu 
donoszą, że podług telegramu po- 
licji hamburskiej uwięziony tam zo- 
stał osławiony herszt bandytów. Te- 
rente, w chwili wsiedania na okręt 
mający odpłynąć do Ameryki Teren- 
te onego czesu uciekł z Rumunii 
przez Bulgarję. Ścigany jest przez | 
sądy rumuńskie za szereg morderstw 
rabunkowych. 

— Przemytnictwo alkoholu do 
Ameryki. Departament sprawiedli- 
wości Stanów Zjednoczonych ogłasza, | 
iż w ciągu ostatnich miesięcy władze. 
celne aresztowały z górą 500 okrę: | 
tów, przemycających alkohol. Wśród 
nich 300 pod flagą angielską, 10 nor- 
weską i 4 pod francuską. 

— Rekord balowy. Bal urządzo- 
ny w tych dniach w Paryżu na за- 
nstorjlum dla dzieci ubogich przy- | 
niósł czystego dochodu 850.000 fran- 
ków. 

  
  

  

Bal Prasy. | 
Jak corocznie od paru lat zgro* ; 

madził onegdaj bal Prasy oficjalną 
i towarzyską elitę Warszawy, która 
zapełnia zawsze apartamenty prezyd= 
jum rady ministrów na reprezenta- | 
cyjńym balu prasy stołecznej. Bal 
ten pierwszy w Warszawie. który uś- 
wietnił swą obecnością Prezydent | 
Rzeczypospolitej jest już tradycyjnie 
szczytowym momentem karnawału 
i tak też w roku bieżącym był naj- 
świetniejszą zabawą,  gromadzącą 
wszystkie niemal osobistości nasze: 
go politycznego, literackiego i arty 
stycznego Świata. 

Wykwitnemu towarzystwu posta- 
rał się Komitet dać odpowiednie tło 
w artystycznej dekoracji sal w któ 
rym rozmieszczono cenne dzieła sztu- 
ki z państwowych pałaców reprezen- 
tacyjnych. 

O godzinie 11 m.30 przybył Pre- 
zydent Rzeczyposgolitej wraz z mał-   

„Najer Hajnt” otrzymał wiadomości | przedstawicieli 
antysemici, | Przy wejściu Prezydenta na salę or- 

kierowani przez profesora Cuze, pod: ikiestra odegrała hymn państwowy 

żonką powitany w westibulu przez 
prasy warszawskiej.   
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poczem Prezydent wraz z przedsta- 
wicielami rządu i dyplomacji udał się 
do bocznego salonu, gdzie odbył się 
krótki cercie. 

Bezpośrednio potem otwarto za- 
bawę tradycyjnym polonezem, W pier* 
szej parze stanęli Prezes Rady mini- 
strów Grabski z małżonką Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, w następnej pre- 
zes Syndykatu dziennikarzy warszaw* 
skich Dębicki z małżonką Premjera 
p. Grabską; w dalszych: minister 
Spraw zagranicznych Skrzyński z 
małżonką posła austrjackiego panią 
Post, minister Ratajski z żoną 
prezesa rady miejskiej z panią 
Balińską, minister spraw wojskowych 
gen. Sikorski z żoną kierownika mi- 
nisterjum oświaty p. Zawidzką, mi- 
nister pracy i opieki społ, Sokel z żo: 
ną prezydenta miasta p. Jabłońską, 
dalej w długim korowodzie par, człon* 
kowie korpusu dyplomatycznego, 
przedstawiciele najwyższych władz 
wojskowych i cywilnych, reprezen* 
tanci sztuki, literatury i inne. Pre- 
zydent Rzeczypospolitej bawił 
na balu do godziny 1 w nocy, po* 
czem odprowadzany przez gospo- 
darzy balu odjechał do Belwederu. 

Zabawa przy dźwiękach 2-ch or« 
kiestr toczyła się w doskonałymi na: 
stroju gości do białego rana. Tań- 
cami derygowali ze znaną precyzją 
pp. dr. Dawidowski, Otwinewski, Ro- 
mer, i Wyszyński. 

Stoły z karnetami o wysokiej 
wartości artystycznej z darów naj- 
wybitniejszych naszych artystów cie- 
szyły się nieustannem powodzeniem 
dzięki ofiarnej pracy uroczych na- 
szych artystek, 

Syndykat wileński, jak już dono- 
siliśmy, reprezentowali: p. prezes 
Konstanty Bukowski i p. dr. Szeli- 
gowski, 

  

Telegramy. 
Glos francuski o zatargu pol- 

sko gdańskim. 

PARYŻ, 13.11. (Pat). „Ere Nouveil”, 
donosi że decyzja wysokiego komi 
sarza, Mac Donnela w sprawie skrzy= 
nek pocztowych w Gdańsku, nie od 
powiada ani literze, ani duchowi, trek- 
tatu Wersalskiego i nie docenia praw 
Pelski. Ponieważ Gdańsk zawdzięcza 
swój obecny rozwój swemu powodze- 
niu, jako jedyny port polski, nieod- 
zowrą jest wzajemna współpraca i 

  

dobra wola Gdańska i Polski. Gdańsk | 
potrzebu(e Polski, tak samo, jak Pol- 
ska Gdańska, jeżeli nie więcej jeszcze. 

Pożądane porozumienie. 

BERLIN, 13.il. (Pat), „Dautsche 
Allgemeine Zeitung“ donosi ze źró: 
deł rosyjskich, jakoby doszło pod 
protektoratem Anglji między Rumuń: 
ją, Jugosławią i Bułgerją do zawarcia 
porozumienia, którego ostrze jest wi- 
docznie skierowane przeciwko Rosji. 
Wspomniane kraje porozumiały się 
w następujących czterech sprawach: 
primo Jugosławja i Bułgarja poprą 
stanowisko Rumuńji w Sprawie Bes- 

! sarabji i postarają się przeszkodzić 
przybyciu sa morze Czarne okrętów, 
zwróconych Rosji; 2-0 Rumuńja i Ju: 
gosławja poprą stanowisko  Bułgarji 

|w sprawie Turcji; 30 Bułgarja zrze- 
knie się swych aspiracyj do Dobrudży 
i zadowoli się powrotem uchodźców. 
Dobrudży; 4:0 Bułgarja poprze dąże* 
nie Jugosławji, zmierzające do uzy: 
skania portu Salonik. 

Mobilizacja w Turcji. 

WIEDEŃ, 13.1. (Pat). „Neue freie 
Presse* donosi z Aten, że rząd ateń- 

jski został poinformowany przez wla- 
jdze wojskowe o opróżnianiu przez 
turków Adrjanopola oraz © mobili- 
zacji w Turcji roczników 20, 21 i 22, 
Potwierdzenia tej wiadomości z in= 
nych źródeł dotychczas niema. 

Widocznie coś się psuje. 

RZYM, 13.11. (Pat). Wczoraj wie- - 
czorem obradowała wielka reda fa- 
szystowska, przed którą Mussolini 
wygłosił mowę, zaznaczając, że fa< 
szyzm jest obecnie odosopniony. To 
odosobnienie jednak prermmjer uważa 
za zaszczyt dla faszyzmu, jak również 
za dowód, że faszyzm dokonał praw- 
dziwej ewolucji. Aczkolwiek — mó: 
wit Mussolini — wielka bitwa została 
wygiana, to jednak cała wojna jeszcze 
się nie skończyła. Do jej wygrania 
trzeba dyscypliny i samozapaicia się. 
Wielka rada faszystowska wybrała se- 
kretarzem generalnym znanego ek- 
stremistę Farinattiego. 

Horoskopy konferencji rozbro- 
Jeniowej. 

WASZVNGTON, 13.ll. (Pat). „Uai- 
ted Press“ donosi, že prezydant Co- 
olidge podpisał ustawę 0 budżecie 
marynarki, która zawiera propozycję 
kongresu, dotyczącą zwołania ko:fe- 
rencji rozbrojeniowej.    



Ku 

Dział gospodarczy. 
Ротостсга Instytucja emisyjna. 

W drugiej połowie listopada roku 

zesztego umieściliśmy w „Kurjerze 

Wileńskim” projekt "założenia nowej 

Instytucji emisyjnej, opartej na gwa” 

rancji hipotecznej stowarzyszonych 

(szczegóły zostały opublikowane pod 

datą 23 listopada 1924 r.). 
Autor tego projektu p. Feliks 

Rychłowski przesłał jego odpisy p. t. ' 

„Bank lub Kooperatywa hipoteczna” 

również i pismom Warszawskim oraz 

Wileńskim, lecz te nie mając wytraw- 

nych ekonomistów dla oceny war: ; 

tości projektu, uważały za właściwe 

nadesłaną korespondencję ukryć pod 

suknem. 
Agitację rozpowszechniania nowej 

idei p. Rychłowski uważał za wska” 
zaną, ponieważ pp. Doktorzy z mini- 

sterstwa skarbu, pomimo otrzymania 

projektu 13 listopada r. z., w prze: 

ciągu 10 dni nie potwierdzili otrzy- 

mania tegoż. 
Dziś nadeszła chwila, że uważamy 

za obowiązek wyrazić publicznie po- 

dziękowanie autorowi wyżej wspo- 

mnianego projektu za opublikowanie 

go w naszym organie, ponieważ 

droga ta okazała się wskazaną do 

rozbudzenia uśpionych etatyzmem, | 
eksperymentami i kryzysem gospo: ; 

darczym umysłów naszych ekono- 

mistów. 
I rzeczywiście pod datą 1 stycz- 

nia znajdujemy w Tygodniku Hand- 

lowym dwa projekty nowych insty: 

tucyj emisyjnych, które chociaż są 

zaczerpnięte z naszego projektu, jed- 

nak świadczą o podjętej akci zbioro- 

wej w celu wydźwignięcia naszego 

biednego społeczeństwa z niedoma' 

gań na tle kryzysu gospodarczego, 

spowodowanego chwiejnym kierun- 

kiem polityki ekonomicznej kraju. 

Praca w tym kierunku tak dalece 

posunęła się, że koła sejmowe już 

studjują zasady nowej instytucji emi- 

syjnej. 
Jednocześnie dla ścisłości jeszcze 

należy nadmienić, że poważny organ 

„Tygodnik Handlowy” w Warszawie 

umieścił projekt p. F. Rychłowskiego 

w numerze piątym roku bieżącego. 

Nakoniec do zalet projektu zali- 

czamy: 
a) zwalczanie lichwy drogą kon- 

kurencji, 

b) dostarczenie społeczeństwu do- 

statecznych środków obrotowych. 

€) uruchomienie bogactwa naro: | 

dowego w postaci znaków zamien- 

nych, będących wartością części hi- 

poteki, dziś unieruchomionej i, wo- 

bec kryzysu gospodarczego, stale 

obniżającej się na wartości, 

d) utrzymanie bogactwa narodo- 

wego w ręku obywateli państwa, 

wbrew spekulacji kapitalistów zagra- 

nicznych, którzy skupują towarzystwa 

akcyjne np. „Borowiezki" i inne. 

Iks. 

Bilans handlowy Niemiec. 

Wykonanie planu Dawesa. który 

obciąża Niemcy w sumie 2 i pół. 

miljard. m. zł, możliwe jest w dwo- 

jaki sposób: w drodze objęcia nie- | 

mieckiego gospodarstwa krajowego , 

przez kapitał zagraniczny lub w dro: 

dze osiągnięcia czynnego bilansu | 

handlowego w wysokości 2 i pół miljr. | 

marek zł. Rok 1924 przedstawia 

smutne horoskopy w tym kierunku. 

Zamieszczona poniżej tablica, która 

zdaje się wykazywać, że osiągnięcie 

czynnego bilansu przez Niemcy jest 

bardziej niż wątpliwe, przedstawia 

stan i tendencje niemieckiego bilansu 
handlowego jak następuje 

  

      

Miesiąc Wnóz | Wyeós. | Przggige | Pywoi 

Przeciętnie na miesiąc 1913 r. 933.84 849.88 83.96 — 

Przeciętnie na miesiąc 1923 r. | 506.78 506 60 0.18 — 

Styczeń 1924 r.. . « . .. 568 2 431.0 137.2 — 

Eu is LA k ie 7184 466.2 2522 - 

Marzec . . . BRO 692 8 456.6 236.2 — 

„ Kwiecieūi . . « « « « : - 811.0 482.0 329.0 — 

Ms als sila ais 8702 516.2 3540 — 

CZwieĆ ės V BEO 475.2 „ 344,9 — 

Lipiec . . . KE ci 5523 574.4 — 16.1 

Sierpień ‚ . . . .. .. 448.5 589.4 — 140.9 

Woeńań c аке о0080 564.1 59.4 — 

Październik . . I WE AE 850.5 6119 238.6 — 

Listopad . . . . .. - 1048 3 693 = 401.8 — 

Ogółem . . 8008 8 5809.2 21996     

RJ EFR WILL E NS 

Jakkolwiek nie mają widoków na 

czynny bilans handlowy, muszą jed- 

nak Niemcy dążyć do równowagi bi: 

lansu, gdyż w przeciwnym razie wa: 

luta niemiecka zachwiałaby się nie- 

wątpliwie. Przez dostarczenie Niem- 

com kredytów zagranicznych nie uda 

się zapobiec na dłuższy czas temu 

niebezpieczeństwu. Utrzymanie сгуп- 

nego bilansu handlowego przed woj- 

ną zawdzięczali Niemcy rozwojowi 

rolnictwa, które, jak wiadomo, pod- 

lega prawu stopniowego zmniejszania 

się plonu. Całość zbiorów zmniej- 

szyła się ponadto przez odpadnięcie 

terenów rolniczych (Poznańskie, Po: 

morze). (Pat.) 

Eksport cukru czechosło: 
wackiego. 

Eksport cukru czechosłowackiego 

za miesiąc styczeń 1 miljon centna- 

rów. Eksport uskuteczniony dotych- 

czas wynosi 5.450.456 cent. i jest o 

2 miljony większy niż roku poprzed- 

niego. Na 11 miłjonów centnarów 

produkcji tegorocznej eksportowano 

już 50 proc. Z eksportem stycznio: 

  

Dzień Spółdzielczości 
w Polsce. 

Od spopularyzowania znajomości 

celów, zadań i zasad spółdzielczości 

w szerokich kołach społeczeństwa — 

zależy siła i potęga ruchu. 

Uznsł to Międzynarodowy Zwią- 

zek Spółdzielczy i uchwałą swego 

Komitetu (w r. 1922) wezwał wszyst- 
kle kraje do poświęcnia jednego dnia 

w roku propagandzie spółdzielczej. 

Większość krajów Europy Zachodniej 
już w latach ubiegłych (1923 i 24) 

zorganizowała dzień taki z dobremi 

wynikami. 

W Polsce, ogólne warunki gospo- 

darcze, a szczególnie walutowe, sto- 

sunki wewnętrzne w ruchu spółdziel- 

czym i w związku z tem ogólne na- 

stroje, nie sprzyjały urządzaniu dnia 

spółdzielczości w latach ubiegłych. 
Na konferencji przedstawicieli Związ- 

ków Spółdzielczych w dniu 10 grud- 

nia 1924 roku, zwołanej z inicjatywy 

T-wa Kooperatystów — jednogłośnie 

uznańo, że warunki dla urządzenia 

dnia spółdzielczności zmieniły się na 

lepsze i że dzień taki należy urządzać 

iw Polsce poczynając odr. 1925. Za 

najopowiedniejszy termin uznano 

pierwszą niedzielę czerwcową. 

Na konferancji tej wyłoniony zo- 

stał Centralny Komitet Dnia Spół- 

dzielczości, uzupełniony później przez 

kooptację. W poszczególnych miej: 

scowościach, względnie okręgach, 

będą powołane przez miejscowe 6r-   | ganizacje — komitety lokalne. Jako 

_ typowy program Dnia Spółdzielczości, 

|w poszczególnych miejscowościach, 

od Niemiec po wojnie dużej części ; 

K I 

įwym suma eksportu dosiegta 1 mil į 

jarda i pół. Kc. Tak jak dawniej | 
głównymi odbiorcami są: Włochy, 

Anglja, Austrja, Szwajcaria, Hamburg, 

Znaczne ilości skierowane były rów- 

nież do: Turcji, Szwecji, Niemiec, 
Norwegji, Krajów Bałtyckich, Rosji, 
ladji Wschodnich, Argentyny i Ame- 

Północnnj. (Pat). : 

Pomoc Kanady dla towarzystw 
žeglugi. 

Rząd Kanadyjski postanowit udzie- 
liė subsydjum linjom okrętewym, u- 
trzymującym komunikacją pomiędzy : 

j Kanadą i Anglją; subsydjum to bę- 
dzie wynosiło przeszło miljon dolarów 

|rocznie. Celem subsydjum jest oba- 

lenie północno - atlantyckiego trustu 
transportowego. (Pat) 

Drožyzna w Danji. 

+ Z Kopenhagi donoszą, iż wskaź- 
"nik drożyźniany pozostał bez zmian 
fw porównaniu z wskaźnikiem drożyź- 
| nianym w styčzniu i wynosi 234 
|punkty w porównaniu do cen nor- 
malnych. (Pat). 

  
Centralny Komitet przyjął w ogólnych 
zarysach formę akademii spółdziel- 
czej: pogadanka-odczyt, okoliczno: 
ściowe przemówienie deklamzcje, 
śpiew, muzyka przedstawienie, zaba- 
wa, ewentualnie pochody, zależnie 
od miejscowych warunków i uznania 
lokalnych Komitetów, którym pozo- 
stawia się całkowitą swobodę w uło- 
żeniu programu. 

Oprócz obchodu Dnia Spółdziel 
czości w łonie organizacyj spółdziel- 
czych, projektowana jest pewna akcja 
na terenie szkół w postaci jednogo- 
dzinnych wykładów w dniu 6 czerw- 
ca (przeddzień), oraz ewentualnej 
„akademji spółdzielczej” w dniu 7 
czerwca, tam gdzie będą po temu 
warunki. 

Ze strony Centralnego Komitetu 
mają być opracowane i wydane ty- 
powe programy obchodu, wzory po- 
gadanek, czy odczytów dla różnych 
środowisk dorosłego pokolenia i 
szkół różnych typów; pozatem plakat 
barwny, ulotki — odezwy. Postano- 
wiono korzystać z pomocy prasy nie- 
tylko spółdzielczej, ale i ogólnej, za- 
równo w okresie przygotowania ob- 
chodu, jak i w sam dzień obchodu, 

W związku z powyższem przy 
Centralnym Komitecie zostały powo- 
łane następujące sekcje: 1. propa- 
gandy prasowej; 2. odczytowa; 3. 
szkolna; 4. rozrywek i atrakcyj. 

W miarę „opracowania szczegółów 
w tym czy innym dziale, będą one 
za pośrednictwem prasy spółdzielczej 
podawane do publicznej wiadomości, 

Centralny Komitet zdaje sobie 
sprawę, że wyniki obchodu Dnia 
Spółdzielczości zależeć będą przede-   

Nr. 37 (189) 

Teatr Wielki 

Dziś 

= „MARJETTĄ* 
operetka Kollo 

Początek o godz. 8 w. 

  

Jutro o godz. 4:ej pp. 
dla młodzieży szkolnej 

„TOSKA 
opera Puccini'ego. 

    
wszystkiem cd współpracy i inicjaty- 
wy Komitetów miejscowych, od mo" 
ralnego i czynnego poparcia ogółu 
świadomych kooperatystów, i prasy 

-od odpowiedniego poparcia finanso- 
wego organizacyj spółdzielczych. 

Wierzymy, że to poparcie znaj- 
dziemy, że Dzień Spółdzielczości bę- 
dzie bardzo ważnym momentem 
propagandystycznem w ruchu spół: 
dzielczym. 

Adres Centralnego Komitetu: War 

  

szawa, ul. Nowogrodzka 21 (lokal 
Kooperatystów). 

  

Rozmaitości. 
Lot Amundsena nad biegunem. 

Według dziennika „Popolo d'Italia”, lot 
słynnego podróżnika podbiegunowego, Ro- 
alda Fmundsena nad biegunem pólnocnym 
jest w tym roku zupełnie zapewniony. 

W roku ub. zapowiadany ten lot nie 
mógł dojść do skutku z powodu wyczerpń- 
nia się funduszów podróżnika, obecnie je- 
dnak, jak zapewnia dziennik powyźszy, ze- 
brano już na ten cel 2 miljony lirów. 

Dla dokonania tego lotu użyte będą 3 
MOP ANY Dornier-Wal, budowane w wlo= 
skich warsztatach letniczych. 

W śmiałej wyprawie Amundsena ucze- 
stniczyć będą te same osoby, które miały 
uczestniczyć w wyprawie zeszłorocznej, 
oprocz norwega Hammena, którego podo- 
bno zamówiło pewne towarzystwo japoń- 
skie dla dokonania takiego samego lotu 
pod ilagą japońską. 

  

  

  

  

Giełda warszawska 
z dn. 13—1II 25 r. 

sprzedaż Кирпо 
Dolary 5,181/2 ‚ 5,17 
Franki fr. 27,90 27,97 27,83 
Funty ang.  24,84!/, 24,91 24,78 
Londyn 24,841/2 24,84 24,78 
Nowy York 5,18l/4 5183 — 
Paryž 27,78 - — 
Praga 15,36 15,38 15,31 
Szwajearja  100,12!/2 100,38 99,87 
Stockholm 140,50 140,42 139,72 
Wiedeń 7,31 1,33/2 7,29 
Włochy 21,51%a _ 216044 _ 21,49 
Belgja 26,52 26,58 26,45 
Holandja 209,35 209,98 208,97 
Pożyczka zł. 8,00 — 7,90 — 8,00 
Pož. dolar. 3,78 — 3,80 
Pož. kolej. 8,80 — 9,00 
Pož. konwers. 5,00 

  

  

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

D-H. „BŁAWAT WILEŃSKI" "© 
UL. WILEŃSKA 31, TEL. 382. 

Specjalnie dla pięknych pań!!! 
Erotyczne przygody kolzkcjenisty... kobi 

łyszcze kobiet WŁAD. GAJDAROW, 
ee „HELIOS* | 

ul. Wileńska 38. 

KINO- 
TEATR Ji POLONIA: | 
Miekiewićza 22. Dyrekt. G. Slepjan 

KO „Piccadilli“ TEATR 
UL. WIELKA 42. 

   

  

   
zal. 1873, 

Dziš premjera! Najulublefsi 
komicy świata — niezrównani 

| „DZIKIE SERCA“ 

„VESTA" 

  

jału na raty 

pod względem artystycznym stol na 

  

Bank Wzajemnych bezpieczeń 

Poznań 

ODDZIAŁ w WiLNIE, Jagiellońska 8 

zał. 1873. 

Pati Patachon 

według powieści Jacka Londona. 

  

  

Ubezpieczenia życiowe, 

od wypadków, odpowiedzial- 

ności prawnej, auto casco od 

ognia i gradu. 

USSR RISE 

*tznagcyeu - J. Frejnkel i SE 
ul. Niemiecka Ne 28, 2 piętro, tel, Ne 852. 
Poleca a E š w wielkim wyborze Ubrania dziecięce 

dla dziewczynek i chłopców, jakło: paltoty, sukienki, czapeczki, bieliznę: 
żakieciki, swetry, rejtuzy | komplety dla niemowląt. Różne uniformy dla 

dla uczących się dzieci. Przyjmnją się zamówienia. 

   

  

  

   
     

    

MM dykcji 
tach i oddzielnie. 

i za gotówkę. 

Bon Viveur) dramat salonowy w 9 akt. 
jet P: te „Złoty młodzieniec* G rol. gł. najpiękn. bohater ekranu, bo 
jego słynna partnerka OLGA GZOWSKA | urocza gwiazda HELENA MAKOWSKA. 

selsz:j swej kreacji pt. „P R Z E M z T N l c y“ 
w najnowszej i najwe- 

szampańska farsa w 8 aktach. 

bardzo wysokim poziomie, 

WYDAWNICTRO ZAKŁADU NARODOWEGO i 
M OSSOLIŃSKICH WE LROWIE 

Lwów, Ossolińskich 11. WARSZAWA- 

Księgarnia własna, Nowy Świat 69. 
KRA 1ÓW — Flija Wydawnicza, ui. św. 
Anpy 11. POZNAŃ — Księgarnia św. 

wojciecha. WILNO — Księgarnia św. 

Wojciecha. 

Najnowsze swoje publikacje: 
Jul. Kielnera. Juljusz Słowacki. 

Dzieje twórczości. Dwa tomy 
Str. 688 1 21 ilustracyj . . Cena 12— 

Ant. Malczewskiego. Marja. 
Ze wstępem I ebjaśnieniami 
prof. Aleks Brucknera. Str. 
XL+86. . - «..« « « » Cena 

Jul. Kleinera. Sztychy. 
Część |: WRAŻENIA Część II: 
SYLWETKI i REFLEKSJE. 
Str. 173 

Żadać we wszystiich 
księgarniach! 

  

udziel4 artystka teatru 
„Polsklego“ w komple- 

Mickiewicza 19 m. 6 — 
godz. 5—6 pp. 

Fascynujące przygody Uwadze rodziców I opie- 

białego człowieka wśród dzikich na wyspach Pango I Moa. kunów! Ponieważ film ten 
dozwolony przeto został dia młodzieży. 

Wybór duży. 

Handlowe 

Mikulski, 

  

Potrzebny zaraz 

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

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

Ceny niskie. 

Sprzedaż interesu. 
“Stare dobrze zaprowadzone w Polsce Biuro 

dla sprzedaży sprzętu domowo- 
kuchennego jest do sprzedania. Zapytania 
należy skierować do Biura Ogłoszeń Tad. 

Katowice Woj. Sl. Marjacka 2, 
pod B. Y. 165. 

JADŁODAJNIA 
Hygjeniczna 

ul. Wileńska 27 
Wydaje obiady zdrowe I 

  

    

lokal 
w śródmieściu (Wilno) 

od 4 do 5 pokoi 

ze wszelkiemi wygodami 

(lmowa roczna. 

Cena od 100 do 150 zł. miesięcznie 

Oferty: 

Flija „„Kurjera Warszawskiego 

ul. Ad. Mickiewicza 2, tel. Ne 63 

„Dla Schroniska Nauczycielek". 

  

Zgubiono 
d wód crzeczenia Komi- 
u Poborowej przy PKU 
niezno, wydany w koń 

cu 1922 r. na Imię I na 
zwisko 

Bolesława Święciekiego 
b. ochotnika armji Pol- 
skiej, zamieszk. obecnie 
w Wilnie unieważnia się. 

GOTOWE OWA TONA ZRPAATRONIE 

Pierwszorzędny 
krawiec damski 

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

i PŁASZCZE. 
Od I stycznia obstalunki 
są przyjtnowane ze zniż- 

ką do 50 proc. 

tanie. Otwarta od 12 - 41/2 

karta demobll. 
Tgoblona Ši |" 
P. K. U Warszawa rach- 
mistrza Dymowskiego Ka- 
zimierza unieważnta się. 

Pianino 
do sprzedania. 
Mostowa 9, m. 15. 

dom da sprzedania 
przy ul. Lwowskiej z 2-ch 
mieszkań o 4 I 3 pokol, 
ogrodem warzywnym 

1000 sążni kw. własnej 
ziemi (żadnych długów) 
za 7000 zł. Wiadomość: 
Bonifraterska 14, m. 9 

od 8—9 I 4-6. 

Bryczkę korn; 
żółtą, elegancką, prawie 
nową sprzedam. Skarzyń- 
ska. Pośpieszka, Plękna 
16, dojazd tramwajem. 
  

Kupimy 
kloce sosnowe 

Wykazy otrzymąć i o- 

ferty składać uprasza 

się: stacja Mosty, p. 
Kazimierz Ciszkiewicz   

  

  
  

  

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