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‚ ` Комапе będą 

; Naležytoč pocztowa oplacona ryczałtem. 

Rok II. pr. 43 (195) Wilno, Sobota, 21 lutego; 1925 r. Cena 15 groszy. 
  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. ©. 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

Prenumeratę 

Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, 
telef, 222, 

tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, 
J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 i wszystkie biura 

i reklamowo - w kraju i zagranicą. l 

Niemiecka 4, 

  

URJER WILENSK 
Wychodzi eodziennie prócz 

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. 

dni poświąteeznyeh. * 

  

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 
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Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 6-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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Restauracija „BRISTOL“ ul. Ad. Mickiewicza 22 

Codziennie rybna solanka i bliny 
Podczas obiadów gra orkiestra pod kier. znanego solisty 
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' Od godz. 10ej do tej w nocy 
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Przed wysłaniem do Anglji! 

Film |I Kongres Międzynarodowy Studentów 
wyświetlany będzie w kino-teatrze „PICCADILLY* ul. Wielka 42 

Zdjęcia z miast uniwersyteckich Polski i WILNA. 

Przyjęcie cudzoziemców — uczestników kongresu. 

  

Tylko kilka dnil 

| 
Redakcja „Kurjera Wileńskiego" 

podaje do wiadomości, że wszelkie wzmianki kronikarskie o balach, 
koncertach, zabawach i t. p. imprezach, mające na celu uzyskanie 
zysków, lub powiększenia środków materjalnych, jak również 
wzmianki o zebraniach akcjonarjuszy w Spółkach Akcyjnych, lub 
udziałowców w Związkach Współdzielczych i t. p., nadal druko- 

w „Kurjerze Wileńskim* tylko za opłatą. 

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

Prawica za ugodą z Rosją. 
Na sejmowej komisji spraw za- 

granicznych zwróciło uwagę przemó- 
wienie pos. Kozickiego. 

Według niego punk ciężkości po- 
' Jityki światowej przesuwa się do Azji. 

Kierownicy Polski winni mieć na 
oku doniosłość iaktu zawarcia przy- 
mierza rosyjsko-japońsko-chińskiego. 

Tem przymierzem Sowiety zapew 

niły sobie wolną rękę w kierunku 
zachodnim. 

Jeżeli chodzi o przyszłość polity: 
ki polskiej, to nie zapatrujmy się na 
państwa bałtyckie, by czynić z nich 
mur do porachunków z Rosją. 

Polska musi znaleźć drogę do po- 
rozumienia z przyszłą Rosją. 

Początki grzebania reformy rolnej. 
Na posiedzeniu sejmowej komisji 

reform rolnych, referat w sprawie 
rządowego projektu reformy rolnej 
wygłosi pos. Makulski (Piast). 

Przed przystąpieniem do dalszych 
obrad nad projektem Wyzwolenia, 
zabrał głos min. Kopczyński i prosił 
o wzięcie za podstawę do dyskusji 

# 

projektu rządowego. 
Przeciwko temu wystąpili posło- 

wie Sanojca i Malinowski (Wyzwo* 
lenie). 

Na wniosek pos: Staniszkisa (Z.L.N.), 
decyzja w tej sprawie zapadnię na 
następnem posiedzeniu komisji, 

Senat rozprawia o dojeniu krów. 
Dziwna a zgoła niepotrzebna in- 

stytucja, zwana senatem, urządziła 
wczoraj nieobowiązującą pogawędkę 
o położeniu rolnictwa w Polsce. 

Długą i nudną mowę na ten te- 
mat wygłosił „rdzenny Polak”, sena- 
tor Grūizmacher (Ž. L. N.). 

Zgłoszona w imieniu senackiej 
komisji gospodarstwa krajowego re- 
zolucje, powtarzała w dużej mierze 
oklepane ogólne rezolucje. 

Ponieważ, według regulaminu, 
komisja ma prawo rozpatrywać tylko 
wnioski uprzednio zgłoszone do Se-/ 
natu przez jakąkolwiekbądź grupę 
senacką i przekazywane komisji przez 

Endecy ze strachu przed 

pełne posiedzenie Senatu, przeto 
marszałek nie powinien był umiesz: 
czač na porządku dziennym tej 
sprawy. 

Stało się jednak inaczej i Senat 
obradował. 

Powolne zaś i głupie obrady Se- 
natu zostały dosadnie scharaktery- 
zowane przez senatora Wožnickiego 
w przemówieniu formalnem, który 
stwierdził, że ta ogólnikowość dopro- 
wadziła do tego, iż Senat rozprawia 
o „technice dojeniaskrów”. 

Senatorowie z Wyzwolenia, ani w 
dyskusji rzeczowej ani też w głoso- 
waniu — udziału nie brali. 

inwalidami 
zmienili stanowisko w Sprawie rewizyj 
zy koncesyj. 

Sejmowa komisja skarbowa po 
wyborze nowego refsrenta .pos. Po- 
lakiewicza (Wyzw.) przystąpiła do gło- 
sowania nad projektem ustawy w 
przedmiocie rewizji koncesji na sprze- 
daż wyrobów, objętych monopolem 
skarbowym. 

Wniosek pos. Polakiewicza o przej- 
ście nad całą ustawą do porządku 
„dziennego podtrzymywał pos, Smoła. 

W głosowaniu wniosek ten uzy- 
skał większość, wobec czego cała u- 
stwawa w 3 czytaniu upadła. 

Tym razem i endecy przyłączyli 
sią do wniosku pos. Polakiewicza, 
aczkolwiek przy 2 czytaniu ustawy 
pos. Wartelski (Z. L. N.) gwałtownie 
wypowiedział się przeciwko wniosko=* 
pos. Polakiewicza, 

* 
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Pp. Mecenasom, Inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca się 

į 

| dlo Przepisywań Št. Grabowskiego | 
Ё 

Endecy i Piastowcy 
: glosowania 

Na posiedzeniu sejmowej komisji 
administracyjnej, przy omawianiu 
ordynacji wyborczej do gmin wiej- 
skich, posłowie Kozłowski (Z. L. N.) 

Na podkomisji ekonomicznej sej- 
mowej komisji budżetowej zakoń- 
czono dyskusję szczegółową nad 
budżetem ministerstwa rolnictwa, 
przyczem pos. Ostrowski poruszył 
sprawę majątków państwowych w 
województwie poznańskiem. 

Majątek Chocicze Małe jest wy- 
dzierżawiony Stanisławowi Dębińskie- 
mu, bratu Leona Dębińskiego, refe- 
renta wydziału roltictwa województwa 
poznańskiego, л A 

Majątek Simogorzewo dzierżawi 
Suchowiak, brat Suchowiaka, wyż- 

WILEJKA d. 20.11 25 (żel. własny). 
Onegdaj wieczorem, dzięki niezmor« 
dowanej pracy wywiadowczej oficera 
wywiadowczego 1 baonu K. O. P. 
por. Z., został aresztowany w okolicy 
Karolina jeden z najniebezpieczniej- 
szych bandytów — członek bandy a- 
resztowanego Lisa — Sieniewicz Jó* 
zef, który pod krzyżowym ogniem 
pytań wymienionego oficera i po 
skonfrontowaniu go z kilkoma zło- 
wionymi przedtem bandytami — zło- 
żył bardzo ciekawe zeznania, które 
ze względu na charakter poufny, 

Z sejmu. 
Na ostatniem posiedzeniu sejmu 

wpłynął cały szereg interpelacji pod 
adresem ministra oświaty dr. Jokan- 
tasa. 

Przedstawiciel federacji pracy za- 
pytywał ministra, dlaczego uniwersy- 
tet państwowy obsadza swe katedry 
profesorami zagranicznymi. 

Minister odpowiedział, że uniwer: 
sytet korzysta z autonomji wewnetrz- 
nej i ma prawo powoływać profaso- 
rów według swego uznatia. W rze- 

jest znikoma ilość: na 113 członków 
ciała profesorskiego — jest 18 cu» 
dzoziemców. B 

Na tem samem posiedzeniu u- 
chwalono rėwniež w pierws:em Czy- 
taniu projekt ustawy o zgašnięciu 
przedwojennych zobowiązań prywat- 
no państwowych. 

Idea związku państw 
bałtyckich. 

Litewska agencja urzędowa „Elta” 
donosi: 

Pewien wybitny dyplomata litew: 
ski zamieścił w dzienniku „Latwijas 
Vestnesis” artykuł w sprawie związku 
państw bałtyckich. 

Futor dowodzi konieczności utwo- 
rzenia sojuszu wszystkich pięciu 
państw bałtyckich z włączeniem też 
Polski. Konflikt polsko-litewski nie 
daje możności tymczasem obu pań: 
stwom wejść do jednego związku. 
Dlatego też byłoby pożądanem aby 
pomiędzy państwami. następiły nor- 
malne srosunki, któreby jednak nie   

Wilno, Garbarska 1. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 
przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 
rr Fps || 

  

czywistości profesorów cudzoziemców | 

Tel. 82. 

przeciwko równości 
w gminach. 

i Erdman (Piast) wypowiedzieli się 
za plurelnošcią wyborów do rad 
gminnych. 

Rządy familji w Poznańskiem. 

szego urzędnika ministerstwa rol- 
nictwa. 

Majątek Przebiesławek dzierżawi 
Mizdalski, kuzyn  Pośpieszalskiego, 
wyższego urzędnika M. Rol. 

; Majątek Janków—Młyn dzierżawi 
Piotr Sznajder, brat Władysława, rów- 
nież wyższego urzędnika Min. Rol. 

Majątek Świba otrzymał urzędu 
jący starosta dr. Zielewicz, krewny 
Dębińskiego. 

*_ Takie „stosunećzki”, 
jeden wielki skandal, 
dzielnicy pruskiej. 

stanowiące 
panują w b. 

Schwytanie niebezpiecznego dywersanta 
muszą zostać na razie w tajemnicy. 
Zaznaczyć należy, że na terenie ba: 
onu 1-go, dzięki doskonałemu pro- 

„wadzeniu wywiadu przez por. Z. 
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Sejm i Kząd. 
(Telefonem od własnego korespon: 

denta z Warszawy). 

Nieszcžęšiiwe szwarcowanie. 

Panująca różnica opinij w łonie. 
gabinetu w sprawie okólnika o zgro- 
madzeniach poselskich na Ziemiach 
Wschodnich, prawdopodobnie będzie 
załatwiona w myśl stanowiska wice 
premjera Thugutta, do którego przy- 
chylił się minister spr. wewn. Ra- 
tajski. 

Opinja wiceministra Smólskiego 
jest odosobniona. ё 

Okólnik będzie omawiany w Sej- 
mie na najbliższem posiedzeniu ple- 
narnem w przyszłym tygodniu. 

Z wyjaśnieniami w imieniu rządu 
wystąpi min. Ratajski. 

Na podkomisji politycznej sejmo- 
wej komisji budżetowej skreślono 
3000 etatów w policji granicznej i 
250 etatów 'w policji wewnętrznej. 

211217 

Pow. Kretyngowski: 
47 ha. 

Pow. Marjampolski: 

dw. Kakory 

dw. Tadeu- 
szowo 42 ha, folw. Józefinów 20 ha, . 
wedny młyn Żydowiszki 4 ka. 

Pow. Poniewieski: dw. Jamontany 
47 ha, dw. Giniuny 70 ha, dw. Fra-   

zmniejszyła się znacznie działalność 
dywersyjna. Jestto już bowiem 4 
wypadek aresztowania dywersanta na 
tym odcinku. 

Dzięki energji por. Ż., wykryto w 
Budsławiu w urzędzie pocztowym 
wielkie malwersacje. Na razie za- 
uważono brak w kasie 1000 zł. Fre- 
sztowano naczelnika urzędu Montera. 

Z KOWNA. 
| czenia sią. Wilna. 
(stwa chociaż w kwestjach praktycz- 

związek był stworzony bez jednego 
z tych państw, byłoby to ciosem dla 
samej idei związku państw bałtyckich. 

Druga przeszkoda ku zawarciu 
bliższego związku jest Finlandja. Nie 
zdecydowała ona jeszcze, z kim ma 
iść, z krajami bałtyckiemi, czy też 
ze Skandynawią. Związek defenzywy 
włożyłby na państwa, któreby go 
utworzyły, ciężkie obowiązki coby 

|wywołało potrzebę  wprowsdzenia 
| wzajemnej kontroli; kończąc swój 
artykuł autor doradza więcej zwra- 
cać uwagi na kwestję natury prak- 
tycznej, które chociaż powoli, lecz 
konsekwentnie zblżają i wytwarzają 
atmosferę zsufania. (Wilbi). 

Przetargi na sprzedaż centrów 
majątkowych. 

Zerząd litewskiej reformy rolnej 
ogłasza o Sprzedaży drogą licytacji 
centrów niżej podanych rozparcelo- 
wanych majątków. Przetargi się od- 
będą 5 marca 1925 r. o-g. 10 rano 
w Kownie, przy ul. Klejstuta 15, po- 
kėj 33, 

Będą sprzedawane 
dwory: 

Pow. Rakiszowski: dw. Rakiszkele 
62 he, dw. Skiemy 81 ha. 

Pow. Birż Poswolski: dw. Hiebowo 
50 ha, dw. Egerdyszki 80 ha. 

Pow. Kowieński: dw. Gojżewo 45 
ha, dw. Pojesie 9 ha. 

następujące   

| nakładały na Litwę obowiązku zrze-. 
Wtedy oba рай-, 

nych mogłyby współpracować. Gdyby 

Pady 39 ha, wodny młyn Okmiana 
ha. 
Pow. Rosieński: dw. Sadzininki 

49 ha, dw. Zamków 47 ba, folwark 
Jasnogórek 25 ha. 

_ Pow. Szawelski: dwór Gołkonty 
25 ha. - 

Pow. Szakioski: dw. Giełgudyszki į 
83 ha. 

Pow. Taurogoski: folw. Styrpejki 
50 ha, folw. Kalkiszki 40 ha, dw. Po- 
żeruny 44 ha, Radwycie 38 ha, Sta- | 
nisławów 46 ha. « 

Pow. Telszewski: wodny młyn Ко- 
dzie 1 ha. 

Roboty publiczne. 
Rada ministrów postanowiła wy- 

asygnować niezbędne sumy na orga- 
nizację robót publicznych w Kownie, 
Szawlach i Poniewieżu. | 

Środki te mają wpłynąć na zmniej- 
szenie się szalejącego bezrobocia. 

Magistrat m. Kowna otrzymał za* 
wiadomienie z Berlina, że plany bu- 
dowy wodociągów zostały już opra- 
cowane i w najbliższych dniach prze* 
słane będą do Kowna. 

Dziennikarz amerykański w 
Kownie. 

Onegdaj przybył do Kowna koras- 
pondent amerykańskiej „Chigago Da* 
ily News* —Maurer. 

Celem przyjazdu jego jest zazna: 
jomienie się z życiem politycznem, 
ekonomicznem i kulturalnem Litwy. 

P. Mauer reprezentuje również 
syndykat 42 wielkich dzienników a* 
merykańskich. | / 

  

| Teatr Polski 

Występy 
Karola ADWENTOWICZA 

Dziś PREMJERA 

„MANDĄRYN wU* 
sztuka Vernon'a i Oren'a 

Początek o godz. 8-ej wiecz. 

    

W niedzielę o godz, 4 pp. 

przedstawienie dla młodzieży 
po cenach najniższych 

„DAMY i HUZARY* 
Al. Fredry 
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Wiadomości polityczne. 
P d i 
pólyczki dla banków amerykańskich 
Polski w A- który sfinansowała po- 
meryce žyczkę dla Polski p. 

Clarence Dillon przesłał na ręce p. 

Prezesa Rady Ministrów Wł. Grab- 

skiego depeszę treści następ.: Miło 
mi jest zawiadomić Waszą Excellen- 
cję, iż pożyczka dla Rzeczypospolitej 
Polskiej natrafiła na bardzo przechyl 
ne przyjęcie przez publiczność ame- 

rykańską i jest uważana za najwięk- 
szą operację finansową w ostatnich 
miesiącach. Pożyczka świadczy iż pu: 
bliczność amerykańska docenia zna- 
czenie Polski oraz wybitny postęp, 
który zrobiła pod Pańskiem kierow- 
nictwem. Jestem bardzo wdzięczny 
za niezmordowaną współpracę Wa: 
szej Excellencji, - gdyż bez niej po: 
życzka nigdy nie byłaby tak świetnie 
ulokowana. Clarence Dillon. (Pat). 
Obiad na Ambsszdor Chłapow 

cześć aimba- Ski uczestniczył w dniu 
sądora Fran- wczorajszym w obie- 

chi. dzie wydanym na cześć 
ambasadora Francji w Warszawie 
p. de Panafieu przez Leroche'a Dy- 
rektora departamentu politycznego 
Min. Spr. Zagran. (Pat.). 

Ż państw 
Łotwa. 

Konsulat Polski w Libawie. 

_ Konsulem polskim w Libawie mia- 
" nowany został p. Michal Swirski. 

Nowy konsulat mieści się przy 
ul. Lorenckiej, nr. 17. 

Wyrok w procesie Scheela. 

Wczoraj zakończył się w Rydze 

  

' głoścy proces sędziego śledczego 
Tamista i kupca Raudseppa, Oskar: 
żonych przez bankiera Scheela o 
wymuszenie. 

Wyrokiem sądu skazani zostali: 
Tamist na 3 i pół roku więzienia, a 
„Raudsepp na 3 lata. 

Pierwsza jaskółka. 

Z Iskiula przybyła do Rygi pierw= 
sza tratwa. 

Tak wczesnego spławu nie pa- 
miętają najstarsi przewoźnicy. 

Finlandja. 

Nowy prezydent. 

Do Helsingforsu przybył nowy 
prezydent republiki finlandzkiej Lauri 
Krystjan Relander. 

Przedstawiciel grupy | wiiaać wu Wczoraj o g. 11 kę 
= 40 rano p. marszale 

a sen. Trąmpczyński wy- 
jechał zagranicę na kil- 

kutygodniowy urlop wypoczynkowy. 

(Pat). 
Onegdaj w rumuń- 

tale. edy skim ministerstwie skar: 
si ĖS bu odbyła się konfe- 

rencja w celu zbadania 

sytuacji wywołanej oświadczeniem 

niemieckiego ministra spraw zagra: 

nicznych Stressemana, Postanowiono 

ogłosić rumuńską Księgę zieloną, za: 

wierającą wszystkie dokumenty do 
tyczące konfliktu gospodarczego nie- 

miecko - rumuńskiego. Stwierdzono 

również, że gospodarcze zarządzenia 

rządu niemieckiego są zgodne z 

ustrojem Rumunji, oraz z prawami 

wynikejącemi z traktatów pokojo- 

wych, Do tej chwili nie podjęto je: 

szcze żadnych zarządzeń w związku 

z zapowiedzianemi represjami. W Ru- 

munji podkreślają, że zarządzenia te 

będą czysto gospodarcze i zupełnie 

pozbawione charakteru politycznego. 

O wydaleniu obywateli niemieckich 
niema mowy. (Pat.).   

  

4 dzieję, że 

  
bałtyckich. 

| Urodzony w 1883 r. w Kruunu- 

l borgu skończył lustytut agronomicz- 

ny w r. 1906, otrzymał doktorat filo- 

zofji w r. 1914, dwukrotnie został 

wybrany do Sejmu. 
W roku 1920 został 

gubernatorem Wyborgu. 
Nowy prezydent obejmuje stano- 

wisko z dn. 2 marca. 

Echa konferencji helsing- 
forskiej. 

Dziennik finlandzki „Ilka“ w arty- 
kule wstępnym pod tytulem „Fin- 

landja a państwa pograniczne" wy- 

powiada ubolewanie z powodu tego, 

że na konferencji w helsingforsie tym 

razem również Litwa nie brała udzia- 

łu. Należy spodziewać się, że nowe 

państwa, jak również Polska, w naj- 

bliższej przyszłości potrafiła pomyśl- 

nie uregulować swe stosunki gra- 

niczne. W końcu pismo wyraża na- 
kiedykolwiek wszystkie 

partje finlandzkie przyznają, że Fin- 

landja, Estonja, Łotwa, Litwa i Pol 
ska stanowią w Europie jeden wspól- 

ny front przeciwko bolszewizmowi. 

Walka na takim froncie jest obo- 

|wiązkiem i zadaniem dziejowem. 

-— m 

mianowany 

  
  

Gdańsk stara się o pożyczkę. 

GDAŃSK 20.II. (Pat) W|g doniesień ! 
prasy gdańskiej z Londynu przybył 
tam prezydent senatu Gdańskiego 
Sahm, który podjął rokowania z przed- 
stawicielami londyńskiemi kół finan- 
sowych w sprawie pożyczki dla Gdań- 
ska. Sahm miał również odbyć wczo- 
raj konferencję z miarodajnemi czyn- 
nikami w Lidzie Narodów. 

Gabinet Msrxa podaje się 
do dymisji. 

BERLIN, 20.11. (Pat.). Rząd pruski ; 
rządo- | 

zaufanie cza, że Francja jest przeciwna udzia: W lecznicy (Wileńska 28) od 1—3 popoł. 
odrzucił wniosek stronnictw 
wych wyrażający rządowi 

` 
{ 

egdtze 0 dekoracji eating 
Nie będąc dziennikarzem dałem 

przed tygodniem nieopracowany li 
teracko szkic mego poglądu na de- 
korację teatralną i wyraziłem życze- 
„nie,aby Redakcja „Kurjera Wileńskia- 

|xgo* nadała mu właściwą formę. W 
względzie spotkał mnie zawód, 

gdyż nietylko tej formy nie nadano, 
ale przeciwnie, osławiony chochlik 
dziennikarski poprzekręczł wyrazy, a 
nawet całe zdania, tak, że rzecz sta- 

e ła się dla samego autora niezrozu 
mialą. Ternbardziej podziwiać muszę 

|. szanownego sprawozdawcę. „Z teatru 
na Pohulance“ p. A. L., iż z tego 
bigosu błędów drukarskich wyłuskał 
właściwy sens. W każdym razie czu- 
ję się w obowiązku jaśniej określić 
moje zapatrywanie, korzystając z te- 
go, iż "Kurjer Wileński* zaprosił do 
współpracy wszystkich, którzy chcą 
wypowiedzieć się w sprawach dobra 
ogólnego, w sprawach instytucyj, któ- 
rych postęp musi leżeć na sercu 
wszystkim obywatelom. 

Kwestja rozwoju teatru (dotych* 
czas Bogu dzięki) nie leży na tere- 
nie partyjności, dzięki czemu wszy- 
scy, którzy znają się na tej doniosłej 
dla kultury mas sprawie mogliby i 

' powinni zabrać głos, a konkluzje ta- 

° TELEGRAMY. 
1221 gł. przeciwko 218. Premjer 

Marx oświadczył, że gabinet podaje 
„się do dymisji, 

| Zaprzeczają. 

| WASZYNGTON, 20.ll, (Pat.). Za- t 
jprzeczają tu wiadomościom, jakoby 
rząd zarnierzał zwołać konferencję w 
sprawie rozbrojenia na morzu. 

Francja sprzeciwia się. 

WASZYNGTON 20 II Pat. „Oni- 
ted Prese” podając pewne szczegóły 
o „waszyngtońskiej konferencji w 
sprawie rozbrojenia na morzu zazna- 

  

kiej dyskusji niewątpliwie wpłynęły- 
by na decyzje komisyj teatralnych i 
innych instancji. Jest to szczególnie 
ważne wobec tego, iż dobre chęci 
tych władz, które mogą  materjalnie 
poprzeć rozwój teatru, zaczynają prze- 
chodzić w czyn, jak widać z ostatnich 
poważnych świadczeń miasta. 

Jest w Wilnie wiele osób, które 
pracowały dla teatru polskiego. 
Wszystkim «wiadomo, jak wielkie za- 
sługi także na polu dekoracji połe- 
żył p. prof. Ruszczyc w ciężkiej do- 
bie panowania rosjan. W czasie nie: 
mieckiej i bolszewickiej okupacji pod- 
pisany „ratował sytuację”. Wezwany 
w r. 1923 pracowałem znowu, aleby: 
ło to dalej „ratowanie sytuacji* czy- 
li poprostu łatanina | sztukowanie. 
Ale wówczas dowiedziałem się, że są 
tu tacy pracownicy, jak panowie Hop" 
pan, Czechowicz, Karniej a zatem łą- 
cznie z poprzednimi już całe grono 
ludzi, którzy chętnie i z całem zami- 
łowaniem gotowi są swoją umiejęt- 
nością teatrowi służyć, częstokroć 
nawet niezbyt oglądając się na wy- 
nagrodzenie. 

Otóż bywa tak, że jakieś antago- 
nizmy, niechęci, prowincjonalne próż- 
ności utrudniają takim ludziom zej- 
ście się razem dla uradzenia czegoś 
wspólnie. Kaprysy artystów bywają     podobne do kobięcych: jedna irytuje 

łowi Niemiec w konferencji, ponie- 

waż Niemcy nie reprezentują więk- 

szej siły morskiej. 

Oświadczenie Chamberlaina. 

WIEDEŃ. 20.1. (Pat.). „Neue 

Freie Presse" donosi z Londynu, że 

na zapytanie Kenvorthy'ego w lzbie 

Gmin w sprawie zwołania w czerwcu 

konferencji rozbrojeniowej Chamber" 

lain oświadczył:  Kenvorthy miał 

niewątpliwie na myśli konferencję, 

która ma być zwołana na podstawie 

art. 17 protokułu genewskiego. W 

myśl tego art. konferencja rozbroje- 

niowa zostanie zwołana zaležnie od 

tego, czy program jej będzie zaapro- 

bowany do dnia 1.V r. b. przez 

większość członków Rady Ligi Na- 

rodów. 

Badanie sprawozdania. 

PARYŻ 20 II Pat. „Petit Journal” 

donosi, że komitet między sojuszni* 

czy w Wersalu rozpoczął badanie 

sprawozdania między  sojuszniczej 

wojskowej komisji kontrolnej. 

Tylko prowizorjum. 

BERLIN, 20.ll. (Pat). W toku 
obrad nad dodatkowem  przedłoże- 
niem w sprawie niemiecko-austrjac- 
kiego układu handlowego oświad: 
czył minister spraw zagranicznych 
Stressemann, że układ ma charak: 
ter tylko prowizorjum. Powitał bym 
z zadowoleniem chwilę, w której 
wogóle mury graniczne  padłyby 
między Niemcami a Fustrją, mówił 
minister. Spodziewam się, że będę 
mógł uczynić wszystko, dla uwydat- 
nienia jedności uczuć między obu 
narodami także i w dziedzinie usta- 
wodawstwa. 

Anty angielska manifestacja. 

RZYM 20.II. (Pat). Dzienniki do- 
noszą z Angory, że turecka ludność 
Mossułu zamierzała urządzić owację 

List z P 

Grudziądz 16 lutego. 

W pierwszym moim liście do re- 
dakcji „Kur. Wileńskiego* poruszy* 
łem doniosłą dla Pomorza sprawę 
przeniesienia stolicy wojewódzkiej 
do Bydgoszczy. Obecnie dowiaduję 
się dalszych szczegółów w tej sprawie. 

Otóż uważać można już dzisiaj 
za pewne, że siedziba Województwa 
Pomorskiego pozostanie w Toruniu. 
Ponieważ jednym z argumentów, wy- 
suwanych przez miasto Budgoszcz 
był fakt, że Toruń nie posisda od- 
powiedniego gmachu na pomieszcze- 
nie Województwa, sprawa budowy 
nowego gmachu wojewódzkiego w 
Toruniu stanęła tak dalece, iż doty- 
czące prace mają rozpocząć się z 
początkiem wiosny roku bieżącego. 
Tem samem zwyciężyło w tej spra: 
wie stanowisko Torunia, a to dzięki 
stanowczemu poparciu jej przez 
wszystkie niemal miejscowe czynniki, | 
za którymi stało całe prawie obywa: 
telstwo toruńskie. Gdyby bowiem | 
siedziba Województwa przeniesioną i 
została do Bydgoszczy, Toruń stałby | 
się martwem miastem prowincjonał- | 

  
ci, co zwiedzić pragną prześliczne | 
okazy gotyku nadwiślańskiego pod 
postacią kościołów toruńskich. Za-* 
znaczyć jeszcze wypada, że Wojewo- 
da Pomorski, dr. Wachowiak zacho- 
wał w tej sprawie nadzwyczaj lojalne 
stonowisko. 

W związku z powyższą sprawą 
podkreślić trzeba iż dzisiejszy roz* 
wój Torunia, jako miasta wojewódz*   

Komisji śledczej Ligi Narodów, która ф 129° idzie niemal w każdym kie- 
przybyła do Mossulu, Oddziały an-. 
gielskie starały się rozpędzić mani: | 
festantów, którym jednak udało się 
urządzić manifestację antyangielską, 

runku naprzód. Przytoczę choćby dwa 
przykłady z ostatniej doby. 

Konsarwatorjum Pomorskiego Tow. 
Muzycznego nie mające dotąd włas- 

wznosząc Okrzyki na cześć Kemala i.nej siedziby, uzyskało od miasta 
Turcji oraz okrżyki, „precz z rządem wspaniałe pomieszczenie, a z Woje- 
Iraku i Angliją“. | „wództwa subwencję pieniężną na 

« _.|bleżące potrzeby. Konserwatorjum 
Bombardowanie Djeddach j Pomorskie stanęło więc na silnych 

trwa. | nogach, a dzięki 
- może wcalę skarżyć się na brak kul- 

BEVRUTH, 201. (Pat.). Bombar- 
dowanie Djeddach trwa w dalszym / miast położeniu jest podobna 

ciącu, ; 
eisi“ says, ' 
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drugą z powodu źle lub dobrze skro- | 
jonej sukienki. Ale tutaj, nie patrząc 
na siebie a myśląc o teatrze | ma- 
larstwie można zdanie swoje wypo- 
wiedzieć w piśmie, które łaskawie 
miejsce na to ofiarowuje i o ile ży- 
czenia tych ludzi, których póprzednia 
praca daje im tytuł przemawiania w 
tej sprawie, będą zasadniczo zgodne, 
wtedy wszelkie komisje z życzeniami 
temi i wnioskami liczyć się będą 
muslaly. 

Teatr w Wilnie w przeciągu paru 
lat ostatnich nie postąpił w swym 
rozwoju. Falowanie niejakie wytwa- 
rzają tylko zmiany reżyserów i arty- 
stów. Było kilka prób dekoracyjnych 
bez większego powodzenia, cała re- 
szta to zalepianie dziur kitem i na 
tem koniec. 

Cóż może pomóc w rozwoju ipo- 
stępie znakomity reżyser p. Leśniaw- 
ski, jeżeli całą swoją energję wysilać 
musi na to, ażeby wogóle otrzymać 
do granej sztuki jakie takie dekora- 
cje, meble, portjery, akcesorja, rek- 
wizyty ect. Reżyser powinien prze- 
cież już z góry wiedzieć i to dokład- 
nie, že tekie a nie inne przedmioty 
uplastyczniające obraz będzie mial, 
bo inaczej sytuacje sceniczne ukła- 
dają się niezależnie od jego zamie- 
rzeń. 

i 

temu Toruń nie 

tury muzycznej. W gorszym nato- 
insty- 

tucja w Grudziądzu, która nie maląc 

dostatecznego poparcia, walczyć musi 
z ogromnemi trudnościami. 

Obecnie staje się Toruń również 
siedzibą szeroko zakrojonej akcji po- 
pierania przemysłu artystyczno'ludo- 
wego na Pomorzu. Przy Wojewódz- 
twie toruńskiem ma powstać nieba- 
wem Rada Nadzorcza dla wspomnia* 
nej akcji, a na "prowincji powstaną 
znów oddziały lokalne i spółdzielnie. 
Celem tej organizacji będzie popy- 
chanie ludności w. kierunku przemy- 
słu ludowego, tam gdzie warunki 
miejscowe są po temu, gdzie znaj- 
@ца się surowce jak len, glina, wi» 
klina i t. d, Ważną rolę odegrają tu 
muzea prowincjonalne i krajowe, 
których zbiory okazów przemysłu 
artystycznego, zabytkowe i nowo- 
cześne będą wzorem i zachętą do 
doskonalenia wyrobów. Istnieje już 
takie muzeum wiejskie na Kaszu- 
bach we Wdzydzach, powstaje nowe 
w Kościerzynie, w Toruniu zaś zbio: 
ry przemysłu ertystycznego przy Mu- 
zeum Miejskiem zostaną przy tej 
sposobności uporządkowane, a nie- 

   

skiego szczególnie uderza niezwykle 
pięknem wykonaniem gry dramaty- 
cznej, co nadawałoby odrębną wyż 
szą cechę zespołowi operowemu w 
Wilnie. Efektów aktorskich n. p. w 
Tosce mógłby mu pozazdrościć re- 
żyser dramatyczny. Ale niestety, cho- 
claż zaznaczyłby się postęp na tej 
drodze, to trzeba powiedzieć, że tło 
dekoracyjne na jakiem Toscę wysta: 
wia się w Wilnie musi osłabić i ob“ 
niżyć wrażenie, które z gry tak do: 
datnio występuje. 

O operetce trudno mówić. Trakto 
wana jako wesoły żart, ma swego 
pomysłowego pana Dowmunta, który 
niezwykle zręcznie umie zrobić to, 
co chce. Jakirni środkami to prze- 
prowadza nie wiadomo, dość że on 
jeden dostaje wszystko, czego mu 
potrzeba robiąc wprawdzie z operet- 
ki coć w rodzaju „variete” ałe z wiel 
ką pomysłowością i bogactwem. 
Dziwne, czemu ukrywa swoje zasłu: 
gi. Inscenizacja i cały pomysł deko 
racji do „Królewskiego karnawału” są 
przecież jego osobistą pracą, razem 
omawialiśmy ję klady Artyści mna: 
larze mogli tu mieć raczej zadanie 
tylko wykonawcze, korektorskie, cała 
główna zasługa jest w osobie p. Dow- 
munta, a jednak nikt o tem nie 
wspominał, Bardzo skromnie wygląda 

który w dekoracjach „Aidy” widnie- | 

stwa pracować musi, 

omorza. 
Spór o siedzibę Województwa Pomorskiego ukończoty, — Jak rozwią- 
zano tę sprawę? — Toruń ma zapewniony rozwój. — Iny miasta Pomo- 

rza nie są w tem szczęśliwem położeniu. — Nieco o Sprwaąch kultural- 
nych Pomorza. — Jak się predstawia nowy port Fzeczyospolitej? 

(Od własnego korespondenta „Kurjera Wileńskiego), 

wątpliwie i wzbogacone. W Toroniu 
również ma powstać z czasem Ba- 
zar, który na wzór już istijejących w 
Polsce, mógłby na szerszą skalę pro: 
wadzić pośrednictwo w ipredsžy 
wyrobów przemysłu artyst. ludtwego 
w kraju i zagranicą, dając teh sa- 
mem gwarancję zbytu, tak niępęd- 
ny warunek normalnego  roztoju 
każdej produkcji. 

Przechodząc do dalszych sprw 
kulturalnych Pomorza, wspomnieć 
muszę równiez o projekcie Daparta- 
mentu sztuki przy Ministerstwie Wyz: - 
nań i Oświecenia, który ze względu 
na trudności finansowe teatrów po* 
rnorskich, uważa za wskazane stwo” 
rzyć na miasta Bydgoszcz, Grudziądz 
i Toruń jeden teatr wspólny, z jed- 
nym dyrektorem i trzema reżysera" 
mi. lmpreza ta łączyć ma zespół 
dramatyczny i zespół operowo-ope- 
retkowy, zorganizowane w sposób, 
umożliwiejący dawanie przedstawień 
tego samego dnia równocześnie we 
wszystkich tych trzech miastach. Na 
razie teatry w Bydgoszczy i Toruniu 
prosperują samodzielnie, w Grudzią- 
dzu zaś z dniem 21 b. m. po pew- 

nem, o które by zawadzali jedynie ;nej przerwie otwiera się teatr w no- 
wowybudowanym gmachu, na miejscu 
spalonego w roku 1923. 

Z dalszych podobnych projektów 
wymienić można projekt zorgsnizo- 
wania stałej orkiestry symfonicznej, 
któraby występowała w Bydgoszczy, 
Grudziądzu i Toruniu, oraz projekt 
utworzenia miejskiego tzatru objaz- 
dowego, któryby popularyzawał sztu- 
kę polską na prowincji. 

Niemniej też wyraża się rozwój 
Pomorza i w gospodarczym kierun- 
ku. W poprzednim „Liście* poruszy* 
łem już cały szereg doniosłych pro- 
jektów w tej dziedzinie, dzisiaj zaś 
wspomnieć pragnę w kilku słowach 
o budowie portu w Gdyni. 

Dotyczące prace rozpoczęto tam 
już w r. 1921, ale ówczesny kryzys 
gospodarczy nie pozwolił na urze-- 
czywistnienie powziętego planu. Na 
szczęście budową portu w Gdyni za- 
interesowało się francuskie kon- 
sorcjum finansowe i praca poszła | 
zaraz w szybszem - tempie. , Dotych- 
czas wybudowano już molo, długości 8 
500 m. i lamacz fal, diugošci 200 m. 
Zbudowano rėwniež olbrzymią wiežę 
wodną, która rozprowadzać będzie 
wodę słodką po całym porcie I do 
okrętów. Dookoła tej wieży skupiły 
się domki i baraki robotników, a cały 
port połączono już koleją ze stoją: 
cym na uboczu dworcem. Obraz te- 
go naszego portu jest jeszcze skrom= 
ny, ale to dopiero początek prac, po- 
nieważ całość ukończona będzie nie 
wcześniej, jak dopiero w roku 1930. 

Na tym więc wysuniętym szlaku 
Pomorza, za lat pięć powstaną gra 
nitowe podwaliny naszej egzystencji 
państwowej i gospodarczeji stąd po- 
płyną okręty pod banderą polską, 
niosąc w szeroki świat potęgę i sła- 
wę Najjaśniejszej naszej Rzeczypospo- 
litej. Łydko. | 
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je obok p. Edwarda Karnieja. Nie 
widziałem tych dekoracyj ale opra- 
ćowując inscenizację „Fidy” razem 
z p. Krugłowskim, nabrałem przeko- 
nania, źe wolałbym dekoracje do 
„Fidy” w wykonaniu samego B Ed- 
warda Karnieja. Trudno byč dosko+ 
nałym w każdym kierunku, Z tych 
trzech panów reżyserów, najmniej 
mam zaufania do pojęć dekoracyj- 
nych p. Krugłowskiego. — Zapewne 
tak samo on do mnie item się kwi- 
tujemy. 

Nie widziałem możności osiągnię: 
cia jakiego takiego poziomu, odpo- 
wiedniego dla teatrów wileńskich i 
zniechęcony warunkami jakie panują, 
zostawiłem obecną dyrekcję teatru 
jej własnemu przemysłowi w tym kie- © X 
runku. 

Niewielka szkoda — powie któ« 
ryś z kapryśnych kolegów o charak- 
terze kobiecym. — I ja nie żałuję — 
odpowiadam, : : 

Mam jednak prawo jako obywa- 
tel żądać, ażeby Rząd nie wyrzucał 
pieniędzy na dermo, ponieważ zbyt. 
ciężko każdy z nas na Skarb Pań: 

nie patrzeć na marnowanie tych pie* 
niędzy. — Pieniądz wydawany na kul. 
turalae instytucje powinien być istot=,     awietna reżyserja pana Krugłow: to w stosunku do p. Krugłowskiego, ną jak najwydatniejszą pomocą. R 
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Ofiary martwej litery prawa. 
Jest jedna sprawa, która poprostu 

boli, jak wrzód nabrzmiały. Jest to 
Sprawa tak zwanych czynszowników 
i dzierżawców gruntów prywatnych. 

W Wilnie jest ich bardzo dużo, 
przeważnie na przedmieściach, osiad- 
łych z dziada pradziada na wydzier- 
żawionych gruntach prywatnych, gdzie 
pobudowali sobie domki, pozakładali 
sady i ogrody, jednem słowem — 
pustkowia i wydmy piasczyste krwa- 
wą pracą nieraz całego życia poza- 
mieniali w kulturalne gospodarstwa 
i osiedla. 

Obecnie jednak wielu nieuczci- 
wych właścicieli gruntów, opierając 
się na mertf%ej literze prawa, stra 
się odbierać im te grunta | wyrzucać 
z domków wprost na bruk. 

Czynszownicy ci,są to przeważnie 
ludzie biedni, którzy jeżeli się ich 
pozbawi jedynego przytuliska, jakim 
były dla nich domki, i tego kawałka 
ziemi, z którego żyli — skazani są 
na śmierć głodową. 

Przykładów na popercie powyż- 
szego mamy moc i to tekich, które 

wołają wprost o pomstę do nieba. 

Bierzemy pierwszy lepszy z brzegu. 
Jest w Wilnie niejaka pani Sły- 

komiczowa, która posiada w mieście 
4 dziesięciny ziemi, między innemi 
na Antokolu przy ul. Bystrzyckiej. 

Na gruncie tym siedział od bar- 
dzo dawna cały szereg dzierżawców, 

  

którzy pobudowali sobie domy, po 
zakładsli sady i ogrody i jakoś tam 
żyli. 

Obecnie p. Słykowiczowa stara 
się ich pozbyć za wszelkącenę, uda- 
jąc się naturalnie do pomocy prawa. 

Pani Słykowiczowa nie zna litości, 
nic ją to rie obchodzi, że są to lu- 
dzie przeważnie starży, wdowy i do 
tego kompletni biedacy. 

Bez miłosierdzia wyrzuca się ich 
na bruk, a domy burzy. 

A tak się spieszy, że już zdążyła 
zburzyć pięć domów, a mianowicie: 

czowej, Rynkiewicza i Budkiewicze, 
a ostatnio przystępuje do burzenia 
domu Anny Denisowej. 

I czy to nie 
sprawiedliwością? 

Pytamy, gdzie jest ochrona loka- 
torów, gdzie prawo, które na to po- 
zwale, cóż na to władze?1... 

A przecież w mieście jest głód 
mieszkań, ustawa zaś zabrania wyrzu- 

j Sść lokatorów ba bruk i rujnować 
domy mieszkalne. 

Przecież nie możemy przypusz- 
czać, aby prawo było dla pań Sły 
kowiczowych i jej podobnych, a bie- 
dacy pozbawieni byliby jego opieki. 

Sądzimy, że odpowiednie władze 
wejrzą w tą palącą Sprawę i zaczną 
więcej oględnie operować zimnemi 
i martwemi paragrafami, 

Czekamy...   
KRONIKA. 

  
  

=——| Dziś — Maksymlijana, Feliksa 

Sobota |  Jutro— Katedry św. Piotra 

21 Wschód słońca— g. 6 m. 40 

Luty Zachód „ —g.5 m. — 

MIEJSKA. 

— Przyjazd vice ministra О: 
światy. W dn. 20. o godz. 8 m. 11 
przyjechał pociągiem pośpiesznym z 
Warszawy  Vice-Minister Oświaty 
p. Simon, 

— Wybór członka państwowej 
Rady a pk Minister Kolei 
zwrócił się magistratu m. Wilna, 
o wybrania członka państwowej Ra- 
dy Kolejowej. Wybrano na członka 
prezydenta Bańkowskiego, na za- 
stępcę. wice-prezydenta  Łokucijew- 
skiego. 

> — — Figle pogody. Zima tegorocz- 
na jest doprawdy ciekawa—nie tylko 

"dla tych, którzy się interesują zjawi: 
skami meteorlogicznemi — lecz także 
dla każdego i każdej mieszkanki 
wilna. Niema śniegu a jest śnieży- 
ca — jest ciepło a niema słońca. 
Wczoraj cały dzień na przemiany 
padał śnieg z deszczem i deszcz ze 
śnieglem— wreszcie sam tylko śnieg. 
Błoto— błoto wileńskie znów się uka- 
zało na ulicach i będzie dotąd dopóki 
dobry Bóg nie ześle ciepłych pro- 
mieni słońca i nie pomoże magistra- 
towi w sposób tak prosty i prymi: 
tywny w oczyszczaniu miasta. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

-— Dziwne zarządzenie. Admi- 
nistracja fabryki Mozera wydała za- 
rządzenie, że począwszy od dn. 1 
marca r. b. będzie ściągała przy wy- 
płacie zarobków Odszkodowanie za 
uszkodzenie maszyn. Jest to rzeczy” 
wiście bardzo ciekawe zarządzenie, 
ze względu na to, że we wszystkich 
warsztatach w Europie istnieje zwy- 
czaj, że robotnikom nigdy się nie 

„ściąga — za uszkodzenie objektów— 
znajdujących się w obrębie fabryki. 

— Zatarg. Klasowy Związek Za- 
wodowy młynarzy postawił warunek 
właścicielom przedsiębiorstw, że po- 
cząwszy od dn. 1 lutego r. b. żąda 
10—15 proc. podwyżki. Sprawa ta 
będzie rozpatrywaną na najbliższym 
posiedzeniu komisji rozjemczej. 

— Sprostowanie. Wobec wzmian- 
ki w „Kurjerze Wileńskim” z dn. 
15 lutego 25r. N£38 o Związku Rob. 
Przem. Tytoniowego w Wilnie, Ko- 
misja Okręgowa Zw. Zaw. nadsyła 
nam następujące sprostowanie: 

Miejscowy Zw. Rob. Przem. Ty: 
tuniowego istnieje oddawna, rozwija 
się normalnie i o rozwiązaniu jego 
nigdy nie było mowy ani w Komisji 
Okręgowej Zw. Zaw. eni w Zarzą 
dzie Związku ani pośród samych ro- 
botników przemysłu tytoniowego. 

Pogłoski o jego rozwiązaniu są 
zupełnie bezpodstawne. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zjezd akademicki. W dniu 
dzisiejszym przybywa na Zjazd Ogól: 
no Akademicki Naczelny Komitet 
Akademicki, którego prezes p. W. 

  

cie nastąpi o godz. 
deckich U. S. B. na które złożą się 
prócz zagajenia przemówienia powi- 
talne władz Ulniwersyteckich, przed- 
stawiciela Rządu, miasta i innych, w 
imieniu środowiska Wileńskiego Fka- 
demickiego Zjazd powita przewodni- 
czący delegacji p. A. Marcinowski. 
Poczem nastąpią przemówienia przed- 
stawicieli wszystkich środowisk aka- 
demickich. 

Obrady Zjazdu poprzedzi msza 
Św. odprawiona na intencję pomyśl: 
nych prac przez J.E. Ks. B'sk, Bandur-   

Państwo, tworząc szkoły, ba nawet 
akademje malarskie jest też obowią- 
zane dać pole do działania wyprodu- 
kowanym przez siebie artystom ma- 
larzom, nie zaś stwarzać bezrobotny 

proletarjet, zostawiony na pastwę 
przedsiębiorstw teatralnych uważają: 
cych ten dział jako nieznośny cho- 
ciaż konieczny ciężar. 

Dskoratornia państwowa obsługu* 
jąca wszystkie teatry miejscowe bez 
względu na narodowość oszczędziła- 
by wielekrotnych wydatków na jedne 
i te same rzeczy, byłaby doskonała 
placówka dla eksperymentów malar- 
skich I może być najbardziej kształ 
cącą szkołą. — Dziwne, że ani dzie- 
kanat wydziału sztuki, ani tow. pla” 
styków nie zwrócili na to uwagi. — 
W gruncie rzeczy im jako tworzącym 
grupy, łatwiej taką rzecz przeprowa- 
dzić niż pojedyńczemu członkowi 
niezorganizowanej cyganerj!. 

Na wszelki wypadek trzeba powie- 
dzieć, że nie piszę o tych rzeczach 
ażeby kandydować na posadę. — 
Nigdy na żadne posady nie kandy- 
dowałem i nie kandyduję. — Zbyt 

- wielce ukochałem wolną cyganerję.— 
_ Może odosobnioną, samotniczą, ale 

nie narzekam na nią, przeciwnie jest 
mi z nią dobrze u Pana Doktora Dam- 
bowskiego za piecem.--Piszę o tem 
dla tego, bo cale moje žycie pracu- 

swego bytu wolnego jak i postępu 
w rozwoju moich idei, — Widzę, ilu 
moich kolegów z zawodu, marnuje 
się, moralnie bankrutuje i ilu zmar+ 
nowuje teatr.—Rzucę tylko kolegom 
takie nazwisko jak Edward Karniej, 
o którym jeszcze kledy może co po- 
wiem.—(lmiejętne postawienie spra- 
wy dekoracji w Wilnie napewno da- 
łoby temu niezwykle utalentowane- 
mu t dzielnemu, samorodnemu ar- 
tyście z bożej łaski, możność rozwo- 
ju, wyjazdu na kstałcenie.—l tak jest 
z wieloma, a możnaby to uksztalto- 
wać korzystnie dla rozwoju i teatru 
i malarstwa, dając Państwu realny i 
trwały produkt w dekoracjach, ko- 
stjumach, rekwizytach, które pozo- 
stawałyby własnością Państwa pod 
dyrekcją dekoratorni.—Plan na takie 
urządzenia mam pomyślany, ale o: 
pracowywać go nie myślę dopóki nie 

nów kolegów coś lepszego ma na 
myśli? — 

Byle jak najwięcej dobrych pa- 
mysłów, to sądzę, że coś ztego mo- 
że urośnie, albowiem jeczcze nie pa- 
trzę tak pesymistycznie jak Pan A. L. 

Eugenjusz Kazimirowski. 

    

wdowy Fiedorowiczowej, Gerdrowi ' 

jest krzyczącą nie-| 

Jaxa-Bąkowski otworzy Zjazd poczem | 
dopiero zostaną dokonane wybory i 
prezydjum Zjazdu. (Uroczyste otwar: | 

12 w Sali Snia- | 

ję w ciężkich trudach z dobywania . 

jest realny. —Zresztą, może kto z Pa- | 

skiego w kaplicy Św. Kazimierza o 
godz. 11-ej. : 

— Wileński Komitet Akademicki 
zwraca się do ogółu Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej o wzięcie udziału 
w powitaniu delegacji na Zjazd na 
dworcu w niedzielę o godz. 8 min. 
10 reno, oraz o uczestniczenie na 
otwarciu Zjazdu. Miejsca dla zapro- 
szonych gości delegatów, oraz mło: 
dzieży akademickiej, będą wyznaczone 

;przez Komisję Organizacyjną Zjezdu. 

* Zjazdu Ogólnego Polsk. Młodzieży Akadem. 
w d. 22—25—1I 1925 r. 

22—ntedziela. G. 8.10 —przyjszd delega- 
tów oraz powitanie Ich na dworcu przez 
Wil. Komitet Akad. 

G.9 i pół=zebranie Konwentu Senjorów 
(gmach gl. Sala I). 

Godz. 11—msza šw. w obecncšci dele- 
gatów na Zjazd w kaplicy św. Kazimierza 
w Bazylice wil. 

Godz. 12— uroczyste otwarcie Zjazdu w 
Sali Śniadeekich. у 

Godz. 2 I pół-oblad. 
G. 4—pienarne zebranie Zjazdu. 
G. 8 i pół—kclacje. 
G. 10—przyjęcie dla Konwentu Senjorów 

Zjazdu w Klubie Szlach. 
23—poniedziałek. G. 9 i pół—Zebranie 

Komisji Zjazdu. 
G. 2.1 pół—obizd. 
G. 4—obrady Komisji. 
G. 8—kolacja. 
G. 10 1 pół punkt —Bal reprezentacyjny 

w Pałacu Rzplit. wydany przez p. Delegata , 
Rządu Wł. Raczkiewicza В 

24—wtorek G. 9 i pół-obrady Komisji 
G. 2 i pół=oblad. 
G. 4—obrady plenarne Zjazdu. 
G. 10-—-Bankiet wyd. przez środowisko 

wil. na cześć uczestników Zjazdu w hotelu 
Georgesa. : 

25—šroda. G. 9 i pół—zwiedzanie mia: 
sta pod kier. dziek. prof. Ruszczyca. 

G. 2 i pół—oblad 
Godz. 4—obrady plenarne 

Zjazdu. 
G. 7—kolacja. 
G. 940 i g. 12—odjazd delegatów. 

Obiady i kolacje będą wydawane 
w sali górnej hotelu Georgorgesa, 
śniadania zaś w cukierniach Sztrallów 
(ul. Zamkowa 28, Mickiewicza róg 
Tatarskiej i Mickiewicza 22). Przez 
cały czas Zjazdu będzie również bu- 
fet w gmachu głównym Uniwersy- 
tetu, gdzie także pomieści się kjosk 
księgarski. Wszystkie obrady ple- 
narne Komisji Zjazdu będą odbywały 
się -w gmachu głównym Uniwersy* 
tetu Stefana Batorego. 

i 
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RÓŻNE. 
— ky yć środek na endeckie 

napaści. W jednem z pism miejsco* 
wych w dn. 11 lutego umieszczono 
notatkę, iż inspekcja ministerjalns, 
dokonywana w Kuratorjum O. S, W. 
„natropiła na szereg ciekawych da- 
nych z okresu gospodarki Departa- 
mentu Oświaty ś. p. Litwy Środko- 
wej, kiedy na- czele tego resortu 
stał p. Lichtarowięz”; wiążą się owe 

/dane z gospodarką, jednego z inspe-; 
| ktorów, usuniętego po przekształce* 
|niu departamentu na Kuratorjum ze 
(służby państwowej ze skierowaniem 
(sprawy na drogę właściwą. 

Wobec powyższej notatki p. Li- 
chtarcwicz jak b. dyrektor Daparta 
mentu Oświaty wystosował do Kura: ; 
tora O. $, W. pismo, w którem pro 
si o wszczęcie dochodzeni». ! 

— Inspektor prawidłowego my 
ślistwa komunikuje, że zające, któ- 
re były zabite w czasie dozwolonym, 
t. j. do 14.b. m. 1 znajdują się w 
handlu, mogą być sprzedawana i roz 
wożone w przeciągu 10 dni, t. j. do. 
24 b. m. Po upływie tego terminu 
winne być opieczętowane w magi- 
stracie, 

Jednocześnie inspektor praw. 
myśl. prosi zainteresowane oscby о 
zawiadamianie ustnie lub Hstownie 
o wypadkach kłusownictwa, przyczem 
sekret zapewniony, Adres, lnsp. 
Jędrzejewicz, Tatarska 10, m. 3. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zjazd Zw. Strzeleckiego. 
Dnia 22 tutego w niedzielę odbędzie 
się zjazd delegatów Samodzielnego 
Okręgu Wileńskiego Związku Sirze- 
leckiego. Zadaniem Zjazdu jest wy 
bór delegatów na Walny Zjazd Zwią 
zku Strzelackiego w Warszawie na 
dzień 8 marca r. b. Obrady zaczną 
się o godz. 11-tej w lokalu Zarządu 
Głównego przy ulicy  Dominikań- 
skiej 13. 

— Towarzystwo Prawnicze im. 

  

Ign. Daniłowicza w Wilnie. Dnia d 
22 lutego 1925 roku o godzinie 5 po 
południu w gmachu Sądów na Łu- 
kiszkach odbędzie się odczyt profe- 
sora Michała „Orzęckiego p. t. „Kry- 
zys Parlamentaryzmu”. Goście mile 
widziani, 

„RUCH WYDAWNICZY. 
|  — „Tygodnik Wileński". W 
|dniach najbliższych ma być zwołane 
przez wydział sztuki pizy urzędzie 
Delegata Rządu zebranie złożone z 
„około 20 najwybitniejszych osób z 
dziedziny literatury i sztuki celem О: 

' mówienia wydawania ilustrowanego 
tygodnika artystycznego pod nazwą 

| „Tygodnik Wilenski“, pod którym to 
|tytułem tygodnik ilustrowany arty-   

styczny wychodził już w Wilnie 2 razy. 
Redaktorem powyższego tygodnika 
ma być znany literat i tłumacz dzieł 
Rilk'ego p. Witold Hulewicz, który 
ma zamiar wypuścić w świat pierw- 
szy numer 1 kwietnia. Pismo ma na 
celu zaznajomić mieszkańców wileń: 
szczyzny z najważniejszemi wydarze- 
niami w całej Polsce i Europie Za- 
chodniej. 

— „Świat 
zdobył niebywałą popularność wśród 
naszych Pań, dla których ten dwu-, 
tygodnik równie wytworny jak prak- | 
tyczny nieocenionym stał się do 
radcą i dostawcą rozrywek. Obecnie 
wydawnictwo to zostało wzbogacone 
nowem udoskonaleniem, mianowicie 
odtąd każdy numer tego pisma bę: 
dzie. zawierał dodatek żurnalowy o'. 
bejmujący 50—100 modeli z dużem 
uwzględnieniem bielizny i garderoby 
dziec. Szczególnem uznaniem czy: 

„tslniczek cieszy się bogaty dział 
praktyczny (przerabianie sukien, jum- 
pery, garnitury I t. d.) oraz dział u-. 
rządzania mieszkań (dekoracja okien, 
łóżek, wnętrza) oraz dział robót ręcz- 
nych, przynoszący wzory najróżno- 

jrodniejsze w bogatym wyborze oraz 
tablice wzorów do prasowania. Zna- 
komite artykuły z wszelkich dziedzin 
kobiet interesujących, stałe korespon* 
dencje z Paryża (oryg. fotografje mo- 
deli), teatr, powieść i nowele, racjo* 
nalnie prowadzony dział kosmetyczny, 
hygjena, wychowanie, wszelkie prze- 
pisy 1 porady. gospod. uzupełniają 
treść różnorodną, zajmującą a prak- 
tyczną. 

Teatr i muzyka. 
— Dzisiejsza premjera w Teatrze 

Polskim. Dziś Karol Adwentowicz wystąpi 
w sensacyjnej sztuce Vernon'a | Oren'a”, 
„Mandaryn Wu”. Sztuka osnuta na tle współ- 
życia chińczyków I anglików, posiada wiele 
poezji i mocnych akcentów. Sztuka ta cie- 
szyła się wszędzie w Europie ogromnem | 
powodzeniem, dzięki egzotycznemu środo- | 

„wisku | niepowszedniemu tematowi. Reży- , 
serja J. Leśniewskiego Dekoracje A. Ne- 
storowicza. 

— Premjera opery „Demon” — 
Rubinsteina. Teśtr Wielki występuje dziś 
z premjera giośnej | powszechnie lubianej 
opery Rubinsteina „Demon“. „Demon* o- 
trzymał u nas plerwszorzędną obsadę: w 
roli tytułowej wystąpi reżyser Krugłowski, 

"który w ciągu dwuch ubległych sezonów 
kreował tę partję w operze warszawskiej, 
Tamarą będzie L. Zamorska. Księcia śpie - 
wa F. Bedlewicz. Operę tę przygotował do 
wystawienia scenicznie K. Krugłowski, mu- 
zycznie R. Rubinstein, który gościnnie dy- , 
rygować nie będzie. Dekoracje projektował 
E. Karniej 

— Popołudniówka szkolna. Jutro 
Testr Polski gra o g. 4-e| pp. „Damy i Hu- 
zary“ — Al. Fredry. ai najniższe. 

— Występy Lidji Lipkowskiej. Zna- 
komita śpiewaczka o słswie europejskiej L. 
Lipkowska wystąpi w Teatrze Wieikim we 
wtorek dn.24 b. m. w operze „Violetta” I w 
czwartek dn. 26 b. m. w op. .Rigoletto”. 

— Występy L Messal. Lucyna Mes: 
sal po raz plerwszy wystąpi u nas w „Ba- 
jaderze* w przyszłym tygodniu. 

— „Marjeta“ jako popołudniów- 
ka. Jutro w Teatrze Wielkim o g. 4-ej pp. 
wystawiona będzie po raz ostatni operetka 
Kollo „Marjetta“, z H. Jaworską, L. Sempo- 
Jińskim ! M. Dowmuntem w rolach głów-, 
nych. Ceny miejsc zniżone. 

— Poranek wokalny T-wa „Lut- 

sburskiej M. Woretyński, K. Święcicka eraz 
chór „Lutni* pod kier. Br. Gawrońskiej. 

Początek o g. 12 | pół popołudn. Ceny 
najniższe od 50 gr. 

Z POCZTY. 

— Nowa agencje pocztowe. Z 
dniem 13 lutego r. b. zestała pono- 
wnie uruchomiona agencjs pocztowa 

, Kożangródek w pow. Łuninieckim. 

kobiecy Rekord" 
— Z dniem 14 lutego r. b. zo- 

stała uruchomiona agencja pocztowa 
Juraciszki w pow. Wołożyńskim. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Śmiertelne przejechanie. 
Wezoraj około godziny 6 wieczorem 
obok gmachu sądowego, na stojące- 
go na posterunku policjanta Kazimie- 
rza Stankiewicza najechał w całym 
pędzie autobus firmy „Autopol” Nr. 
14114. Przejechanego przewiozła ka | 
retka Pogotowią ratunkowego do szpi- 
tala św. Jakóba lecz po 30 minutach 
zmarł. Szofer tłumaczy się tym, że 
z powodu gęstej śnieżycy nie zauwa- 
żył sylwetki stojącego posterunkowe- 
go. Śledztwo w toku. S. p. Stankie- 
wicz osierocił żonę i dziecko. 

— Kary administracyjne, Komisa- 
rjat kolejowy poctągnął d. 191! 3 osoby za 
handel nielegalny w pociągach. 

— W obrębie Iil komisar. pociągnięto 
19-11 7 osób za nieprzestrzeganie przepisów 
administracyjnych. ® 

— Pożar. O g. 1,30 przy ul. Kwlato- 
wel 7, w domu Trockiego Nochima zapalił 
się skład z drzewem i ze skórami znajdu- 
jącemi się w podwórzu. Straż ogniowa po- 
żar stłumiła. Spłonęło około sążnia drzewa 
opałowego, oraz część dachu. Przyczyn po 
żaru narazie nie ustalono. 

! — Miły siostrzeniec. Jan Czapliński 
(Ponarska 20) zameldował o kradzieży do- 

| konanej przez siostrzeńca jego, zam. tam- 
że, który skradł u niego 100 r. ros. zł. i 80 
rb. ros. srebrem. Oskarżonego zatrzymano. 
Dochodz. w toku. 

— Kradzież bielizny. Zofja Wincz 
(Zakretowa 2) została 19-go o g. 15 ze po- 
mocą złamania zamku okradzioną г bleli- 
zny, wiszącej na strychu, wart. 2.000 złota 
Dochodz. w toku. 2 

  

Z_ PROWINCJI. 

— Epidemja samobójstw. 16-П о 
„ g. 20 Antonina Naruszewicz (wieś Berniuny, 
gm. Łyntupskiej, pow. Świec.) popełniła sa- 
mobójstwo przez powieszenie się. Przyczy- 
na samobójstwa zawiedziona miłość. Do- 
chodzenie w toku. 

— 16 bm. o g. 12 mieszkan. m. Trok, 
Helena Jurgielewiczowa w zamiarze samo- 
bójczym napiła się esencji octowej. Wy: 
mienioną w stanie ciężkim umieszczono w 
szpitalu w Trokach. Przyczyna—niechęć do 
życia. Dochodz. w toku. 

— Pożary. Z dn. 14 na 15 w n o 
g. 1 w m. Mołodecznie przy ul. Piłsudskie- 
go NE118 z przyczyny nieustalonej wybuchł 
pożar, skutkiem którego spalił się dom 
mieszkalny i chlew Aleksandra Kościuka, 
zaś wskutek przeniesienia się ognia zapa- 
Ша się sąsiednia stodoła Marji Kościuk. 
Straty wynoszą 2.700 zł. 

— 14 bm. o g. 4 na szkodę mieszkań- 
ca zaśc. Ruta Nadworna, gm. Krzywickiej, 
pow. Święc Wine. Markowicza spalila się 
stodoła, zawierająca 7.700 kig. siana 1 7.200 
kig. słomy wart. 31.500 zł. Przyczyn pożaru 
narazie nieustalono. ; 

} — Włamanie. Z 17 na 18 bm. w no- 
cy we wsi Milegjany, gminy Michałowskiej, 
pow. Święc. Antoniemu Asclukowi popeł- 
niono kradzież z włamaniem różnego ubra- 
nia i biżuterji, wart, 1182 zł Dochodzenie 
w toku. Ž 

— Koniokradzi. Z 14 na 15 we wsi 
+ Zaruchy, gm. Kuszeniowskiej, pow. Wilejsk. 
Mikołajowi Harciusze i Stefan. Kwiatkiewi- 

"mla'. W jutrzejszym poranku wokalnym czowl, skradziono 2 konie. Poszukiwania 
wezmą udziął -— artysta b. opery peter: ' w toku. 

  

Z kraju i 
i 2 CAŁEJ POLSKI 

= Rozwój cechu szewców na 
Ziemiach Wschodnich. Upadek 
cechów polskich na Ziemiach Wschod- 
nich datuje się od rozbiorów Polski. 
Z letargu trwajcego niemal półtora 
wieku, dzięki przewodnikom cechów 
warszawskich powstają obecnie na 
nowo cechy rzemieślnicze na kresach. 
W ub. tygodniu do liczby kilkudzie: 
stęciu cechów różnych rzemiósł, przy- 
były cechy szewców w Kowlu, Łucku, 
Równem, Dubnie, Krzemieńcu, Żdoł- 
bunowie i Białej Podlaskiej, gdzie 
komisja cechu szewców warszawskich, 
ze starszym zgromadzenia p. Włady: 
sławem Dobrzyńskim na czełe, do- 
konała egzaminów tamtejszych rze- 
mieślników i założenia cechów. 

Społeczeństwo polskie w tych 
miastach, gdzie już powstały cechy, 
winno je popierać tak moralnie, jak 
i materjalnie, przez wciągnięcie ich 

o życia społecznego i popieranie 
solidnej wytwórazości ich członktów, 
poniewaž rozwój cechów jest jednym 
z głównych czynników wzmocnienia 
polskości na Kreszch Wschodnich. 

— Polski wynalazek w lotnic 
twie. Dowódca lotniska morskiego 
w Pucku, podpułkownik Antoni Le- 
onkow, wynalazł praktyczny przyrząd 
spadochronowy, umożliwiający rzu- 
canie meldunków w torebkach cię- 
żarkowych przez lotników z aeropia- 
nu na ziemię, t. zw. wstęgowy epa- 
dochron lotniczy. Praktyczność wy 
mienionego wynalazku polega na 
tem, że wyrzucona torebka  ciężar- 
kowa z meldunkiem, z uczepionemi 
spadechronikami, leci na ziemię w 
kierunku pionowym bardzo wolno, 

zagranicy. * 
"tak, iż jest widoczna długi czas, 
|Pułk. Leonkow za wynalazek ten, 
(który został opatentowany, otrzymał 
jjako nagrodę M. S. Wojskowych 
kwotę 1000 zł. 

— Niezwykły wypadek utopie- 
'nia się dorosłego w strumyku. 
| Ubiegłej soboty w południe w Próch- 
niku, obok Jarosławia, wydarzył się 
niezwykły wypadek utopienia się, Oto 
Jan Kowalski, liczący lat 21, przy. 
przeskakiwaniu strumyka  pośliznął 
się ł upadł głową do wody, ponosząc 

| śmierć przez utopienie. : ; 

! ‘ & ZAGRANICY. 

| — — Czworaczki. Broklin, piekne 
| miasto starfu nowojorskiego, miało 
w tych dniach nielada sensację. Oto 
jedna z jego obywatelek, p. Kelby, 
uszczęśliwiła swego małżonka nieco- 
dziennym przybytkiem w rodzinie, 
bo—czworaczkami, dwoma chłopca- 
mi i dwiema dziewczynkami, tozkosz- 
nemi, dwiema parkami. Niestety, ra- 
dość rodziców nie trwała długo, gdyż 
dziewczynki zmarły wkrótce po 
przyjściu na świat. 

Po rozejściu się wiadomości © 
powiciu czworaków, pani Kelly otrzy» 
mała liczne podarki. Jak donoszą 
pisma tamtejsze — kolędzy pana 
Kella złożyli 750 dołarów. Szczęśliwy 
ześ mąż, któremu żona powiła upra" 
gnionego syna i to aż w dwóch 
egzempiarzach, przesłał pani Kelly 
100 dolarów. i 

Nadto od znajomych otrzymeli 

lacji i kwot pieniężnych. й 
    

        
pp. Kelly'owia wiele gorących gratu* . - 
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niali się koiejno przy kierowaniu Mianowicie botanik belgijski Claes, | nagle zachorowała, rzyszła do Przed kilku właśnie dniami zdarzył się 

Lot 2 Paryža do Dakaru. aparatem. podróżujący obecnie > Raya dać P w Ameryce wypadek, który można uważać 

W ubiegłym tygodniu dwaj fran- 

cuscy lotnicy wojskowi kapitan Le- 

maitre i por. Arrachard przedsięwzieli 

lot do Dakaru w francuskiej Afryce 

zachodniej; lot ten miał być wykona- 

ny bez zatrzymania się, dystans 4750 
kilometrów, zeroplan wojskowy sy- 
stemu Breguet taki sam, na jakim 

w zeszłym roku Pelletier, d'Qisy 

przeleciał z Paryża do Tokjo. Lotnicy 

zamierzali pobić rekord światowy lo* 

tu bez lądowania, ustanowiony przez 

lotników amerykańskich w locie nad 

kontynentem, wynoszący 4050 klm. 
Francuzi zabrali się do przedsię: 

wzięcia z właściwą brawurą; postano- | 

wili między innemi nie brać ani: 

jednej części zapasowej i to może | 

było przyczyną, że musieli wylądować | 
o 750 kilometrów od Dakaru nie do- | 
ciągnąwszy w ten sposób o 50 kilo- | 
metrów do rekordu amerykańskiego. | 

  
Lot trwał 27 godzin. Lotnicy zmie | 

Interesujące jest, że Francuzi są 

bezsprzecznie najsprawniejszemi lot: 

nikami: trzymają więcej, niż trzy 

czwarte wszystkich światowych re- 

kordów, a jednocześnie statystyka 
podróżnych, udających się w drogę 

aeroplanami z Paryża, wskazuje, iż 

Francuzi korzystają prawie - najmniej 
ze wszystkich narodów z tego środka 

lokomocji. Przeciętny Francuż wi- 

docznie nie dowierza narzędziu, któ* 

re jego właśni rądacy doprowadzili 
do takiej doskonałości i tak mistrzow” 
sko niem władają. 

  

Dwie cudowne rośliny. 
Z Brukselli nadchodzi wiadomość 

która, gdyby okazała się autentyczną, 
oznaczałaby, że odkrytemi zostały 
dwie nieznane dotąd rośliny o nad- 
zwyczajnych własnościach, które na- 
zwać można wprost cudownemi. 

południowej, odkrył w Kordylierach 
dwie rośliny pnące (liany), które 
Europejczykom nie były znane, ale 

| których własności miejscowi Indjanie 
znali od wieków i wyzyskiwali. 

Pierwsza z tych roślin zwana jest 
przez lndjan „|age”. Przygotowują 
oni z jej liści rodzaj pasty, którą pos 
łykają w małych dozach, poczem 
wpadają w stan upojenia, ale inny, 
niż ten, jaki wywołuje alkohol. 

W stanie tym nie tracą całkowi- 
cie przytomneści, ani sił fizycznych 
i rzucają się niby dzikie zwierzęta na 
każdego, kio ich wówczas zaczepi. 

Pewien Europejczyk zażył dla do- 
świadczenia kilka pigułek tej pasty. 
Wywołały one u niego wizję, w któ: 
rej zdawało mu się, że widzi swego 
umierającego ojca i chorą siostrę. 
W miesiąc po doświadczeniu otrzy” 
mał ów Europejczyk wiadomość, że 
jego ojciec umarł i że siostra, która   
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KINO- (11 Dziś! Największa atrakcja doby obecnej 3 w swej najnow* ° “ 

TEATR „HELIOS | Wszechświatowej sławy genjalna Pola Negri a Gale „Na paryskim bruku 

ul. Wileńska 38. dramat w 7 akt. POLA NEGRI występuje w rolach apaszki Paryża | kobiety eleganckiego świata. 

Drugą roślinę nazywają lndjanie 

„jokkoo”. Ekstrakt z je) liści działa 

w sposób podobny do kokainy, lecz 

nie ma, podobno, jej stron ujemnych. 

Po zażyciu tego ekstraktu Indjanie 

znosić mają z dziwną wytrwałością 
najcięższe trudy fizyczne. 

Rozmaitošci. 
Koniec konia. 

Los konia byl zdecydowany, gdy Henry 
Ford założył fabrykę samochodów. 

| Dziś w Ameryce nie konie już orzą 

| ziemię, lecz traktory samochodowe. Pojaz- 
dy wszelkiego rodzaju. do których starano 

się zaprzęgać konie najpiękniejsze, ustąpiły 

miejsca 6 cylindrowym „limousinon”. Za 

miast wozów <clężarowych, omnibusów 1 

tramwajów krążą samochody ciężarowe I 

autobusy. Pozostały tylko konie wyścigowe 

i wierzchowe, konie te jednak tworzą tylko 

drobną, choć doborową garstkę w porów- 

naniu do tych zastępów końskich, które 

zupełnie straciły znaczenie. 

  

1 

  

imę „POLONIA! | 
Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan / 

Co to jest Kurjer Wileński? | 
„Kurjer Wilenski“ 

„Kurjer Wilenski“ 

„Kurjer Wilenski“ 

„Kurjer Wilenski“ 

Dworskie łowy. Polo 

i niezależnym. 

jest jedynym w 

nym. 

cia społecznego 
czego Wileńszczyzny i całego 
kraju. 

jest: organem bezpartyjnym 

nie organem  demokratycz- 

służy hasłu demokracji, po- 
stępu o ideologji społecznej 
inteligencji pracującej i naj- 
szerszych mas ludu. 

troskliwie śledzi rozwój Žy- 

Chluba francuskiej Н ‚ 66 Niebywały dotychczes dramat. Rada koronna. Królewskie uro- 

sztuki kinowej „lkoenigsmark czystości weselne. Pochody. 
wanie na bajwoły. (lrocz. święto 7 p. huzarów. Balet uroczych syren. Wielka rewja mody u Paguln'a 

ANNA 

W interogie Každego 
hitrykana, knpta, przemysłowca, rzemieślnika 
leży dać ogłoszenie swei firmy do Księgi Hand- 

lowo-Przemysłowo-informacyjnej „WILNO“, 

Wileńszczyź- 

1) rys 

i gospodar- 

Orszaki.Polacy. Sztuczne ognie. 

Księga „Wilno” zawierać będzie prócz najdokład- 

niejszego spisu wszystkich abonentów sieci te- 

lefonicznej następujące działy: 

historyczny Wilna, 
2) kalendarz kupca, 
3) władze centralne w Polsce, 
4) władze lokalne administracyjne, 
5) władze: wyznaniowe, sądowe, skarbowe, 

oświatowe, samorządowe. 

Specjalnie uwzględnionym będzie bogaty dział: 

HANDEL i PRZEMYSŁ 

za symbol zupełnego zaniku konia za oce- 
anem. Oto zakłady „United States Steel 
Corporatioa” ogłosiły światu, że wykute w 
nich ostatnią już podkowę i że ich fabryka 
podków w Pittsburgu zamyka się i jest do 
sprzedania. 

Niegdyś fabryka ta była największą wy- 
twórnią podków w Ameryce, ale wówczas 
jeszcze Henry Ford był domokrążnym 

„| sprzedawcą książek 
  

  

  

Giełda warszawska 

z dn. 20—I1 25 r. Giełda pieniężna. 
sprzedaż kupno 

Belgja 26,14 26,21 26,08 
Holandja 208,47/2 — 209,00 208,00 

Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Franki fr. 27,15 27,22 27,08 
Funty ang. 24,76 24,82 24,70 
Nowy York 5,1842 20 5,17 
Paryż 27,15 27,22 27,08 
Praga - 15,414/2 15,45 15,38 
Szwajcarja 99,95 100,20 99,70 
Wiedeń 7,3142 7,33 7,29 
Włochy 21,29 21,35 21,23 
Kopenhaga 92.55 92,78 92,82. 

    

  
i jj. udziel tka teati 

Deklamci I dykcji uPolskiego” w kompie” 
ach | oddzielnie. 

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

   
    

  

   Mickiewicza 19 m. 6 — 
godz. 5-6 pp. 

Hygjeniczna 
ul. Wileńska 27 

Wydaje obiady zdrowe | 
tanie. Otwarta od 12 - 41/2 

Spiesznie do sirkadėnia 
z ogrodem о- 

dom wocowym, stud- 
nią betonową 1 stajnią 
murowaną na bardzo do 
godnych warunkach w 
Zwierzyńcu. Dowiedzieć 
się: ul. Stara 14, m. 2. 

nt OWA buchaler - 
Jl Dy korespon- 

dent -(język polski, nie- 
miecki, rosyjskt) ma wol 
ne godziny, ewentualnie 
przyjmie stałą posadę. 
Adres uprasza się zosta: 
wić w Biurze Reklamo- 
wem St. Grebowsklego— 
Wilno, Garbarska 1, dla 
okaziciela kwitu ogł. Ne 12 

JADŁODAJNIA 
pod „ORŁEM 
zauł. Śsto Michalski 2 
WYDAJE zdrowe obiady 

z herbatą. 

  

  

poświęca specjalną uwagę 
zyciu wojskowemu. 

zapewnił sobie współpracę 
najzdolniejszych piór literae- 

kich i dziennikarskich. 

nawiązał stosunki z korespon- 
dentami z Wileńszczyzny 1 
całej Polski. 

poświęca specjalną rubrykę 
życiu politycznemy i gospo- 
darczemu państw Bałtyckich. 

dociera do wszystkich zakąt- 

ków Wileńszczyzny. 

jest doskonale kolportowany. 

zawierający spis do 10000 firm posiadających świadectwa 

przemysłowe. Dział podatkowy w szerokim zakresie. Ban- 

kowość, spółdzielczość. Taryfy pocztowe i t. a. 116 

Wydavnictwo powyższe w języku polskim ukaże się po 

raz pierwszy w Wilnie. , 

: Redakcja prosi osoby zainteresowane o adresy. 

Ogłoszenia przyjmuje BIURO REK LAMOWE 

St. Grabowskiego w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

oraz upoważnieni agenci. 

Emamusewnisziwza E 

W dniu 22 lutego r. b. o godz. 2 po poł. w lo- 

kalu Domu Ludowego Polskiej Macierzy Szkol- 

nej im. ks. bisk. Bandurskiego — Mowa Aleja 2 
odbędzie się 

ciągnienie losów loterji fantowej 
Koła Polskiej Macierzy Szkolnej 

im. T. Kościuszki. 

Wstęp za okazaniem biletów loteryjnych. Ta- 

bela wygranych będzie ogłoszona w dziennikach 

wileńskich. 

l 

W czwartek KOŁDUNY, 
w niedzielę FLAKI. 

Cena 1 złoty. „Kurjer Wilenski“. 

„Kurjer Wileński" 
  

Kupimy 
kloce sosnowe 
Wykazy otrzymač | 0- 

ferty składać uprasza 
się: stacja Mosty, p. 
Kazimierz Ciszkiewicz 

ji     „Kurjer Wilensk 
  

    
        
   DOM HANDLOWY 

„WSPÓLNA PRACA" 
sp. z ogr. odp. 

Mickiewicza Nr. 5—3, (| piętro) tel. 335. 

SALON KONFEKCJI DAMSKIEJ 
Suknie domowe, wizytowe, wieczorowe 

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

  

     
    

„Kurjer Wileński" 
     

    

     

     

   

   
   
   

   
     

   
   
   

„Kurjer Wileński" 
   

     

   „Kurjer Wileński" 
wyłącznie nadaje się do za- 

    
s ы = (4 

Pierwszorzędny 

„Kurjer Wilenski mieszczenia ogłoszeń dla firm są KORSAK 
najprzyjemniej wieczorem 
wszystkich spotkać możemy 
najspokojniej spędzić można czas 

najlepsze ciastka, kawa, czekolada itp. 

przemysłowo-handlowych, dla 
pp. lekarzy, dentystów, osób 
różnych wolnych zawodów, 

' ‘ poszukujących pracy itd. itd. 

ul. Kalwaryjska 7 —16 
Specjainošė : KOSTJUMY 

i PLASZCZE. 
Od I stycznia obstalunki 
są przyjmowane ze zniż- 

ką do 50 proc. 

/ 
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podwyższyć może swe zyski 

    

  

  

     

     

   

     

  

    

   
    

  

    

    

   

Najtańsze, najsolidniejsze | najszybsze 

wykonanie wszelkich robót, w zakres 

Pianino 
do sprzedania. 
Mostowa 9, m, 15. 

domek murowany 23; 

    

t I K t : ji i : Ine mieszkanie) kap. 
„tylko ten, s. Olspodycji i przewomn | G с 

® 
' © 7 ©1 nji Bankowej zamienię 

‚ £| wchodzących, jak: tranziokacja urzą |$ na dom w śródmieściu 

2 El dzeń mieszkaniowych, biurowych, fa- | g is Łukiszek, Pohu- 

= brycznych ect, przewóz i ekspedycja z Aaa SARE 

2 s = : = 2| wszelkich towarów na stacji tow. i osob. |=f szeń S. Jutana, Niemiec- 

Reklama | Ogłoszenia i Reklamy przyjmuje Reklama “| Dom Handlowo:Przemystowy |“ ka 4, tel. 222. 

prowadzi | pijro Reklamowe 51. Grabowskieg0 jes: a LT Rainio 
* do a drogą do Wilno, Zawalna 20. Tel. M: 697, z towarem lub bez. 

wyciestwa Wilno Garbarska 1. Tel. 82. fortun zana. Powiedzieć ślę > Wlień: 

о КИ Un OKA p'śmiennych od 4—7 w. 

      

    
  

    

Wydawsa w imieniu współwłaścicieli Józef Batorowicz. 
Druk, „Lux*, Żeligowskiego 1. 

 


