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Należytość pocztowa 

__Rok II. Nr. 38 (190) 

  

opłacona ryczałtem. 

Wilno, Niedziela, 15 lutego 1925 r. Cena 15 groszy. 
  

KURJER WILEŃSKI 
dni poświątecznych. 

NIEZALEŻNY ORGAN. 
DEMOKRATYCZNY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6, Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują Bluro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 

i telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 1 wszystkie biura 
reklamowe w kraju i 

  

[77000 1770 0700 

zagranicą. l 

a 17 777 0 S R US O 

AJENCJA WSCHODNIA | 
ODDZIAŁ WILEŃSKI — Mickiewicza 22—40, tel. 2—43 į 

poleca wlasne wydawnictwa: i 
„CODZIENNE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE” 

į i „MERKURY POLSKI” 
oraz telefonicznie z największą szybkością otrzymywane. 

L Notowania walut i zkcyj na giełdzie warszawskiej. 
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Diyłość i ołnszczenie 
Najlepszym | nieszkodliwym środkiem 
przeciw otyłości i otłuszczeniu jest 

The paragnay О1 ВОИ 
Nie wymaga żadnej djety, nie dzia- 
ła na serce! Zupełnie nieszkodliwy! 

Skład główny na Wlino: 
„|- B. Segali“, Trocka 7, 

1. Prużana, Mickiewicza 15. 

  

Į Š B 
Dr. W. Legiejko 

"| Choroby wewnęetrzne. Spec. pluc I žo- 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 61/2—71/2 wiecz. 

Ut. Ad. Mickiewicza 21, m. 1. 

Dr. Janulajtis-Oiseįkowa 
Choroby oczu. Ul. Jagiellońska 9 m 3 
godziny przyjęć 10 — 11 rano 4 — 5 p. p. 

Wyprzedaż MEBLI 
pokojów: jadalnych, sypialnych, saloników, 

kuchen. i części pojedyńczych 

S. ANCELEWICZ 
Wilno, ul. Niemiecka M 16. 

    

  

Stan wyjątkowy. 
Rozporządzenia p. Delegata rządu 

w sprawie zgromadzeń nie można 

uważać za akt pierwszy. Bronił go 
p. Ratajski przed komisją sejmową 

tyleż niesłusznie, co naiwnie. Rzeczą 

jest jasną, że skoro niema nowych 

ustaw — obowiązują stare. Tego nie 

trzeba dowodzić. Ale jeśli chodzi o 

zgromadzenia poselskie, to ustawa 

nowa jest. O tem wie każdy obywa 
tel, który na podobnych zgromadze- 
niach bywał, —wie o tem każdy poli- 

cjant, który na podobnych zebraniach 

asystował. 

Zakaz więc podobnych zgroma- 
dzeń jest sprzeczny z ustawą obo» 

wiązującą. 

Gdyby był on poprzedzony roz- 

ciągnięciem na Ziemię Wileńską sta- 

nu wyjątkowego, powiedzielibyśmy 

„dura lex, sed lex”. Obecnie względ: 
nie tej „Jex” możemy zostawić pierw- 
szy wyraz, ale chyba w znaczeniu 

rosyjskiem. 7 
Tak jest. Bo rozporządzenie to 

należy do rzędu tych fałszywych kro- 

ków, które wprowadzają jedynie za- 

mieszanie i nie osiągają nic ponad 

rozdrażnienie. Cała sprawa bowiem 

polega na tem, że obowiązujące one 

są jedynie 1 wyłącznie dla władzy 

administracyjnej. 

Bezwarunkowo starostwa za po- 
mocą organów policyjnych są obo- 
wiązane nie dopuszczać do takich 

zebrań, a na zwołujących je nakładać 

kary. Ale... i właśnie z tem ale nie 

liczyli się ci, co podobne zarządzenie 

podpisali. 

Przedewszystkiem  zaskarzyć je 

może każdy zainteresowany do Naj- ; 
wyższego trybunału administracyjne: 

go. Wyrok tej instancji, zupełnie nie- 

zależnie od tego, jaki obrót sprawa 

weżmie w sejmie, nie ulega żadnej 

wątpliwości. 

Po drugie. Według art. 72 Kon- 
stytucji, każde zarządzenie karne 

władz administracyjnych podlega za- 

skarżeniu przed sądem. Sąd zaś, o 

ile przed nim stanie ukarany za zwo- 

łanie zgromadzenia poselskiego—bę- 

dzie musiał go zwolnić od kary, gdyź 
to co dla policji jest nielegalne ze 

względu na rozporządzenie — dla są 

du jest zupełnie legalne ze względu 
na ustawę. 

"Oto co znaczy krok nie przemy- 

ślany. Kraj nasz może się stać wi: 

downią niebywałej walki jednej wła- 

dzy państwowej z drugą, ku najwyż* 
szemu zgorszeniu obywateli i ku ko 

losalnej uciesze wszystkich wrogów. 

Traktujemy sprawę z prawnego 

punktu widzenia. Ale ma ona inną 

stronę, o której nie można zapominać. 

Oto, kiedyśmy w swoim czasie 
wołali 6 autonomję Wiieńszczyzny, 

rzucano się na nas jako na tych, co 

chcą kawałkować i rozdzierać „żywe 

ciało Polski”. 
Jedne prawo dla całej Ojczyzny! 

—wolano. Opinja publiczna w dużej 

swej części dała się wziąć na ten 

brzydki, demagogiczny kawał. 

l gdzież to jedno prawo? — pyta- 

my obecnie. > 

Czy nowe samorządy mają te sa- 
me prawa co gdzieindziej? Czy ma- 
my te same prawa zrzaszania się i 

stowarzyszania? Czy ludność nasza 

korzysta z tej samej opieki? Czy 
sprawa obywatelstwa jest tak samo 

jasna i gładka jak gdzieindziej? Czy 

lojalni Białorusini korzystają z tych 
praw, jakie mają Niemcy na Pomo- 

rzu? Czy... 

Takich pytań postawilibyśmy set- 

ki, tysiące całe i na każde z nich 
posłyszymy tę samą odpowiedź: niel 

niel niel e 

Nie mamy dziś tych praw, z któ 

rych korzysta reszta Rzeczypospolitej. 

Jesteśmy terenem zgubnych ekspe- 

rymentów i. różnych zarządzeń wyjąt- 

kowych. Czy nieczujecie, pańowie, 
że te wszystkie wyjątkowości wy- 

odrębniają nas z owego żywego cia- 

ła Polski i wyodrębniają w sposób 

| najbardziej złowieszczy — bo w spo- 

sób niosący tu zamęt i rządy poll- 

cyjne, w sposób dzaźniący wszystkich 

i wszystko. 

Nasi przeciwnicy lepiej niż kto- 

kolwiek inny udowodnili potrzeby 

wyjątkowego stanu tutaj. Różnica 

między nami a nimi została tylko 

jedna: my przez wyjątkowość rozu- 

miemy rozszerzenie praw miejscowej 

ludności i wyzwolenie w niej owej 
siły, co sama za Polskę się uchwyci 

—oni zaś chcą przez zwężenie praw 

zniszczyć tę władną siłę ciążenia i 

trzymać ziemię kleszczami admini- 

stracji. Bo my wierzymy w Polskę, a 
oni—tylko w bagnet, ad,   

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

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

aw. 

  

Z Czechami, z którymi od dłuż- 
szego czasu toczą się pertraktacje, 
dochodzi do skutku umowa o obro- 
cie prawnym. 

Czesi zrezygnowali z różnych za- 
strzeżeń, które aż do ostatniej chwili 
wystawiali ze swej strony. 

Również w najbliższych dniach 
zakończą się rokowania w sprawie 

Bułgarska rada ministrów zaakce- 
ptowała projekt umowy handlowej z 
Polską. 

Jest to pierwsza umowa, którą 
Bułgarja zawiera z obctem państwem 

LONDYN, 14. Il. „Reutor” donosi 
z Nowego Yorku: Syndykat Bankowy 
komunikuje, że umowa w sprawie 
pożyczki w wysokości 35 miljonów 
dolarów dla Polski będzie w dniu 
dzisiejszym podpisane. Postanowiono 
wypuścić 8 proc. bony, które będą 
zacfiarowane zasadniczo poniżej pa-   Berliński „Lokal-Anzeiger" komu: 
nikuje podstawy układu japońsko- 
! sowieckiego: 
| Jeżeli Ameryka, Anglja lub Fran: 
jeja podejmą kroki wojskowe przeciw- 
'ko rządowi chińskiemu albo wkroczą 
zbrojnie na terytorjum chińskie, to 

„,Sowiety mają wystawić armję złożo- 
ną z 200 tys. ludzi. 

|  Uzbrojeniem i wyżywieniem jej 
zajmie się Japonia. 

Sowiety odstępują Japonji 50 proc. 
udziałów kolej wschodnio-chińskiej. 

Cały Sachalin w ciągu lat 5-ciu 
przechodzi do Japonii. 

Japonja daje Sowietom: 1 wielki 
statek wojenny linjowy 30 łodzi pod- 
wodnych i 7 kontrtorpedowców, zbu- 
dowanych w dokach japońskich.; 

Zapłata nastąpi w naturze albo w 
koncesjach na Syberji. 

Władywostok będzie uczyniony 

Ubiegłej nocy dokonano rewizji 
w mieszkaniu (ul. Wilcza 46), Eugen- 
jusza hr. Tholla, wiceprezesa organi: 
zacji monarchistów rosyjskich w 
Polsce. 

Rewizja ujawniła w mieszkaniu 
„arystokraty” rosyjskiego całe archi- 
wum szpiegowskie. 

W piątkowym nu rze naszego pie 
sma podaliśmy wzmiankę o oburza” 
jącym fakcie pobicia strażaka przez 
komendanta straży ogniowej. 

Dowiadujemy się, iż rozzuchwa- 
lony bęzkarnością swego czynu p. 
komendant zawiesił pobitego prze: 
zeń strażaka, a wszelkie starania 
niektórych, žądajacych  zawiszenia 
zwolennika „silnej ręki” spełzły na 
niczem, 

Doprawdy, to coś niesłychanego 
w dziejach straży ogniowej, by takie 
czyny uszły płazem i to dzięki nie- 
dołęstwu naszego magistratu, który 
widocznie popiera takie „łajdactwo 
tryumfujące”. : 

Wczorajszy „Dziennik Wileński”   

m в 

2 ostatniej 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Sukcesy polskie zagranicą. 

Umowa handlowa bułgarsko-polska. 

  

  

  

chwili. 

umowy handlowej, mającej dla Ро!- 
ski olbrzymie znaczenie. 

Udało się już uzyskać od Cze- 
chów nižszą taryfę kolejową dla wę” 
gla polskiego, który obecnie można 
będzie wywozić do Węgier i Włoch, 
dotąd bowiem wysokie taryfy czeskie 
uniemożliwiały wywóz węgla. 

na zasadach największego uprzywile- 
jowania. Na mocy tej umowy Polska 
będzie wywoziła do Bułgarji węgiel, 
towary włókiennicze i chemiczne, a 
wzamian otrzyma tytoń. 

Realizacja pożyczki polskiej w Ameryce. 
rytetu. Pat wyjaśnia, że wiadomość 
ta dotyczy pierwszej raty pożyczki. 

* * 

W związku z sygnalizowaniem po- 
wyższej depeszy, nasz warszawski 
korespondent komunikuje, iż papiery 
wartościowe na wczorajszej giełdzie 
wykazywały stale tendencję zwyżkową. 

Szczegóły traktatu japońsko- 
sowieckiego. 

wielką bazą opsracyjną dla floty wo: ; 
jennej. 

Japonja udziela na to 60 procen. 
kredytów. 

Oficerowie sowieccy i japońscy 

na stopie pokojowej 800 tys. żołnierzy. 
W Chinach zachodnich utworzony 

zostanie specjalny korpus indyjski 
oraz korpus tybetański. 

Chiny będą brały materjał wo- 
jenny, broń i amunicję od Sowietów 
i Japonii. 

Japonja otrzyma 75 proc. dostaw; 
a Sowiety 25 proc. 

Traktat jest zawarty na lat 30. 
Celem jego jest blok azjatycki 

przeciwko Ameryce, Aoaglji i Francji, ̀   
które mają być zupełnie z Chin i: 
wogóle Azji usunięte. 

Arystokratyczny szpieg. 
Hr. Tholla aresztowano. 
Podobno związani są z nim ludzie 

zajmujący wysokie stanowiska na 
polskiej służbie państwowej. 

Tholl prawdopodobnie stał na 
czele niemieckiego biura szpiegow- 
skiego w Polsce. 

Jeste W sprawie pobilia strażaka, | 
ze zwykłym sobie zaciekłym  tupe: 
tem, rzucił się z pianą na ustach na 
„Kurjer Wileński” za stanowisko, za* 
jęte przez nas w tej Sprawie, a wy- 
pływające z pobudek czysto huma 
nitarnych. 

„Artykulik* Dz. Wil. pełen jest 
najbrudniejszych, nie licujących z po 
wagą drukowanego słowa, wycieczek, 
z których odnosi się wrażenie, iż 
autor ich nie zdaje sobie sprawy, 
czem jest czyn p. Waligóry. 

Bo gdyby nawet strażak Ignacy 
Łukaszewicz był pijany, to nie upo: 
ważnia to jeszcze p. Waligórę do 
stosowania tak brutalnych metodl 

z. 

    

  

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 leej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mto łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  

2 Kowna. 
Ustawa o odpoczynku niedziel- 

nym — opublikowana. 

Ustawa o przymusowym odpo: 
czynku niedzielnym została już opu* 
blikowana w „Wiadomościach Urzę- 
o. i obowiązuje od 16 lutego 
I 

W związku z tem odbyło się po- 
siedzenie rady miejskiej, na którem 
przyjęto uchwałę, normującą godziny 
w handlu. 

W soboty i wigilje świąt zezwolo- 
no na ruch handlowy do godz. 10 
wiecz., miast dotychczasowej godzi- 

-pny policyjnej — 7-ej wiecz. 

Ustawa o praktykujących Ie- 
karzach. 

W sejmie rozpatrywano w dwuch - 
czytaniach projekt ustawy o prakty- 
ce lekarskiej. 

Według projektu w pierwotnej 
redakcji, niezbędną była dla chcą: 
cych praktykować lekarzy, dentystów, 
farmaceutów i weterynarzy — zna- 
jomość języka litawskiego w zakre* 
sie 8 miu klas gimnazjum. 

Obecnie wniesiony został przez 
rząd nowy projekt ustawy, na mocy 
którego wystarcza możność rozmowy 
w języku litewskim. 

Minister skarbu Petrulis zarządził 
przeprowadzenie 
amerykańskiej spółce tkackiej, zna- 
nej w kołach handluwych Kowna — 
firmy. 

Gratulacje dia Purickisa. 

Uniewinniony wyrokiem trybuna* 
jłu najwyższego — dr. ki ы 

obejmą wspólnie szkolenie i organi-; "a doi zh 
zację armji chińskiej, która obejmie ̀ 

muje mnóstwo gratulacyj z racji po- 
myślnego zakończenia procesu. 

Purickis zostaje narazie w Kownie: 
Ma on otrzymać wkrótce wysokie 
stanowisko państwowe. 

W bankiecie, wydanym przez klub 
litewski na cześć Purickisa wzięli 
udział wszyscy dyplomaci, ministros 
wie, i t. а. 

Teatr Polski 

Dziś 3 widowiska 
o godz. 12 w pol. 

XVII Poranek operowy 

Z udziałem: M. Skowrońskiej, M, Car- 
marie I M. Perkowicza. 

Ceny miejsc najniższe. 

  

o godz 4 ppoł. 

Pan Naczelnik... to ja 
farsa Moncey'a 

Ceny zniżone, 

o godz. 8-ej wiecz. 

Występy 
Karola ADWENTOWICZA 

„Sonata Kreutzera“ 
sztuka Savolr'a i Noziere'a 

z powieści L. Tołstoja. 

  

Teatr Wielki - 

Dziś 2 widowiska. 

o g. 4 pp. 

dla młodzieży szkolnej 
po cenach zniżonych. 

„TOSCA 
opera Puccini'ego. 

Początek o godz. 8 w. 

„MARJETTĄ“ 
operetka Kollo 

We wtorek 

„AIDA% 
opera Verdi'ego 

  

rewizji w litewsko-- 
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Jak gospodarują bolszewicy. 
Jedną z najdotkliwszych bolączek 

dzisiejszej Rosji są stosunki z zagra: 

nićą. Wykreślenie Rosji z poczetu 

cywilzowanych narodów mocno do- 

lega kierownikom Bolszewji i linja 

wytyczna zachowanie się względem 

* obcych narodów starannie się opra- 

cowywa w Centralnym Komitecie 

Wykonawczym, bo jest uważaną za 

najniebezpieczniejszy front rewolu 

cyjny. Od czasu zaniechania przez 

mocarstwa blokady Rosji, sprawa 
międzynarodowych stosunków znacz- 

nie się skomplikowała przez zamia- 

nę polityki otwarcie agressywnego 

lokautu na subtelne fechty na polu 
ekonomiczno-dyplomatycznem. Bol 
szewikom chodzi o to, by się mogli 

pochwalić, że zagranica im wierzy, 
atego właśnie im brak tak oczywi- 
sty, że nawet nie odważają się w 
tym względzie okłamywać naród. 
Tymczasem za wszelką cenę udają, 
że właśnie zagranica od nich zależy, 
a nie odwrotnie i że czują się na 
siłach zmusić obce państwa do równo: 
uprawnienia Sowietów, ale i do za 
stosowania u siebie ustroju sowie- 
ckiego. 

Jednym z najgrubszych dział na 
tym froncie jest „Wniesztorg” (Mini: 
sterstwo handlu zewnętrznego). 

W dziedzinie handlu zagraniczne- 
go jest on wszechwładnym. Jażeli 
Wniesztorg zaopinjuje, że ze względu 
na bilans handlowy i dla prestige'u 
Sowieckiej ekonomiki koniecznem 
jest wywiezienie całego rocznego 
urodzaju za granicą, zboże będzie 
wywiezione, choćby za cenę głodo- 
wej śmierci ludności. Również bez- 
względnie de prawdziwych potrzeb 
kraju jest traktowana sprawa impoi- 
tu. Szczególnej wagi nabrał Wnie- 
sztorg od czasu wprowadzenia złotej 

' waluty, bowiem on to jest instytucją, 
hamującą odpływ tej problematycz- 
nej waluty za granicę. Bank pań: 
stwowy (amisyjny), również jak wszel- 
kie inne, nie ma prawa dać kredytu 
na towar zagraniczny bez uprzednie- 
go zezwolenia Wniesztorga. Prywatny 

" człowiek, zamierzający kupić za gra 
nicą zapalaczkę również musi odbyć 
długie formalności w biurze licenzyj 
Wniesztorga. Wszelkie pósyłki od- 
syłane i odbierane z zagranicy, pod- 
legają tej źmudnej procedurze. Ża- 
den statek nie przyjmie na pokład 
towaru, który nie ma przy sobie li: 
cenzji importowej lub eksportowej. 

Figle, płatane przez „Wniesztorg” 
są niezliczone i czasem drogo ko- 
sztują klijentom. Jeden kupiec nabył 
w Syberji futerka wiewiórek po 50 
kop. We właściwym momencie, gdy 
cena w Ameryce była najodpowied: 
niejszą, te futerka były sprzedane 
amerykańskiej firmie i były odebra- 
ne pieniądze zadatkowe po cenie 
40 centów, czyli 80 kop. W tym cza- 
sie Wniesztorg ogłosił monopol pań- 
stwowy na futra i sprawa przyjęła 
bardzo przykry koloryt. W myśl pra- 

zapasu całkowicie usprawiedliwia tą 

zasadę. Fle tu zachodzą konplikacje, 

które czasem skarb drogo musi o- 

płacić. Na naradzie komitetu apro- 

wizacji przedstawiciel  Wniesztorgu 

stanowczo zaprotestował przeciwko 

importowi soli z Port Saidu i psze 

nicy z Kanady dla Wschodnich Kre- 

sów, twierdząc, że kraj który posiada 

solne jeziora i ukraińską pszenicę 

nie ma prawa na wyrzucanie złota 

do państw kapitelistycznych. Jak pan 

każe — siuga musi. Przyszykowano 
dwa statki, które pospiesznie odpły- 
nęły z Odesy do Władywostoku oto- 

czone nimbem posłannictwa i różo- 

wem obłoczkiem dziennikarskich dy: 
tyrambów na temat o gospodarności 

bolszewików. Po trzech miesięcach 

ciężkiej podróży te, nawiasem mó 
wiąc, stare pudła zawinęły do portu 

i z tego powodu w mieście były or- 
ganizowane manifestacje, illuminacje, 
wiece, pochody, a dzienniki to przez 
tydzień o niczem innem nie mówiły. 
Wszystkim stało się jasnem, że Sow- 
rosja nie dba o zagranicę, że jest 

potężną i niezwalczoną i że nie dziś 

to jutro narady klękną przed nią, 
żebrząc by je przyjęto do Związku 
Socjalistycznych Sowieckich Repu- 
blik.. FA jednocześnie poszedł pod 

trealu t Port ЗаМи z zamówieniem 
na sól i pszenicę, 

rosło, a sól trzeba 
wywać, tak się nabrała wilgoci w 
czasie podróży. 

Ten brak życiowego doświadcze- 
nia bardzo przypomina balik w dzia: 
cinnym pokoju. Tatuś i mamusia 
pospali slę, niańka wyszła, by się 
rozmówić ze znajomym ordynansem, 
a czasowi gospodarze rozpalili piec 
urzędowemi papierami ojca, pokroili 
Bajlepsza ubranie matki na kostju- 

bo nie mogą odetkać komina. 
jn.   

  

  

Przez okulary. 
Czy nie za dużo „liryzmu*. 

Wczorśj o g. 8 przybył z Warszawy do 
Wilna p. generał Haller. Przyjazd gościa 
obwieścił p. J. Obst, wylewając krokodyle 
łzy wzniosłego rozczulenia ze szpa't „Dzien- 
nika”, który ed pewnego czńsu nabrał cech 
„szanującego” się pisma. 

nie dosyć mu strolć się w draperję powa- 
gi— zaczyna stąpać na koturnach. Przypo- 
mina afisze propagandowe z męską posta- 
cią p. Hallera, deciera do „cudu nad Wi: 
słą”, trawestuje Sienkiewicza i zaczyna zu- 
pełnie już niesmaczne, zgola nieprzyzwoite 
robienie z generała Hallera czegoś opatrz- 
Avdelogogos A na zakończenie taki kwia- 
ek: 

który dzierży lesy bitw i narodów, 
wzmocniła to najgodniejsze (1) ramie 

mu dała ognisty miecz archanielski, 
którym wyżenion został wróg z na- 
szych granic".   wa monopolowego właściciel mógł 

nabyć lub sprzedać tylko państwu, 
t.j. Wniesztorgowi. Więc sprzedał 
po cenie skarbowej, która wynosiła 
42 i pół kop. Jednak trzeba bylo 
wypełnić kontrakt z Ameryką, skąd 
dostał już pewną kwotę. Zmuszony 
był znowu udać się do Wniesztergu, 
by nabyć swe futerka, ale już po 
cenie 1 rb. i prócz tego uledz wszy 
stkim poborom (5%0) i zwłoce czasu 
przy wyrobieniu licenzji exportowej. 
W rezultacie stracił po 25 kop. na 
futarku, co na 1000 sztuk stanowi 
250 rb., a Wniesztorg bez kłopotu 
miał czystego zysku około 500 rb. 

Jako zasadnicze prawidło Wniesz- 
torg przyjął sprzyjanie eksportowi i 
tamowanie importu. Brak złotego 

Z okna redakcji, 
Wieczny temat.— „Wilcze dołki”, czyli 
jak się magistrat opiekuje brukami. 
— Waligóra legendarny i magistracki. 

Komitety i komisje a wzrost drożyz- 

ny. — Niecb żyją jaja! | 

Co może być wiecznym i nigdy 
nie wyczerpanym tematem? Natu- 
ralnie, że nasz „sławetny* magistrat. 

Gdziś by się nie ruszyć, jakiejby 
nie dotknąć dziedziny gospodarki 
miejskiej wszędzie widzimy tak zwa: 
ny pupularnie „balagan“. 

Dość przejść jakąkolwiak ulicą 
broń Boże nia na przedmieściu, 

tylko w centrum miasta—aby prze- 

konać się naocznie, a włeściwia 

„własnonożnie”. jak np. magistrat 

„Opiekuje” się brukami. 

_ Boże, ileż to potrzeba zręczności, 

przytomności umysłu, a często i zim= 

nej krwi, aby uniknąć czychających 

na każdym kroku niebezpieczeństw, 

Panie Obst! Czy pan czasem nie prze- 
, sadza? Fe—Kto widział aby taki .poważny* 
| solidny publicysta tak za pan brat, pod ra- 
i mię chodził z Archaniołami— I tak ni z te- 
| go, ni z owego pasował ra Rycerza (przez - 
duże r) p. generała Hallenburga-Hallers.— 

, Powinien slę pan przecież wstydzić! Daw- 
{ по już się musiał pan wyzbyć młodzień- 
czych zachwytów—a zachwycać się tak na 
zimno, to trochę nieprzyzwoicie. u. 

i 7 

: Opowlešci 

Jacka Londona 
‚ „są wyświetlane 

w kinie „PicCADILLY“ 
ul. Wielka 42 

„0ZiIRIE SERCA" 

    
   

   

   

w postaci dołów,dołków, a nawet najty- 
powszych „wilczych dołów” i rozpadlin, 
grożących, jeżeli nie połamaniem, 
to w najlepszym razie wykręceniem 
nóg, lub pozbawieniem obuwia. 

Najgorsze jednak to, że nic w 
tej sprawie poradzić mie można, 
gdyż „ojcowie" miasta na wszelkie 
choćby, najgłośniejsze wołania są 
głusi i nic ich z wygodnej drzemki 
przebudzić nie może. 

Siedzą sobie tacy staruszkowie, 
wrośnięci farmalnie w fotele mchem 
porosłe, zmurszałe jak i oni, zasnuta 
pajęczyną i myślą—a o czem—Bóg ich 
tam raczy wiedzieć — napewno jed- 
nak nie o mieście, powierzonem ich 
pieczy. 

Trzeba by tu chyba jakichś le- 
gendarnych Wyrwidębów i Waligórów, 
którzyby wstrząsnęli posadami po: 
grążonego w głębokim śnie magi- 
stratu... 

Niestety 
mamy... . 

Jest coprawda i to nawet w sa: 
mytn magistracie Waligóra, ale ten, 
nie wiadomo dlączego,—może dla 
tego, że brak mu towarzysza Wyrwi- 

— mocarzy takich nie   

sekretam telegram bankowy do Mon: . 

bo ziarno w ln-, 
dyjskim oceanie sparzyło się i ро- , 

bylo wypompo- 

my dla lalek i duszą się w dymie, 

Pan Obst jest doprawdy rozbrźjający— , 

„Wola Stwórcy Przedwiecznego, 

chrześcijańskiego Rycerza, do ręki 

sowieckie. 

Przewodniczący banku dla handlu 

zewnętrznego w Moskwie złożył spra- 

wozdanie ze swćj podróży do Francji. 

Według słów jego, udało mu się 

zainteresować trzy grupy bankowe, 

celem stworzenia banku franko: 
rosyjskiego. 

Rząd sowiecki ma wnieść 50 proc. 

kapitału zakładowego, przyczem ka: 

pitał ten może być ustanowiony w 

wysokości 70 milj., 100 mil. lub 200 
mil. franków. 

Sowieckie jaczejki lotnicze 
w Niemczech. 

1 Gazety sowieckia donoszą, że to- 

warzystwo popieracia żeglugi powie- 
trznej zorganizowało cały szereg „ja* 
czejek” w Niemczech. <=; 

W skład jaczejek wchodzą pra- 

cownicy sowieckich  przestawicielstw 
w porozumieniu z lotnikami nie- 
mieckimi. 

Dotychczas zorganizowano 
czejki” w Bzriinie i Hamburgu. 

Wkrótce utworzone zostaną rów- 

nież w Królewcu, Lipsku, Bremie i 

innych miastach. 

  
„ja-   

Z Rosji Sowieckiej. 
Plany flnansowe francusko: | Koncesje naftowe dla Norwegji. 

Norweska firma Steren otrzymała 
koncesję na eksploatację górniczo- 
kopalnianą i handlową półwyspu Bu- 
zaczi w Zakaspijskim obszarze. 

Termin koncesji upływa po 40 
latach. 

Warunki koncesji są dla powyż- 
szej firmy b. korzystne. 

Sowiecki bilans handlowy. 

Koła sowieckie są przekonane, że 
plan eksportowy na 1924/25 r. nie 
da się urzeczywistnić, i najprawdo- 
podobniej bilans będzie bierny. 

Zaznacza to nawet „Ekonomi- 
czeskaja Żiźń”. 

Horoskopy te stanowią poważne 
niebszpieczeństwo dła stabilizacji wa* 
luty sowieckiej. 

Nieurodzaj w S. S. S. R. 

Według wiadomości nadesłanych 
do władz centralnych, rejon nieuro- 
dzaju wynosi 6.338 tys. dziesięcin. 

Ludność tego terytorium wynosi 
7.601.000 osób. 

  

Łotwa. 

Nowy poseł łotewski w śngiji 

Prezydent republiki łotewskiej za- 

mianował p. Fryderyka Wessmana, 

przewodniczącego sejmu, posłem nad- 

zwyczajnym i ministrem pełnomoc- 

nym przy rządzie Wielkiej Brytanji. 

Strażnik łotewski zabity przez 
bolszewików. 

„Jaun. Zin.” donosł, że na gra 
nicy sowieckiej w pobliżu wsi Dan- 
guli, został zabity szeregowiec łotew= 
skiej straży granicznej Lemieszonok. 

j  Żsalarmowane władze łotewskie 
stwierdziły, że wraz z zabitym /Le- 

* mieszonkiem, zabranym na Sanie 
przez krasnoarmiejców, wzięty został 
do niewoli dozerca Ruben. 

Zaznaczyć należy, że morderstwo 
dokonane zostało na terytorjum lo- 
tewskiem. 

Liczba mieszkańców w Rydze. | 
Według zakończonego dnia 12 b. | 

  

Z państw bałtyckich. 
Estonja. 

Min. Pusta o swej wizycie: 

Min. spraw zagr. Pusta po swym 
powrocie przyjął dziennikarzy talliń- 
skich, którym oświadczył. że jest zu- 
pałnie zadowolony ze swej podróży 
do Polski. 

Aczkolwiek podróż ta miała cha- 
rakter prywatny, to jednak poruszo- 
ne zostały niektóre sprawy politycz- 
ne. 

We wszystkiem osiągnięto jedno- 
myślne porozumienie. - 

Ochrona fabryk. 

Minister spraw wewnetrznych Ejn- 
bund wydal zarządzenie, by wzmo- 
cnione ochronę fabrycznego rewiru 
m. Tallina. 

| Katedra języka szwedzkiego 
w Derpacie. 

Rząd szwedzki wyasygnowsał 770 

czels, składająca się z pewnej liczby 
biskupstw, w zależności liczby 
wierzących, biorąc za podstawą, że 
na jedno biskupstwo przypada 500.000 
wierzących; 2) stolica zrcybiskupia, 
granice biskupstw oraz liczba ich zo- 
staje określona później przez osobną 
umowę, teraz jednak się porozumie- 
wa, że biskupstwa Wileńskie, Sejneń- 
skie Żmudzkie w granicach, zoajdu* 
jacych się w posiadaniu Litwy, zgod- 
nie z dokonaną mapą, Są uważane 
za część kościelnej prowincji Litwy. 

Co do tego paragrafu przedsta- 
wiciel Stolicy Apostolskiej zastrzegł 
sobie prawo przedstawić delegacji ii- 
tewskiej do rozważenia kontrpropozyc* 
ję, którą ma złożyć na następnem 
posiedzeniu. 

  

la rzez relarmy toli) 
Kierownicy urzędów reformy rol- 

nej powiatów Olickisgo, Rosierskia- 
;go, Szawelskiego, Trockiego, Uciań- 
| skiego i Wiłkomierskiego ogłaszają, 
„łż na podstawie $ 24 przepisów w 
| przedmiocie wykenanin reformy rol- 
|nej postanowiono odebrać na po: 
j trzeby reformy rolnej następujące 
| dwory orsz gospodarstwa. 
| Pos Olicki. 1) m. Poksrszyn, gm. 
; Miedzing', należący do p. Wojciecha 
| Paszkiewicza. 

Pow. Rostański. 1) Gospodarstwo 
rolne w wiosce Wojnatyszki, gm. 
Szydłowskiej, skonfiskowane przez 
władze rosyjskie po 1863 r. z mająt= 
ku Godwisie i oddane w celach ru- 
syfikacyjnych: Janowi synowi Miko- 
łaja Mołotokowi, Janowi s. Jana Mo- 
łatokowi, Janowi Kisrynowi i Jerze- 
"mu Kierynowi, 2) Gospodarstwo rol- 
ne w wiosce Jankajcie, gm. Szydłow* 
skiej, skonfiskowane po 1863 r. przez 
władze rosyjskie i oddane dla rusy- 
fikacji Porfirjerowi Michajłowowi. 

Pow. Szawelski, 1) m. Girkonty, 
gm. Krupie p. Sergjusza Palena, 2) 
część m. Radzwiliszki z folw. Pajkie 
i Kiertwircze, gm. Radzisiliskiej, p. 
Marka Starickiego, 3) Kawał ziemi w 
wiosce Raudany, gm. Raudańskiej p. 
Wiktora Nagowskiego, 4) m. Dyrwo* 
miany, gm. Raudoniańskiej, p. Zofji 
Nagurskiej, 5) m. Guraga Zagranicz- 
naja gm. Kurszańskiej, należący do 
pani Lubowi Siemionowej. 

Pow. Trocki. 1) m. Polelinki, gm. 
Hanuszyszki, sukces. Michała Cedle- 

(ra, 2) m. Burbiszki gm, Žyžmorskiej, 
| należący do p. Antoniego Baranow- 
; sklego, 3) folwarki Nadrzecze, Zaci- 
:sze i Natonie, gm. Jewje, należące 

  

  

  
m. ogólnego spisu ludności na Łot- tys. koron szwedzkich na utworzenis ̀ i lw. 

wia, liczba mieszkańców w Rydze katedry języka szwedzkiego przy u- KA Sia. | era rim 
| niwersytecie w Dorpacie. i i wynosi 326 tys. 

Układy rząda litewskiego w Sprawie 
konkordatu z Watykanem, 

Litewska agencja |urzędowa „Elta” 
donosl: Po uprzedniem porozumie: 
niu z Watykanem, w Kownie rozpo- 
częły się układy między rządem li- 
tewskim, z Watykanem w sprawie 
zawarcia konkordatu.  Przedstawicie- 

| lem Stolicy Apostolskiej w układach 
jest J. M. Mgr. Zecchini, delegat Sto- 
licy Apostolskiej dla spraw kościel- 
nych w Litwie, ze strony rządu litew- 

; skiego występuje osobna delegacja, 
1w skład której wchodzą dr. Jokantes, 
"Jako przewodaiczący, oraz pp. Mace- 
wiczus, posel litewski рггу Watyka- 
nie i dr. Karwelis. 

Pierwszo posiedzenie odbyło się 
w piątek 30 stycznia w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. Obrady zsga* 
ił minister Spraw Zagranicznych p. 
Czarneckis, który w krótkiem prze-   

  

p. Czernickisa odpowiedział Mgr. Zec | 
chini. 

Porządek dzienny pierwszego po- 
siedzenia został wyczerpany, po prze” 
dłożeniu ze strony delegacji litew- 
skiej projektu konkordatu, który na 
wniosek delegacji litewskiej miał 
służyć za podstawę dla dalszych u-! 
kładów. | 

Drugie posiedzenie odbyło się 
3-д0 lutego. Na tem posiedzeniu za- | 
częto rozwarzać projskt delegacji li- 
tewskiej Według paragrafów. 

Pierwszy paragraf projektu opie- 
wa, że Republika litewska zabezpie- 
cza w granicach swego terytorjum 
wolność wyznania katolickiego i że 
kościałewi katolickiemu zostają przyz* 
nane prawa osoby jurydycznej. Pa- 
ragraf ten  znaczniejszej różnicy 
zdań nie wywołał. Natomiast pewne 
trudności nastręczył drugi paragraf, 
który głosi: 

1) Na terytorjum Republiki Litew- 

mówieniu wyraził nadzieję na po* | skiej zostaje utworzona osobna pro: 

myślny przebieg układów. Na mowę |wincja kościelna z arcybiskupem na 

ldęba, czy też może dlatego, ża ludz- 
kość tak skarlała pod każdym wzglę- 
dem, że żadnego dla niej heroicznego 
czynu przedsiębrać nie warto, —nie 
idzie za przykładem swego legen' 
darnego imiennika, który walił góry, 
chcąc coś dobrego zrobić dla ludz- 
kości. 

O, nasz megistracki Waligóra jest 
zupełnie innyl : 

Jest to \МаНабга nawskroš nowo- 
czesny, Waligóra skarlały, godny pod 
każdym względem, swych „zmamu- 
ciałych* * chlebodawców. 

Wali on, coprawda także—i to 
wcale nieźle, ale nie góry, tylko swo= 
ich podkomendnych z pod znaku 
św. Florjana—1 jes: zadowolony... 

Ej, panie Waligóra, czy tak po- 
stępował pański imiennik legendar- 
ny?.. Zdaje się, że nie... 

Ale dosyć już legend o Waligó- 
rach przejdźmy do Iūnych spraw, 
które są znacznie „milsze” i „sym- 
pstyczniejsze”, a mianowicie do „prac 
społecznych” „dla dobra ogółu” 
różnych „Komitetów Obywatelskich 
do walki z lichwą i, drożyzną*, róż:   

naprawdę „pracują szczerze”, aby było 
coraz... drożej. 

i co gorsza tak zwanego „stolowego“ 
trudno dostać. Pełne za to piekar- 

nach. 
A mięso?.. A, to także zdrożało, 

о 7 proce» 

Bo niby dlaczeg 

ed innych?... Niel.. PF zresztą, po 

biły?... 

robić... 

nam zwykłym śmiertelnikom 
się w te sprawy nie wtrącać, 
mogą się obrazić, przestaną „orzekač“   i „decydowač“ i może potanieć — a 

nych „komisji* i „komisyjek”, które | co wtedy?... 

nie i sklepiki różnych bułek, bułe- 
czek, rogalików, figlików i ciasteczek 
—naturalnie po dość słonych ce- 

o nie miało by 

podrożeć, „kiedy wszystko drożeje”... | dowiedzą o tem kury, 

Cóż to, czy rzeżaicy sroce z pod o- | ich ciężkich trudów jest tak wielki 
gona wyskoczyli, żeby mieli być gorsi 

cóż są różne „badające* „orzekające” i 
i „decydujące komitety, komisje i ko djabli wezmą.. 
referety SS poto aby nic nie ro- 

Niel... muszą One przecież <oś 

ośle, p. Czesława 
t Juszkiewicza, 

Pow. Ucieński, 1) m. Gorszwiany, 
| gm. Janiszki, należący do p. Lawry- 
1 nowiczowej. х 

Pow. Wiłkomierski. 1) folw. Abra- 
| mowszczyzna, gm. Giedrojckiej, na- 
jleżący do p. Hasmana, 2) ziemia w 

iwiosce Gudejki, gm. Giedrojeklej, 
|należąca do p. Spelskiego, 3) Kolo- 
| nja Gierdule, w gm. Szeszelo. 

Osoby, mające pretensje co do 
powyższych ziem, wywłaszczanych na 
potrzeby reformy rolnej, mogą w 

|ciągu dwuch tygodni od dnia niniej- 
szego ogłoszenia donieść odpowied- 
nim kierownikom powiatowych urzę* 
dow reformy rolnej, gdzie się obiera 
niewywłaszczaną na podstawie usta" 
wy o reformie rolnej normę ziemi, 
składając skargi kierownikowi powia* 
towego urzędu reformy rolnej (ap- 
skrities żemes twarkytojui). 
  

    

Nie wzmagaj drożyzny! 
Nie szastaj „groszami“! 
Szanuj złotegol 
To nie dawna „zlotowka“! 
To pėltrzeciej „ztotowki“!   

| Na szczęście jednak nie jest tak 
źle, bo choć podrożał chleb i mięso, 

I tak — chlebek znów podrożał ale potaniały jaja i to znacznie, 
+ Awięc, niech żyją jaja i kury, co 
je znoszą! 

|  Oddziś nie nie będziemy jedli 
tylko same jaja... 

j Jaja na twardo, jaja na miękko, 
|jaja po polsku, jaja po angielsku — 

nie o wiele—zachowaj Boże, tylko... jednem słowem same jaja... 
Tylko musimy to zrobić w wiel- 

jkiej tajernnicy, bo jak się broń Boże 
że na owoce 

| popyt —— gotowe zorganizować 
(jakiś komitecik, lub komisyjkę do 
| normowania konsumpcji jaj i wszyst- 

Baczność więc, miejmy się na 
ostrożnościl,.. 

— | tajemnical... 
bicz. 

A jak robią to ich jest rzecz i 
lepiej 

gdyż | 

|
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KRONIKA. 
Dziś — Faustyna ! Jowity. 

Niedziela]  Jutro—Juljanny PM. Juljana M 

15 Wschód słońca— g. 6 m. 51 

Luty Zachód _ „ —g. 4 m. 49     
— Zjazd Naczelników Urzędów 

Skarbowych. Zjazd ten, zwołany 
przez Prezesa lzby Skarbowej p. J. 
Maleckiego, w celu obrad nad 

wszystkiemi sprawami dotyczącemi 
podatków istniejących na zasadzie 

odnośnych staw i rozporządzeń, 
odbył się w dn. 10 b. m. w gmachu 
Wileńskiej lzby Skarbowej. 

Na obradach zjazdu, pod prze: 
wodnictwem Prezesa Izby, omawiane 

były: 
e) Podatek przemysłowy (Osiąg 

—- Z opary. We wtorek grana będzie 
opera Verdi'ego „Aida“ z p. Zamorską w 
roll tutułowej. / 

— XVII Poranek oserowy. Dziś o 
godz. 12 w poł. odbędzie się w Teatrze 
Polskim XVII Poranek operowy z udziałem 
M Skowrońskiej, M. Carmarie i M. Perko- 
wicza. W programie: Mewiadomski, Verdi, 
Meyerbeer, Czajkowski, Proch, Bleichman 
1 in. Ceny miejsc najniższe. 

RÓŻNE. 
— Zbyteczna gorliwość. Prze- 

chodzący przez ul. Mickiewicza mie- 
li węzoraj © godz. 11 rano sposob- 
ność naocziego stwierdzenia do ja- 
kiego stopnia posuniętą jest zbytnia 
gorliwość naszych stróżów bezpie 
czeństwa. Przed domem stała doroż- 
ka. O pewnej chwili podszedł do niej   rięcie równomiernego i słusznego 

opodatkowania, wzrost drożyzny W 

Il półroczu 1924 r. ! w związku z nią - 

ewentuslna zmiana obrotów wszel- : 

kich drzedsiębiorstw przemysłowo: | 

handlowych w stosunku do pierwsze: | 
go półrocza tegoż roku, 
łatwiania odwołań płatników i te.). 

b) Podatek dochodowy (Opraco- 
manie norm. zyskowności. 
nie rekursów płatników, 

c) Podatek majątkowy -(Defini- 
tywny wymiar tego podatku). 

d) Opłaty stemplowe. 

kucją podatków oraz sprawami do- 

tyczącemi urzędowania organów 

skarbowych. 
W wyniku obrad uchwalono, . 

zgodnie z istniejącemi stawami, 
wiele postanowień, które wprowadzić , 
winne znaczna ułatwienia w działal- 
ności Urzędów Skarbowych jak rów: 
nież i dla płatników. 

— Ze związku właścicieli drob 
nych nieruchomości. Przed kilku 
tygodniami udała się do Delegatury 
Rządu delegacja powyższego związku 

pod przewodnictwem posła St. Hel- 
mana, przedstawiając Szereg postu- 
latów, mających na celu polepszenie . 
warunków bytowania właścicieli drob- , 
nych nieruchomości. 

Żądania te są następujące: 1) 
przyśpieszenie wykupu gruntów za-, 
jętych pod budowę, 2) zredukowanie 
nadmiernych ciężarów, wskutek za 
wielkich kar administracyjnych га ' 
przekroczenia natury sanitarnej i t. p. 
3) w sprawie oświetlenia przedmieść, 
4) rozwiązanie Rady Miejskiej i wnik- , 
nięcie w jej gospodarkę. 

Na złożony memorjał 
13 b. m. odpowiedź na ręce pos. 
Helmana, treści następującej: 

W odpowiedzi na podanie Pana 
w imieniu Walnego Zebrania Z—ku 
Właścicieli Drobnych Nieruchomości 
m. Wilna, powiadamiam, iż sprawy 
wyszczególnione w punkt. 2 i 3 po-: 
dania Pańskiego zostały uregulowane 
okėlnikami z d. 7—11 1925 r. 1 20--XII 
1924 r. 

Odnošnie zaš p. 1 i 7-g0 podania 
—to sprawy tam wyszczególnione są 
w toku załatwiania przez Wydział 
Samorządowy Urzędu Deiegata Rządu 
w Wilnie, 

(—) S. Rzewuski 
za Delegata Rządu. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. ; 

— Posiedzenie Komisji Roz- 
jemczej. Onegdaj odbyło się w lo- 
kalu Okręgowej Inspekcji Pracy za- 
branie komisji rozjemczej, 
wicieli robotników browaru „Szopen” 
a właścicielami. Robotnicy postawili 
warunki podwyżki prac o 15 proc. 
na co zgodzić się nie chcieli delega- 
ci właścicieli. 
przypuszczać, że robotnicy z dniem 
jutrzejszym opuszczą pracę. 

— Likwidacja związku. Klaso- 
wy związek zawodowy pracowników 
tytuniowych w Warszawie został z 
rozporządzenia Komisarza Rządu na 
miasto st. Warszawę zamknięty. Wo- 
bec tego zachodzi przypuszczenie, że 
wileński związek tytoniowy jako filja 
Warszawskiej Centrali będzie zmu- 
szony do rozwiązania. W tej sprawie 
ostateczną decyzję poweźmie Okrę- 
gowa Komisja - Klasowych Związków 
Zawodowych na najbliższym posie- 
dzeniu. 

Teatr i muzyka. 
‚ — Tsatr Polski. Dziś powtórzenie 

wcezorajszej premjery, sztuki Savoir'a i No- 
ziere'e „Senata Kreutzera", w której bierze 
udział Karol Adwentowicz ordz najlepsze 
siły naszego teatru. 

— Dzisiejsze popołudniówki. Te: 
atr Polski dziś o godz. 4 ej popoł. wysta- 
wia farsę „Pan naczelnik... to ja” z p. Wyra 
wiczem w roli tytułowej. Sztuka ta nie jest 
widowiskiem odpowiedniem dla młodzieży. 

— Teatr Wielki dziś o godz. 4-ej pp. 
gra operę Fuccini'ego „Tosca” dla mło- 
dzieży. Ceny miejsc zniżone. 

— Z Operetki. Dziś o godz. Beej 
wiecz. Teatr Wielki gra najnowszą nowość 
naszego Teatru operetkowego p. t. „Mar- 
jetta” obfitującą zarówno w miłe melodje 
jak I treść niezmiernie zabawną. Wystę- 
pują czełowe siły naszego Teatru z pp.: 
Jaworską, Kosińską, Sempolińskim, Dow- 
muntem, Marjańskim i Witowskim na czele. 
Zespół baletowy oraz inne atrakcle są ży- 
wo oklaskiwane. 

Jutro w poniedziałek „Marjetta* grana 
bądzie pordz ostatni przed zejściem na 
czas dłuższy z repertudru, 

Sprawa za: | 

Zalsteia-| 

Pozatem obradowano nad wąż. | epžnienia Pokera, 

nadeszła , 

   

przedsta” ; 

Wobec tego należy | 

posterunkowy Ne 403 I rozkazał ka“ 
tegorycznie opuścić stanowisko. Do- 
ożkerz młody chłopiec tłumaczył się 
przed groźnie zmarszczonym policjan- 

tem, że czeka na doktora, który 

| wszedł do chorego i po odbyciu kon 

sultacji powiezie go dalej. Nastąpiła 
gwsłtowna sprzeczka, rezultatem cze 

go było sprowadzenie konia, dorożki 
i dorożkarza do komisarjetu, gdzie 
dzięki interwencji kilku widzów — po 

| spisaniu protokułu, wspaniałomyślnie 
| zwolnili dorożkarza. Rezultatem było 

strata czasu—i 

przez blizko pół godziny na tak waż 
nym posterunku jak ul. Mickiewicza, 
nie było policjanta. Nasze władze 
powinny przecież pouczyć posterun: 

„kowych, wysyłanych na miasto — że 
+ Wilno leży w Europie i w Polsce. 
Trudno, —tradycje rosyjskie pana ex 

„ policmajstra „goroda” Tuły jeszcze 
,pokutują wśród naszej policji. it. 

— Krewka małżonka. Stali by- 
walcy „Cukierni Artystycznej” przy 
ul. Mickiewicza byli wczoraj świad 
kami bardzo ciekawego i zgoła nie- 
codziennego spektaklu. Oto do cze- 

|go doprowadzić może zazdrość ko- 
biety, która kocha. Zmienia się ona 
w panterę — krwawsgo demona — 
ręce dobre, kochane, pieszczące—w 
dziesięć źmij zjadliwych. Tak, te nie- 
'nacałowane ręce, te rączki, ręczusie, 
ręczunie, w jakieś  roztańczone 
wściekłe macki polipa. 

Pan X ma bardzo miłą i kocha- 
'jącą żonę, z którą jednak żyje zu- 
pełnie baz ewangielicznej zgody, u-. 
trzymując bliższe stosunki z taką 

| panienką, która nie nie jest panienką, 
a która hołduje heleńskim zasadom, 

"wnosząc bo życia szampański humor 
jA niewytworną woń perfum po 2 zł. 
flakonik, Wczoraj po gwałtownej 
sprzeczce pani X oddawna podejrzy 
wając małżonka o zdradę—udała się 
do „Cukierni Artystycznej”, gdzie 
spotkała rzeczywiście czułą parę. 

Nastąpił wybuch. Pani X jest 
(jednak osobą. niepozbawioną tempe- 
ramentu, to też z miejsca wymie- 
rzyła na twarzy małżonka doreźną 
sprawiedliwość. $kompromitowany p. 

jX, uciekł z cukierni, a w ślad za 
nim podążyła żona. 

Zajechała dorożka. Pani X. wpadła 
na dorożkarza, wyrwała mu bat z 
ręki i jęła dokonywać zgoła sady- 
stycznej operacji na ciele ukochane- 
go, dopóki zupełnie skompromito: 
wany nia zostawił jej placu, salwu- 
jąc się bezwstydną ucieczką. 

Zebrana publiczność żywo komen- 
towała zajście zaopatrując je czasem 
w głęboko przemyślane komentarze 
1 aforyzmy o kobiecie, wobec których 
Oskar Wilde zaczerwieniłby się ze 
wstydu. (it.) i 

RUCH WYDAWNICZY. 

— Arytmetyka handlowa wy: 
danie IV, tysiąc 21-szy, ułożył Hen- 
ryk Chankowski, przejrzał dopełnił 
Janusz Kwieciński, profesor arytme- 
tyki handlowej Szkoły Nauk Politycz= 
nych. Zeszyt l-szy zawiera: Tabelę 
skróconą miar i wag wszystkich 
państw całego świata. Tabelę monet 
główniejszych krajów. Ułatwienia, 
skrócenia i uproszczenia w cztersch 
działaniach arytmetycznych. Liczby 
przybliżone, cztery działania z nie- 
mi; działania skrócone. Miary i wagi 
anglelskie. Zamiana miar i wag jed 
nego kraju na miary i wagi drugie- 
go kraju. Rachunki z walutą angiel- 
ską. Procenty i promile. Gsłość wyj- 
dzie w 5-ciu zeszytach (około 30 ar- 
kuszy druku). Cena w przedpłacie 5 
zł. za wszystkie zeszyty. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— O znaczeniu morza dla Pol- 
ski. Skierowane przeciw Polsce dą- 
żenia i nastroje odwetowe Niemiec, 
których świeżym przykładem był 
ostatni zatarg z Gdańskiem o pocztę, 
nakazuje społeczeństwu jaknejszersze 
uświademienie znaczenia dia Polski 
dostępu do morza. Na ten temat 
wygłosi dziś w niedzielę 15 b. m. o 
godz. 6 wiecz. w Domu Ludowym 
P. M. Szk. na Antokolu (Antokolska 
44) odczyt P. Naczelnik Wydz, Ta-     

  
ma
ry
 

| szedł do miasta i dotychczas nie powrócił. 

„пап!е kradzieży podejrzewa b. swego robo- 

  

>, 
WLAN 

deusz Turkewski. Prelekcja urozmai* 
cona będzie ilustracjami świetlnemi. 
Wstęp wolny. 

ZABAWY 

— Bal Kostjumowo-Maskowy. 
Nadwyczaj sympatycznie zapowiada 
się Wielki bal kostjumowy:maskowy, ° 
ttóry odbędzie się 21 lutego r* b. w 
salonach Oficerskiego Kasyna Garni- 
zonowanego (Mickiewicza 13). 

Bał ten urządza Zarząd Kasyna i 
to może już być rękojmą, że się 
uda i że będzie jednym z sympa- 
tyczniejszych. 

Dalszy ciąg zabawy, według za- 
pewnień organizatorów, jako zakoń- 
czenie karnawału odbędzie się 24 
lutego r. b. 

Pożądana jest jaknajwiększa ilość 
masek i kostjumów. Wstęp tylko 
4 złote, 

— Reduta Malarzy urządzana 
staraniem Koła Słuchaczy Wydz. 
Sztuk Pięknych odbędzie się dn. 20 
b. m. w szli „Apoiło”. 

Wydstny udział wszystkich naj: 
zdolniejszych z wydziału. „Zielony 
Kot” przyjmuje zamówienia na ko- 
stjumy w swej artystycznej pracowni 
przy ul. Zakretowej Nr. 11a m. 8. 

— Akademicki Klub Wióczę- 
gów organizuje w dn. 21 lutego r.b. 
w salonach hotelu Geurges'a. Bal 
pod łaskawym . protektoratem Jego 
Maegnificencji Pana Rektora Dziawul- 
skiego. Celem balu wskrzeszenie 
zdrowego humoru „filareckiego” nis- 
krępowanego przymusowym strojem. 
Początek tańców o godz. 22-giej. 
Urzędowe rozpoczęcie balu o g. 23. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Napady. Tos Józef, zam. w 
gm. Trockiej, zameldował, iż w dn. 18 bm. 
przyjechał do Wilna celem sprzedania kla- 
czy. Przy pomocy faktora, którego nazwi- 
ska nie wie, udało mu się dokonać sprze- 
daży. Po dokonaniu owej udał się w kie- 
runku hal I przy jednym zaułku, którego 
nazwy nie wie, został napadnięty przez 
nieznanych osobników, z których jeden 
schwycił go za gardło, drugi za plecy, a ; 
trzeci wyciągnął mu z kieszeni 90 zł.j po- | 
czem wszyscy trzej zbiegli. Dochodzenie 
w toku. 

— Anna Paszkiewicz, zam. przy ul. Po- | 
narskiej 83, zameldowałe, iż 13 bm. o g.“ 
15 m. 6-u robotników artell „Paciflc” 
dokonało najścia na mieszkanie jej męża, 
Michała Paszkiewicza, stróża składu. Wy- 
mienieni przez drzwi rzucili do mieszkania 
sztylet, lecz nikego nie ranili. Na podnie- 
siony alarm robotnicy zbiegli. Dochodzenie 
ustaliło, iż powyższe było aktem zemsty za 
wytoczony im przez Paszkiewicza proces 
sądowy. Ustalona, iż jednym z napastników 
był Masiński Jan ($wierkowa 5). Dalsze do- 
chodzenie w toku. 

— Tajemnicze zniknięcie. Michali- 
na Glembicka, zam. w Sokółce, ziemi Gro- 
dzieńskiej, zameldowała, iż w @. 12 b. m. 
przyjechała do Wilna z mężem swoim Ale- 
ksandrem, który zabiersjąc ze sobą 120 zł. 
i walizkę z garderobą wartości 2(0 zł. wy- 

Poszukiwania wszczęto. 
— Chłopcy giną. Lorgin - Zdzisław 

Radzilewicz, lat 11, syn majora W.P. 13 bm. 
wyszedł z rana do gimnśzjum Lelewela i 
dotychczas nie powrócił. Zachodzi podej- 
rzenie, iż wymienionego zatrzymała p. Wo-1 
rūkowa, była żona majora Radzilewicza, 
zam. przy Kalwaryjskiej 106, Poszukiwania 
wszczęto. ы 

— Kradziež uprzęžy. D. 13 bm, ze 
stajni Bortkiewicza Jarosława (Piłsudskiego 
9) skradziono uprzęż wart. 50 zł. O doko- 

tnika Michała, którego nazwiska I miejsce 
zamieszkania nie wie. Dochodzenie w toku. | 

Z. PROWINCII. 

— Napady rabunkowe. W dn. 
10.11 w lesie w ogległości 3 klm. od 
wsi Lisznie, gm. Łuczańskiej, pow. 
Duniłowickiego, 2 osobników doko- 
nało napadu na Stefana Korynko 
zam. we wsi Rymki, gm. Postawskiej. 
Zrabowano 120 zł. Jednego z na- 
pastników Korynko poznał. Jest to 
Stefan Mostowski ze wsi Męczeniety, 
gm. Mańkowickiej, którego w dniu 
12 ujęto. Doch. w toku, 

—Wdn. 13 b. m.o godz. 3rano, 

KCI 

napadu rabunkowego na Wincentego 
Sabinicza, zam. w folw. Witki, gm. 
Wierzchmiańskiej, pow. Dziśnieńskie- 
go. Sabinicz został pobity kolbą ka" 
rabinową. Bandyci będąc spłoszeni 
zbiegli i pozostawili na miejscu czap- 
kę. Pościg i dochodzenie trwa. 
  

  

  

Odezwa. 
Wilnianiel 

„Poradnia przychodnia @а gruž- 
liczych” już jest w naszam mieście 
Uroczyste poświęcnie nowej placów- 
ki odbędzie się przed końcem lutego. 
Stanęło dzieło, dzwignięte wysiłkiem 
grosza ludzi dobrej woli i mocnej 
wiary. Dzięki niezmordowanym za 
biegom prof. Dra med. Stanisława 
Władyczki, prezesa Towarzystwa prze- 
ciwgruźliczego już mamy obszrny 
piekny lokal, do gruntu odrestauro: 
wany, gdzie najlepsi specjaliści pro- 
fesorowie uniwersytetu oraz lekarze | 
wolnopraktykujący udzielać będą bsz- 
płatnej 

Lecz na jej osta- 
teczne wykończenie na zakupienie 
niezbędnych przyrządów, 

kuje jeszcze. To też 

liczych” postanowiło urządzić w Wil- 
nie dn. 15 marca Wielką Loterją : 
Fantową na pomnożenie funduszu ; 
zakłsdowego. Już w najbliższych 
dniach panie członkinie „Kółka” za: 
opatrzone w odpowiednie legitymacje 
zbierać pójdą po sklepach i domach 
fanty na Loterję, Znowu  zbiórkal 
zechce się. może skrzywić niejeden, 
lecz się rozjaśli z pewnością, gdy mu 
przypomnimy,  jakiem szczęściem 
wielkiem jest zdrowie i jaką niedolą. 
Straszliwa choroba, _dziesiątkująca 
naszą młodzież i dziatwę, 
tysiące ofiar, 
całe. 

A przecie umiejętnie w czas po 
stawiona dyagnoza plan leczenia na- 
kreśli, na grożące życiu niebezpie- 
czeństwo uwagę samego chorego i 
jego otoczenia zwróci, Śmierci oflarę 
wydrzeć potrafi nieraz. 

Niechże się więc nikt nie wyma- 
wia brakiem odpowiedniego fantu, 
lub pieniędzy, Dejmy wszyscy chętnie 
i wspaniałomyślnie. A jakże miło 
nam będzie oglądać w imię miłości 
bliźniego dźwigniętą kulturalną pla- 
cówkę pierwszorzędnej użyteczności, 
którą wspólnemi siłami w Wilnie 
naszem kochanem stworzyliśmy i 
ugruntowali wszyscy społemi 

O fanty na Loterję Miasto i Wieś 
serdecznie prosimy. 

Stanisława Świetorzecka 
Przewodnicząca Kółka Przyjaciół 

Peradnl Przychod, dia Gruźlicznych. 

12 lutego 1935. 

Osoby ofłarne pragnące osobiście 
dar swój na Loterję złożyć, proszone 
są o zgłaszanie się do p. prof Marji 
Władyczkowej we czwartki, 
piątki od 1—3 pp. ul. Zygmuntowska 4 
(b. Nadbrzeżna). 
  

  

Z sądów. 
Niesłuszne oskarżenie. 

Sąd okręgowy w trybie odwoławczym 
rozpoznał sprawę p. Józefa Hejbera, oskar- 
żonego przez Referat do walki z lichwą i 
spekuiacją o pobieranie nadmiernych cen 
za produkty mleczne. 

Po szczegėlowem rozwašeniu kalkulacji 
handlowej cen w mleczarni p. Hejbera, Sąd 
1 tym razem doszedł do przekonania, že 
ceny owe, jako obejmujące produkty prze- 
dniej jakości oraz mieko i śmietankę wy- 
łącznie pasteryzowane, mie odbiegają od 
cen normalnych I że zarzut Referatu jest w 
danym wypadku niesłuszny. Na tej zasadzie 
Sąd, po wysłuchaniu obrony mec. Szysz-   4 uzbrojonych osobników dokonało 

  

Z kraju i 
Z CAŁEJ POLSKI 

— Rokowanie polsko-czeskie. 
Dnia 17 b. m. rozpoczynają się w 
Ołomuńcu rokowania polsko czeskia 
w sprawie zawarcia konwencji kole: 
jowej miedzy Polską a Czechosło: 
wacją. (Pat). 

— Nadużysia w P. K. U. Kra- 
ków. Gabinet ministra spraw woj- 
skowych komunikuje: Dozór admini- 
stracyjny przeprowadzony obecnie w 
myśl ogólnych, a w ciągu 24 roku 
wydanych obostrzonych przepisów 
wykazał w Powietowej Komendzie 
Uzupełnień Kraków —Miasto nadyžy- 
cia poborowe, względnie zaniedbania 
służbowe, ma tle odroczeń służby 
wojskowej. Na skutek tego Dowódca 
Korpusu Krakowskiego zawiesił bez” 
zwłocznie w pełnieniu funkcji służbo- 
mych Inspektora Poboru Krakowskie: 
go Okręgu Korpuśnego, temtejszego 
komendsta P.K.U. oraz jego perso- 
nel pomocniczy, nakazując rėwao- 
cześnie aresztowanie sierżanta Pała- 
szyńskiego, jako najbardziej obciążo   

kowskiego, wyrok uniewininiający pierwszej 
instancji zatwierdził. ; ; 

zagranicy. 
nego. P. minister spraw wojskowych 
otrzymawszy od D-cu Korpusu ra-| 
port w tej sprawle—wydal zarządze- 
nie, zmierzające do szybkiego i ener- 
gicznego przeprowadzenia jaknajści- 
ślejszego dochodzenia i ukarania 
winnych. (Pat.). 

— Kongres w sprawie radjo. 
Kongres uchwalił kredyt w wysokości 
65 tys, dolarów dla zwołanego do 
Warszawy na wrzesień międzynaro- 
dowego zjazdu w sprawach radjo. 
W konferencji tej ma wziąć udział 
50 państw. 

Z ZAGRANICY. 

— Echa katastrofy w kopalni. 
Z Dortmuntu douoszą: w ciągu ub. 
nocy wydobyto z szybów kopalni 
„Minister Stein” zwłoki jednego tyl- 
ko sztygera, ponieważ preca nad u- 
przątaniem gruzów jest niezmiernie 
powolna. Jak to stwierdzono, pod 
ziermią jest jeszcze 14tu górników, 
tas, że ogólna liczba ofiar wyrosi 
136. Jak donoszą z Berlina, wszyscy 

porady chorym na gruźlicę. | 
| Poradnia już jest! 

lamp  па- : 
świetlających etc. sporych sum bra: | 

„Kółko przy”; 

jaciół Poradni Przychodniej dla gruź: : 

UNoSZĄCA | 
osierocająca rodziny | 

środy i. 

3 

ministrowie Rzeszy odwołali na znak 
żałoby swój udział w balach i zebra- 
niach. (Pat.). 

Najstarszy człowiek na 
świecie. W Nowym Jorku umarł 
niejaki Antonio Solirana, w wieku 
133 lat, najstarszy człowiek na świe- 
cie. Przed śmiercią był tylko parę 
tygodni chory. 

— We Francji rozmnożyły się 
dziki. W czasie zimy bieżącej, nao- 
gół łagodnej, w wielu okolicach Fran- 
cji rozmnożyły się dziki. W stronach 
Villers, Remilly, d'Autrescourt i in. 
dziki znaglone głodem podchodzą do 
obejść gospodarskich i niszczą zasie- 
wy. Zapamiętałemu myśliwemu z 
Charlewiile p. Fernandowi Lallemant 
w pobliżu młasta udało się zastrze” 
Hć samca wagi 400 fnntów, samicę 
280 funtów oraz siedmioro warchla- 
ków  (prosięt). Jest to łup w tych 
stronach ludnych i bezlaśnych wprost 
nie do wiary, gdyby nie był poświad 
czony przez zarząd miasta Charlevil 

ile. Na drodze porosłej krzakami pod 
FAwinionem, samica dzika rzuciła się 
na przechodzącego niejakiego Vau- 
claire'a t byłeby go rozszarpała, gdy 
by go nie obronił jęgo własny pies 
niezwykle silny i wielki. 

  
  am 

Telegramy. 
Traktat japońisko-sowiecki. 

WIEDDŃ, 14.ll. (Pat). „Neues 
Wiener Tageblatt* zamieszcza depe-- 
szę radiową z Moskwy, według któ- 
rej traktat zawarty między Rosją 5с- 
wiecką a Japonją został przyjęty 
przez japońską radę ministrów. Za- 
równo w Japonii, jak i w Unji „50° 
wieckiej czynione są przygotowania 

|do ewakuacji Północnego Sachalinu. 
! Pierwszego marca rząd sowiecki bę 

dzie ratyfikował traktat. 

  

  

; Nieporozumienie  rumuńsko- 
jugosłowiańskie. 

BUKARESZT 10 Il (Pat) Bukare- 
szteński dziennik „CUVANTUL” do- 
nosi, że konferencja bukareszteńska 
całej Ententy, zapowiedziana na 25 
marca została odroczona. Przyczyną 
odroczenia są rzekome różnice zdań 

i między rządem rumuńskim a jugo- 
jsławskim w sprawie przywrócenia с- 
jbowiązku służby wojskowej w Buł- 
| garji. Rumunja popiera odpowiednie 
żądania Bułgarji, na która Jugosław= 

Ja nie chce się zgodzić. Również mia- 
jły powstać różnice poglądów w kwe- 
jstjł floty Wrangla oraz co do utwo- 
*rzenia bloku antybolszewickiego mię- 
(dzy Bukaresztem a Białogrodem. 
i 

i Kupiecka polityka. 

| GDAŃSK, 14.1. (Pat.). W czasie 
ostatniego kongresu ogólnego nie- 
mieckiego związku kupców materja- 

'łów bawełnianych, odbytego w ub. 
"roku w Heidelbergu, W. M. Gdańsk 
j wystosowało do kongresu zaprosze* 
jnie odbycia następnego kongresu w 
| roku bieżącym w Gdańsku. Z iden- 
j tycznem zaproszeniem _ wystąpiło 
również miasto  Malborg. Obecnie 

| związek rozstrzygnął, że kongres 

:związku odbędzie się w roku bieżą: 

jeym w Gdańsku. Jako termin kon- 
| gresu wyznaczono czerwiec. Celem 

jtej uchwały jest podkreślenie nie- 

, mieckiego charakteru Gdańska. 

| Ustępstwo Tuurcji. 

| PARYŻ. 14.11. (Pat.) Petit Jour- 
|nal dowiaduje się, że rząd angorski, 

lidąc za radą Francji, zelecojącą mu 

' umiarkowanie, zrezygnował z zamnia- 

(k | ru wysiedlenia metropolitów greckich 

| podlegających wygnaniu. Rząd an- 
jgorski stara stę uzyskać od św. Sy- 

* nodu dymisję patryjarchy Konstante- 

go i zastąpienie go przez innego 

, duchownego. 

Znowu morderstwa w Buigarji. 

WIEDEŃ. 14.11. (Pat.) Wiedeńskie 
Biuro Informacyjna donosi z Sofi, że 

| dyrektor Słova pos. prof. Mikołaj 

' Milles został zamordowany na ulicy 
| przez nieznanych sprawców. Milles 

był jednym z głównych zwolenników 

a zarazem główną podporą stron- 

nictwa rządowego. 

Dementl. 

WIEDEŃ. 14.11. (Pet.) Tutejsze 
poselstwo bułgarskie zaprzecza do- 

niesieniom „Deutsche  Algemeine 

Zeitusg”, Jakoby Bulgarja uczęstni 

czyła w związku bałkańskim, skie- 

rowańym przeciwko Rosji Sowieckiej. 

RASA IDSF TURAI AMS НООа 

Żądajcie wszędzie 

„Mujer Wileńskiego .   
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Dzial gospodarczy. 
Pomoc siewna. 

W sprawie akcji pomocy siewnej 

na wiosnę roku bieżącego Minister 

stwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
komunikuje co następuje: 

Rozmiary nieurodzaju zbóż ozi- 
mych i jarych, ujawnionego już w 
okresie zbiorów jesienią roku ubie- 

głego, ostatecznie stwierdzić się dały 
dopiero obecnie przy dokonaniu o- 
młotów. 

Dla umożliwienia okolicom naj- 
bardziej dotkniętym nieurodzajem us: 

kutecznienia zasiawów zbóż ozimych 
Rząd w jesieni roku ubiegłego pod- 
jał akcję pomocy siewnej. Z powodu 
jednak krótkiego czasu, jaki przedzie* 
lał zbiory zbóż od terminu zasiewu, 
akcja ta mogła być dokonana tylko 
dorywczo. 

W celu skontrolowania rezultatów 
akcji pomocy jesiennej, a zarazem 
zorjentowania się co do rozmiarów 

pomocy przewidywanej na wiosnę, 
Minister Rolnictwa i. D. P. w tow. 
kilku urzędników. osobiście zwiedził 

' okolice kraju najbardziej nieurodza- 
jem dotknięte. Niezależnie od tego 
Ministerstwo Rolnictwa i D'P. w paź: 
dzierniku, jlistopadzie i grudniu pod* 
jęło pracę nad zebraniem możliwie 
najdokładniejszych danych o rozmia- 
rach klęski oraz o przewidywanem 
zapotrzebowaniem zbóż jarych do sie- 
wu. Dane te, zebrane przy pomocy 
Urzędu Statystycznego, urzędów wo- 
jewódzkich oraz organizacyjnych rol- 
niczych, Ministerstwo wzięło za pod- 
stawę planu postępowania w akcji 
pomocy siewnej na wiosnę. 

Typowym objawem nieurodzaju, 
który dotknął całe terytorjum Polski, 
jest nierównomierneść: są okolice: 
szczególniej całe południe oraz poj 
łudnio-wschód, dotknięte najbardzie, 
nieurodzajem, przyczem na tych te- 
renach poszczególne wyniki urodzaju 
lepszego trafiają się bardzo rzadko: 
w pozostałych częściach kraju nieuro- 
dzaj występuje niejednolicie, dotyka” 
jąc poszczególne gospodarstwa relne. 

  

Team „HELIOSE | 
uł. Wileńska 38. 

EG „POLONIA: | 
Mickiewicza 22, Dyrekt. G. Slepjan 

Dziš premjera! Najulubleūsi 
komicy świata — niezrównani 

Wrzeszcie na zachodzie Pólski, na 
terenie b. zaboru pruskiego, gdzie 

stan kultury: rolniczej uchronił rol- 
ników od tak dotkliwych skutków nie- 

urodzaju, nieurodzaj wyjątkowo spo* 

tykamy tylko w bardziej na północ 

położenych powiatach kaszubskich 

na Pomorzu, Województwo poznań: 

skie, orsz część pomorskiego wraz z 

zachodniemi częściami b. Królestwa 

Kongresowego posiadając pewien nad- 
miar zboża jarego do siewu. 

Najpilniejszem zadaniem Rządu 

przy akcji siewnej było skierowanie 

tych poważniejszych zapasów zboża 

z zachodu na południo-wschód i po* 
łudnie, gdzie zapotrzebowanie jest 

największe. Okazanie pomocy innym 

częściom państwa, dotkniętym klęską, 

|w sposób mniej ogólny, pozostawio- 
no na drugi plan. 

Sprowadzanie zboża siewnego z 

poza granic Polski Rząd uważał ze 

względów finansowych za niewskaza- 

ne, Dodoć również należy, że asyg- 

nowanie zbyt wielkich sum na pomoc 

siewną spowodowaćby mogło mad: 

mierną i niausprawiedliwioną zwyżkę 

cen zbóż jarych. 
Dla wykonania tej pierwszej i naj- 

pilnieszej części programu akcji siew: 

mej Rząd asygnował kwotę 7 i pół 

milj. złotych, co w dn. 15 stycznia 

odpowiadało równowartości 3.000]wa- 
gonów. Rząd mimo licznie zgłoszo- 

nych ze sfer rolniczych, żądań, nie 
mógł przeznaczyć na ten cel sum 

zbyt wysokich: z jednej strony nie 

pozwalał na to stan Skarbu Państwa, 

który mógł potrzebie tej zadośćuczy: 

nić jedynie w granicach rozporzą” 

dzalnych funduszów, z drugiej zaś 

strony wysokość udzielanych, Jako 

pomóc siewna, kredytów dostosowa- 

na była do posiadanych w kraju za: 

pasów zboża. 
Wymieniona wyżej suma została 

rozdzielona na poszczególne woje- 
wództwa z tem, że repartycja na te: 
renie województw poruczona została 

pp. wojewodom, którzy powołali do   

  

RJSE RO W. LoE=B=N=S 

życia komiteły dla rozdziału asygno- 
wanych sum na terenie dacych wo* 
jewództw. W ten sposób akcja ta 
została zdecentralizowana. Minister+ 
stwo Rolnictwa i D. P. zaleciło rów- 
nież pp. wojewodom, ażeby akcja 
zakupów zboża w województwach 

zachodnich została dokonana w mo- 
żiiwie najściślejszem porozumieniu 
pomiędzy poszczególnemi komiteta- 

mi wojewódzkiemi, aby nie wywołać ; 
rozproszonej konkurencji, co również 
wplyneleby na zwyżkę cen zboża. 

Dokonana w sposób powyżsży re- 
partycja udzielonych kredytów wy- | 
magała — rzecz prosta — jeszcze, 
korektywy, a także wykonania dru- 
giej części rządowego programu ak: 
cji siewnej co rząd uskutecznił, asy | 
gnując dadatkowo sumę 21/2 milj. 
złotych. £ sumy tej zostały wyrów- | 
nane fpewne nierownómierności w, 
podziele, dokonane przy pierwszej 
repartycji. ! 

\ — Одб т przeznaczono na poszcze" | 
| gólne województwa: 

  
  

Woj. Lwowskie ....  1.625000 
„ Krakowskie . „. — 1.250.000 
„  Tarnopolskie ‚ .  1.125000 
„  Stanisławowskie  1.062,500 
»  Wołyńskie ... 750.000 
„  Nowogródzkie . 500.000 
w» . Polsskie . . о., 500.000 
„ Śląskie ......_ _- 250.000 
„. Wileńskie ,... 375.000 
s=zAMIelSCKIE «> 4% 500.000 
„ Lubelskie .... 625.000 
„ Białostockie . . . 625.000 
„» Pomorskie. ... 250 000 
„ Warszawskie .. 312.500 

Akcja pomocy rządu zmierze do 
tego, aby ziemia nie leżała odłogiem, 
aby na rok przyszły uniknąć większej 
jeszcze klęski. Dlatggo też kredytowa 
akcja pomocy nie została ograniczo- 
na do pewnego typu własności, na- 
tomiast pp. wojewodom udzielono 

| wskazówek, by pomoc w okolicach, 
* dotkniętych nieurodzajem, skierowana 
' została przedewszystkiem dla drob* 
| nych gospodarstw, którym trudniej 
'jest uzyskać kredyt w inny sposób, 
(większa własność jednak w akcji po- 
*mocy nie będzie pominięta.   

Bon Viveur) dramat salonowy w 9 śkt. s le dla pięknych pańll! : 
Егосу:::е,.:г.ц.во‹!у. аке о kobiet P: *- „Złoty młodzieniec" Gra gł. 
żyszcze kobiet WŁAD. GAJDAROW, jego słynna partnerka OLGA GZOW3IKA | urocza gwiszda HELENA MAKOWSKA. 

Pati Patachon ryenoysze nawe PRZEMYTNICY" 
szampańska farsa w 8 aktach. 

K--1 

Cala pomoc, jaką rząd okazuje 

rolaikom na akeję siewną, jest doko- 

nywana z rezerw pozabudżetowych, 
jakie rząd nagromadził w r. 1924 i 
które obecnie mogą okazać się naj- 

bardziej dla ulżenia rolnictwa sku- 

teczne. 
Rząd jest przeświadczony, iż asy- 

gnowanie kredytu zasiewowego w łą- 

cznej sumie 10.000.000 złotych winno 
zapewnić dokonanie zasiewów, o ile 
akcja zakupów ziarna siawnego będzie 

przez komitety wojewódzkie dostz- 

tecznie sprawnie zorganizowana. (Pat). 

Pomocdia przemysłu ludowego 

W dn. 9 b. m. odbyło się w mi- 

nisterstwie przemysłu i handlu pod 

| przewodnictwem inż. W. Hauszylda, 
naczelnik wydziału w M. P. i H, po* 
siedzenie komitetu przemysłu ludo- 
wego przy ministerstwie przemysłu i 
handlu celem omówienia organizacji 
popierania przemysłu ludowego ido: 
mowego oraz zasad dysponowania 
funduszami. 

Komitet po dyskusji przyjął zarys 
projektu organizacji, który ma być 
wydany w formie broszury. Jedno- 
cześnie postanowiono wydać również 
broszurę o obecnym stanie przemy- 
słu ludowego. Według projektu orga- 
nizacji w poszczegółnych dzielnicach 
i okręgach kraju mogą być tworzona 
towarzystwa przemysłu ludowego o 
celach propagandowych. Niezależnie 
od tego projekt przedwiduje tworze 
nie muzeów przemysłu ludowego, 
gospodarcze spółdzielnie handlowe 

|jak to bazary powstające w większych 

ośrodkach, mające na celu zbyt wy- 

robów ludowych, spółdzielnie wytwór= 

ców w poszczególnych przemysłach, 

mającę na celu ułatwienie produkcji, 
dostawę surowców i narzędzi oraz 
zbyt wyrobów. 

Następnie komitet rozpatrywał 

sprawę dysponowania funduszami, u: 

stanowionemi przez ustawę o popie- 

raniu przemysłu ludowego, a miano: 

wicie funduszom subwoncyjnym do 

wysokości 50,000 zł. kredytowym w 
wysokości 150.000 zł., które — te 
fundusze ze względu na ich szczup 

najpiękn. bohater ekranu, bo 

  

dramat egzotyczny w 7 akt, z wysp Pango I Moa według opowieści Jacka Londona. 

  
Bom do sprzedania 

przy ul. Lwowskie] z 2-ch 
mieszkań o 4 I 3 pokol, 
ogrodem warzywnym 

1000 sążni kw. własnej 
ziemi (żadnych długów) 
za 7000 zł. 

Nr. 38 (190) 

łość nie powinny być rozpraszane, 
lecz skierowano na cele organizacy)- 
ne. Wreszcie przedmiotem obrad ko: 
mitetu były sprawy, dotyczące staty- 
styki przemysłu ludowego, wydaw- 
nictw w zakresie przemysłu ludowe- 
go (na tan cel został wyznaczony sta- 
ły fundusz wydawniczy 3.000 złotych) 
udziału w wystawie paryskiej i t. p. 

(Pat). 

    

Giełda warszawska 
z da. 14—1II 25 r. 

\ 
! sprzedaž kupno 

Dolary 5,181/a 5,191/a 5,161/4 
Franki fr. 27,90 27,97 27,83 
Funty ang. 24,84 24,91 24,78 
Londyn 24,82 24,88 24,76 
Nowy York  5,181/2 5,20 5,17 

Paryż 27,15 27,211/2 27,08V, 
Praga 15,40 15,43!/2 15,46!/2 
Szwajcarja 100,05 100,30 100,29 

Stockholm 140,50 140,42 139,72 

Wiedeń 7,31 7,344/a 7,29V/a 
Włochy 21,371/a 21,43 21,40 

Belgja 26,071/2 26,14 26,01 

Holandja 209,35 209,98 208,97 
Pożyczka zł. 7,80 — 8,00 — 7,90 
Poż. dolar. 3,78 — 3,80 
Poż. kolej. _ 8,80 — 9,00 
Poż. konwers. 5,00 — 5,20 

Rozmaitošei. 
Rėže z epoki mumji, 

Wydobytą z odkopanego w Egipcie grobu 
mumję młodej dziewczyny wywieziono do 
Ameryki I tam znaleziono w jej powijakach 
nńsiona, które dla próby wrzucono do zie- 
mi pawnego ogrodu w Baltimore. Z nasion 
tych zakwitły róże niezwykłej piękneści w 
końcu ub. lata, a uczeni przyrodnicy przy= 
bywali licznie, by podziwiać ten cud. Ё сц- 
dem się wydeje istotnie, że po pięciu tysią- 
cach lat — bo tak fachowcy określili wiek 
mumji, pochodzącej z 3:ej dynastji egipsk. 
—nasiona zachowały siłę żywotną. 

35.000 dolarów za lot Paryż— 
Nowy-Jork. 

Bogėty amerykanin, Ortelg, praeznaczyl 
35,000 dolar. dla pierwszego lotnika, który 
w roku bież. odbędzie drogę z Paryża do 
Nowego Jorku bez lądowania. 

        

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

Różne meble 
stylowe (mahoń) 
są do sprzedania z pa- 

wodu wyjazdu. 
Handlarze wykluczeni 

Wiadomości udziela się: 

Wiadomość: ul. Skopėwka 9—1, po- 

  

KINO- я [11 « 

TEATR „Piccadilly | „DZIKIE SERCA Barwne wyświetlenie tajemnic dżungli. Pożarcie człowieka rekina —weseli w piemieniu Bonifraterska 14, m. 9 między godz. 1—4 ppoł. 

UL. WIELKA 42. dzikich Pożar osad tubylczych. Nad program: Ma dzikim Zachodzie, arcywesoła kom. w 2 akt. Humor. Smiech. Wesele od 8—9 I 4—6. pięt- 

domek MUFORADJ rowy 

KSIĘGARNIA į! 

r Šmartno Mauro Paskioyo V Wii E į „SPOJNIA“ 

terynaryjnych 

i 
į 

| 
„JODŁGWSKI* l 

w Warszawie i 

i i posiada przeto na składzie, przy dziale „POMOCY "NAUKO- 
WYCH* wielki wybór wyrobów powyższej Firmy. 

Przedstawicielem Księgarni Stow. Naucz. Polsk, w sprawach 

Narzędzi Chirurgicznych jest p. Zygmunt Kudrewicz. 

(A ONE LEA TATSIA RKT, 

J. Frejnkel i S-** 

  

    
      
        

SALON UBIORÓW 
DZIECIĘCYCH 

ul. Niemiecka Ne 28, 

Poleca 
w wielkim wyborze 

  

UL. KRÓLEWSKA, Na 1. — Tel. 3—14. 

Oddziały: Lida — Oszmiana — Święciany 

Podaje do łaskawej wiadomości, że otrzymała obecnie repre 

p znanej fabryki Narzędzi Chirurgicznych I We- 

ubrania dziecięce 
dla dziewczynek I chłopców, jakto: paltoty, sukienki, czapeczki, bieliznę 

żakieciki, swetry, rejtuzy i komplety dla niemowląt. 

dla uczących się dzieci. Przyjmnją się zamówienia. 

   

2 piętro, tel, Me 852. 

Różne uniformy dla 

2—1 

  

         

        
      

  

     
        

  

Towazystwo Przemysłowa - Kandlswe 

w Wilnie, al. Ad. Mickiewicza 34. Telefon Ho 370 
(dawniej Zawślna 7). 

Polsce: 
wszelkie artykuły budowi.żne: wapno, ce- 
ment, żelazo, papę dachową, żelazo hand- 
lowe, okucia okienne, drzwiowe | plecowe. 

Adel kamienny kowalski I opałowy. 
Bom mu wani ————: 

„SANATO” 
Pensjonat w Zakopenem na Antołówce 

930 m. nad p. m, — Telefon M 17. 
Wspaniałe położenie, park, nowoczesny 
komfort, winda osobowa, centralne ogrze- 
wanie, wodociąg ciepły | zimny, elektrykt, 
linoleum, tapety do zmywań. balkony do 

werendowania | td, 

idealwe warunki dla rekonwalescentów. 
Chorych zakażnych mie przjmuje się. 

Ceny 10—12 zł. en penslon — na wlosną 
i jesienią znaczny opust. 

   
Umowa roczna. 
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Oferty: 

JADŁODAJNIA 

pod „ORLEM“ 
zauł. Ś-to Michalski 2 

* WYDAJE zdrowe obiady 
z herbatą. 

W czwartek KOŁDUNY, 
w niedzielę FLAKI. 

  

     

  

    
    
    

    

Potrzebny zaraz 

lokal 
w śródmieściu (Wilno) 

od 4 do 5 pokoi 

ze wszelkiemi wygodami 

Cena od 100 do 150 zł. miesięcznie 

Fiija „Kurjera Warszawskiego 

ul. Ad. Mickiewicza 2, tel. Ne 63 

„Dla Schroniska Nauczycielek”. 

do sprzedania 
dom drewnld- 

ny nię dokończony we 
wsi Zawidowo, gm, By- 
strzycka, 9 wiorst od st. 
Bezdan. Wiadom.: ul. Su: 
zdalska 10. Hołubowicz. 

Tanio 

(wolne mieszkanie) kap. 
odremontowany w kolo- 
nji Bankowej zamienię 
na dom w śródmieściu 
rejonie Łukiszek, Pohu- 
lanki, nawet z dopłatą. 
Wiad.: w Biurze Ogło- 
szeń S$. Jutana, Niemiec- 

ka 4, tel. 222, 

Pierwszorzędny 
krawiec damski 

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

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

ką do 50 proc. 

KOMUNIKAT. 
„_ Poznaj siebie. Kim jesteś? 

Kim być możesz? Charak- 
ter, zdolności, przeznacze- 
nie. Jeżeli cl brak energji, 
równowagi, jeżeli niewiesz 
jak żyć, postępować, aby 
zwycięsko przeciwstawić 
się losowi, zwróć się do 
p. Szyliera Szkolnika, 
znawcy dusz, autora prac 
naukowych. Nadeślij cha- 
rakter pisma swojego lub 
zainteresowanej osoby, 
napisz rok, miesiąc uro- 
dzenia, kawaler, żonaty, 
wdowiec, ile osób najbliż- 
szej rodziny, na tych da- 
nych otrzymasz listem po- 

  Cena 1 złoty. 

Kupimy 
leconym naukową szcze- 
gółową analizę charakteru 
określenia ważniejszych p л оао т 

ZAWIĄDOMIENIE. 
t Niniejszym podajemy do publicznej 

wiadomości, iż otwarta została nowa pol- 

ska piacówka hurtowej I detalicznej sprze- 

daczy, kupna i dostaw wszelkich artyku- 

łów w zakres techniki i budownictwa wcho- 

dzące, p. f. 

1-1. MNNTOWICZ i 5-k 
w Wilnie, przy ul. Zawalnej 7. 

el. 841. 

Nadmieniamy przytem, iż będzie utrzy- 

mywany bogato zaopatrzony magazyn 1 

skład specjalnie w okucia drzwiowe, okien- 

ne i meblowe, odlewy piecowe, w blachę 

czarną i ocynkowaną, papę dachową, 

gwoździe, oraz materjały elektro-techni- 

czne, wodociągowe, karalizacyjne, narzę- 

dzia kowalskie i slusarskie, farby i lakie- 

ry, wagi dziesiętne i stołowe. 

Dostawy wapna, cementu, gipsu, ce- 

gły, węgla kśmiennego I koksu 

Pozostajemy z powažaniem 

i D -H. Ihnatowl:z I S-ka 
Zawalna 7. 

  

Kupimy 

wiklinę koszykarską 
jednoroczne w dobrym gatunku 

orsz [agki wiklinowe trzechletnie, 
Oferty z podaniem ceny za 1 q loco stacja 

kolejowa prosimy wnosić: 

Syndykat Koszykarski į, Į, 
w Kra:owle, ul. Szczepańska Ne 1. 

Potrzebny 
zaraz do majątku leśnego 1,700 hektarów) po: 
łożonego nad Niemnem (starostwo Lidzkie, woje- 

wództwo Nowogródzkie) 
” ® 

rządca-lešnik 
posiadający gruntowną znajomość gospodarstwa 

leśnego, jak również cbeznany z gospodarką rolną 
(ziemi ornej I łąk 120 hektarów). ° 

Oferty wraz z życiorysem, odpisarni świadectw, wś- 
runkami (pożądana jest fotogrefja) prosimy nadsyłać 

do dn. 15 lutego do „Kurjera Wileńskiego” pod W. W. 

  

Wydawca w imieniu współwłaścicieli Aleksander Kleczkowski. 

PEWNA ГОа — 
z= ip dobrobylui 
dla osób obojga płci, chcących się zająć 
najwdzięczniejszą pracą—domową sprze- 
dażą resztek bławatnych I suklennych naj- 
przedniejszych gatunków, najmodniejszych 
deseni, mających wszędzie ogromny popyt; 
ceny o 30—400/ niżej od cen fabrycznych. 

Rzadka okazja! 
Źródło stałego i obfitego zarobku! 
Prospekty i szczegóły wysyłamy 
na pierwsze żądanie bezpłatnie. 

Rdresowač: 

DOM TOWAROWY 

„Ekonomja“ 
Bialystok, Centrala II. 

  

kloce sosnowe 

Wykazy otrzymąć I e- 
ferty składać uprasza 
silę: stacja Mosty, p. 
Kazimierz Ciszkiewicz       
Pianino 
do sprzedania. 
Mostowa 9, m, )5. 

ЛАОКОВНТА А 
Н 

° ° 
gjeniczna 

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

Zgubioną 
książeczkę wojskową wy- 
daną przez P.K.U. Wilno 

na imię 

Tadeusza Sietanowsklego 
unieważnia się. 

  

Druk. „Lux”, Żeligowskiego 1, 

zdarzeń życiowych, odpo- 
wiedzi na szczerze zadane 
pytania, również horoskop 
ułożony przez słynne me- 
djum Miss Evigny. Anali- 
zę:horoskop wysyła się po 
oirzymaniu 3 złot. Jeżeli 
wziąć pod uwagę, że wy- 
konanie anglizy wymaga 
poważnej umysłowej pra- 
cy, koszta ogłoszeń, pocz- 
towe, e!c., wyżej oznaczo- 
na suma nie jest wysoka. 
Osobiście przyjmuje od 
12—7 pp. Doświadczenia 
naukowe pSzyllera-Szkol- 
nika, zaszcycone chwaleb- 
nymi protokułami nauko- 
wychTow. Warsziiwy, świa- 
dectwami najwybitniejsz. 
powag świa!a lekarskiego 
I odezwami prasy. Książki 
nadzwyczaj ciekaw. treści 
naukowo-pouczającej. Ka- 
talog ilustrowany darmo. 
Na przesyłkę dołączyć 
znaczek pocztowy. Adres: 
Warszawa, Psycho - Gra- 
folog Szyller » Szkolnik, 

Piękna 25, pokój 14. 
Tel. 506-09. 

 


