
  

prezesem Głównego Urzędu Ziem- 

Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 
= ——————————————————— 

_Rok II. Nr. 44 (196) Wilno, Niedziela, 22 lutego 1925'r. 

KURJER WILEŃSKI 
Wychodzi godziennie prócz dni poświąteeznyeh. 

Cena 15 groszy. 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

S-to Jańska 1, Skład pa- 
Prenumeratę i ogłoszenia 

rzyjmują Bluro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

A PRobirskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 
į telet. 222, 

    

| TEATR WIELKI 
(Wielka Pohulanka) 

  

ORO OOO ADAK 

L Wileński Prywatny Bank Handlowy — założony w 1873 r. 
    

  

   

J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 1 wszystkie biura 
reklamowe w kraju i zagranicą. 
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I Zakończenie Karnawału 
We wtorek odbędzie się w Kasynie Garn. Mickiewicza 13 

urządzony przez Zarząd Kasyna. 
sekreterjacie Kasyna oraz przy kasie w dniu zabawy. 

Šaras CASA LTE GI GREGA ROCKA EG SRC GKS LIN RO VAD ЕБ Э5 Я У T UEI 

i Vasko 
Zaproszenie otrzymać można w 

Przebudowa ustroju rolnego. 
Sprawa reformy rolnej weszła 

ostatnio w nową fazę. Minister Re- 

form Rolnych p. Kopczyński wniósł 

projekt do Sejmu, gdzie Komisja Re- 
form Rolnych, nie mogąca się tego 

projektu doczekać — rozpoczęła już 

rozważanie projektu zgłoszonego 

przed blisko trzema kwartałami przez 

posła Poniatowskiego. 
Wogóle, Sejm żyje pod znakiem 

nowelizowania (poprawiania) dotych: 
czasowych ustaw w dziedzinie agrar- 

nej. Wykazuje to, że dotychczasowe 
ustawy źle były przystosowane do 

życia, jeżeli obecnie zarówno ustawy 

o reformie rolnej, jak i serwitutach 

oraz komasacji są w toku nowelizos 

wania. 

Istnieją również próby  znowelizo: | 

wania ustawy z dn. 17 grudnia 1920r. 

i przystowania jej do celów reformy 
agrarnej. 

Faktycznie reforma rolna utknęła 
w Polsce na martwym punkcie, po- 
nieważ ustawa z dnia 15 lipca 1920 

r. okazała sią niewykonalną w prak- 
tyce. 

Głównym szkopułem obok innych 
wielu niedomówień i niepotrzebnego 

paraliżowania przy przechodzeniu zie- 

mi z rąk wielkiej własności do ma- 

łej — okazała się sprawa opłaty za 

wywłaszczaną ziemię. Ustawa z dnia 

15 lipca przewidywała opłatę połowy 

ceny rynkowej, gdy konstytucja mó- 

wi o wywłaszczeniu za odszkodowa: 

niem, co Sąd Najwyższy tłumaczy 
jako wywłaszczenie za pełnem od- 
szkodowaniem — i na tej podstawie 
kasuje wyroki o wywłaszczeniu, wy- 

konywane na podstawie ustawy z d. 
15 lipca 1920 r. | 

W ten sposób zostały zakwestjo- 
nowane wszystkie wywłaszczenia, za: 

rządzone przez p. Kiernika, gdy był 

skiego. 
Czwarty rok już idzie, odkąd wia- 

domo, że ustawa z dn. 15 lipca jest |   
niewykonalna--a dotychczas sprawa 

nie ruszyła z miejsca. 

Odpowiedzi szukać należy we 
właściwościach życia polskiego, które 

przepołowiło społeczeństwo, Sejm i 

Rząd na dwa obozy dostatecznie 
silne, by drugiej stronie nie dać 

rządzić, a za słabe by samym swoje 

założenia przeprowadzać. 

W ten sposób „równoważą się" 

prawica i lewica, a wóz państwowy ; 

w najważniejszych zagadnieniach nie, 

może ruszyć naprzód. 

Ten wzgląd jest najważniejszy w 
Sejmie — ale w życiu wzgląd inny 
jeszcze ważniejszą odgrywał rolę, 

Brak zdrowego pieniądza, któryby 
był miernikiem wartości, od czasu 

zaś sanacji skarbu — ogólne zubo» 

żenie gotówkowe, a przedewszystkiem 

u warstwy nabywców 

włościan. 

Bez łatwego i zdrowego kredytu 

długoterminowego niema reformy 
rolnej. Oto rzecz, którą wreszcie 

trzeba zrozumieć. 

Najbardziej „rozbudowane' Urzędy 
Ziemskie, najmocniejsze tworzące for- 

malistyki przy przewłaszczeniu ziemi 

nie potrafiłyby w tym stopniu zaha- 

mować ruchu agrarnego, od dziesiąt- 

ków lat istniejącego w silnej formie 

parcelacji w Polsce — o ile by był 

pęd ze strony włościaństwa do kupo- 

wania ziemi. Pęd ten został wstrzy- 
many przez wiarę tej warstwy w u 

rzeczywistnienie haseł reformy rol- 

nej a następnie przyszłą pauperyzacja 
(zbiednienie) klasy włościańskiej — 
i obecnie sprawa z miejsca nie rusza. 

Bank Rolny— oto wielkie słowo i 
treść przyszłości. — Bank Rolny o- 

perujący swemi listami zastawnemi i 

rentą ziemską. .Gdy kredyt długoter- 
minowy w rolnictwie (20—35 lat) w 

życie wejdzie —natychmiast bez wzglę- 

du na ustawy ożywi się ruch parcė- 
lacyjny. Minister Kopczyński na tej 

podstawie oparł swój projekt, dodaj- 

my nawiasem, piąty z rzędu w ciągu | 

2 lat. (Seweryn Ludkiewicz, Osiecki, 
Poniatowski, Zdzisław Ludkiewicz i 
Kopczyński), Wedle niego reformę 

We wtorek, 24 lutego pierwszy 

występ znakomitej śpiewaczki 
w operze Verdi'ego „VIOLETTĄ“. 

Bilety nabywać można w kasie zamawiań (Teatr Polski) od 11—1 pp. i 3—9 w. 
  

: uzyska większość w Sejmie, czy nie— 

ziemi —; 

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

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

  

  

Niniejszym podaje do wiadomości, iż w dniu 19 lutego r. b. otworzył 

Oddział Banku w Warszawie przy ul. Krakowskie - Przedmieście 5, | 

zi 
rolną przeprowadza się drogą przy- 

musu parcelacyjnego. O ile w ciągu 
roku właściciele nie rozparcelują lub 

nie rozprzedadzą w danem woje- 

wództwie lub powiecie przeznaczonej 
z ogólnego planu parcelacyjnego na 

państwo ilości ziemi — to ministe- 
rjum ogłosi, które ajątki, względnie 

ich części, przymusowi podiegać bę- 

dą. A gdyby w ciągu drugiego roku 
parcelacja nie nastąpiła — to prze- 

prowadzeniem jej zajmle się rząd 

przymusowo. _° — 

Tak, czy ow 

   
   

    
    

  

w projekt ten 

czy zajdą w nim znaczne zmiany — 
liczyć się trzeba z tem,że w najbliższym 

czasie, wobec wypuszczenia listów 
zastawnych Banku Rolnego oraz ren- 

ty ziemskiej i ożywienia tej dotych- 

czas nazbyt martwej instytucji — 

sprawa reformy rolnej ruszy skokiem 

naprzód. Zbyt wielkie bowiem wcho- 
ldzą tu w grę interesa — z jednej 
strony stale istniejący, chwilowo w 
uzewnętrzenieniu zahamowany, głód 
ziemi u włościan, a z drugiej potrze- 
ba gotówkowa wielkiej własności na 
podatki oraz inwestycje gospodarcze. 

Ten tylko bowiem większy war- 

sztat rolny utrzyma się przy życiu, 

który przejdzie na nowoczesną tech- 
nikę. 

1 Wszelkie biadania nad tym pro- 
blematem, które słyszymy stale ze 
strony „Słowa” i warstwy, którą to 
pismo reprezentuje, nic tu nie po- 
mogą. 

Życie idzie naprzód, racja stanu 

państwa wymaga, by ziemia latyfun- 

djów i wielkich obszarów przeszła w 
ręce ludności rolniczej bezpośrednio 

na roli pracującej — rozwój ten ni- 

czem powstrzymać się nie da. 

Stoimy w przededniu zasadniczej 
przemiany stosunków na wsi, które 

zasadniczo zmienią wygląd społecz 

ny i gospodarczy państwa, wymagając | 
przystosowania się do niego całego 

życia państwowego i narodowego. 

  

  

ERRA sku” ADATA 

i Teatr Polski 
  

Dziś o godz. 4 pp. 

przedstawienie dla młodzieży 
po cenach najniższych 

„DAMY i HUZARY“ 
komedja Al, Fredry. 

O, godz. 8-ej więcz. 

Występy | 
Karola ADWENTOWICZA 

„MANDĄRYN wU* 
© sztuka Vernon'a I Oren'a 

  

  

  

   

    

      
    
    
        

            
     

  

    

  

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszeria tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na leej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

  

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  

  

Sp. z ogr. odp. 

UŁATWIA NABYWANIE narzędzi pracy. 

Za Radę Nadzorczą 
ZYGMUNT NAGRODZKIi 

Prezes 

Początek o godz. 8 

  

POLSKI BANK RZEMIEŚLNICZY w WILNIE | w WILNIE 

Czynny w poniedziałki, środy I piątki od 5ej do 7-ej w. 
UDZIELA POŻYCZEK (od 25 do 500 złotych) rzemieślnikom, sklepikarzom, wła- 

ścicielom doreżek i wozów ciężarowych, ogrodnikom i t. p. 

PRZYJMUJE OSZCZĘDNOŚCI drobne (od 1 złotego) I lokaty większe na odpo- 
wlednle oprocentowanie ze zwrotem na termin lub na każde żądanie. 

Poslada dla użytku swych członków różue wydawnictwa fachowe. 

Lidji LIPKOWSKIEJ | 
wiecz. | 

  

EB 

który załatwia wszelkie operacje, wchodzące w zakres bankowości. 

  

  

wiieńska 27. 

Za Zarząd 
FRANCISZEK WALICKI 

w/z Prezesa 

_2.ostatniej chwili. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Tajemniczy konkordat z Rzymem 

wyjaśnia się. 

Oburzenie wśród posłów lewicowych. 

W miarę zapoznawania się z tre- 
ścią konkordatu zawartego przez 
posła Stanisława Grabskiego z Rzy- 
mem, coraz większe daje się zauwa 
żyć niezadowolenie wśród sejmowych 
kół lewicowych, Konkordat bowiem 
nakłada na Państwo olbrzymie cię- 
żary oraz zapewnia klerowi takie pra- 
wa i przywileje, że tworzą one z 
Kościoła katolickiego w Polsce pań- 
stwo w państwie. 

Konkordat pozostawia  klerowi 
wszystkie dochody z posług religij- 
nych, przyznając ponadto pensje mie- 
sięczne w wysokości następującej: 
dla uczniów seminarjów i dla zakon: 
ników — 51 zł.; dla proboszczów — 
110 zł; dla biskupów — 1297 zł. 
przyczem nie rząd będzie wypłacał 
pensje, ale biskupi, którzy będą 
otrzymywać ryczałtem odpowiednie 
sumy od rządu. 

Przy parcelacji dóbr kościelnych 
skonfiskowanych ongi przez rządy 
zaborcze, a dziś stanowiące własność 
Państwa, każdy biskup, każda kapi- 
tuła i każde seminarjum ma otrzy” 
mywać po 180 ha ziemi, czyli na 
każde biskupstwo wypadnie 3 razy 
po 180 ha, gdyż w każdej djecezji, 
prócz biskupa istnieją kapituły i se- 
minarja. 

Proboszcze mają otrzymywać tylko 
| po 30 ha. 

LB i W žadnych szkolach w Polsce 
rząd pensjł uczniom nie płaci, ale 
uczniowie seminarjów duchownych 
pensje otrzymywać będą. 

Od podatków, duchowni także 
będa zwolnieni. 

Art. XV. Konkordatu mówi, że 
dobra w których dochody są prze- 
znaczone na cele kulturalno-religijne, 
podatków płacić nie będą. 

A cóż jest łatwiejszego wykazać, 
że dochody biskupa lub proboszcza 
są przeznaczone właśnie na szerze- 
nie kultu religijnego. 

Prawa uchwalone przez Sejm, a 
niedogodne dla kleru, nie będą mo: 
gły być stosowane do duchowi: 5Ё+ 
wa, gdyż 'w art. | konkordstu, p. 
Grabski zapewnił klerowi „swobodne 
wykonywanie jego władzy duchow- 
nej i jego juryzdykcji, jak również 
swobodną administrację i zarząd 
sprawami jego i majątkiem, zgodnie 
z prawami bożemi i prawem kano- 
nicznem”. 

O ile przeto cokolwiekbądź nie | 
spodoba się klerowi, to się okaże, 
że to stoi w sprzeczności z prawem 
kanonicznem i wykonanem nie bę- 
dzie. 

Fle państwo jest obowiązane o" 
kazać wszelką pomoc  biskubom 
przeciwko takim księżom, którzy na 
wzór ks. Huszny ze Mstycowa zechcą 
wyłamać się z pod władzy biskupiej 
i służyć przedewszystkiem swoim 
partjom. 

Takich księży będzie się bez ce- 
remonji sadzało do więzienia, bo dla 
księży-przestępców konkordat zapew: 
nia klasztór zamiast więzienia. 

Nielada jarzmo przywiózł nam p. 
Grabski z Rzymul 

  

Potyczka na pograniczu. 
W rejonie wsi Krzywoznaki w o- |) runków terenowych (gęsty las) nie zo. 

kolicy Milczy, gm. Dolhinowskiej , 
)pow. Wilejskiego dnia 19 b. m. o g. 

23:ej patrol Korpusu Ochrony Po- 
granicza stoczył walkę orężną z so- 
wiecką bandą dywersyjną w sile oko: | 
ło 20 ludzi. Bandyci byli uzbrojśni 

stało stwierdzone powrotne prźejście 
bandy w stronę Rosji. Niezbędne za- 
rządzenia zapobiegawcze zostały wy” 
dane. (Pat.). 

Wyprzedaż MEBLI 
w karabiny i posiadali granaty ręcz* | pokojów: jadalnych, spalał saloników, 
ne oraz jeden karabin maszynowy. 
Napad odparto. Z powodu jednak 
wyjątkowo ciemnej nocy oraz' wa- 

kuchen. i części pojedyńczych 

S. ANCELEWICZ 
Wiino, ul. Niemiecka M 15. 

                           



  

„ bieskie niebo generalskie. — Maski, 

"na balu. — Magistrat tematodajny. — 

" nemi, ale wogóle wszystkie, nie wy 

  

д КОСО ВВ ЗЕ E N S К Nr. 44 (196) 
  

Wiadomošci polityczne. 
E o W dniu 21 bm. rano 

>- przybyli z Warszawy 
zz niki "ar do Krakowa francuski 

minister pracy p. Go: 
dart oraz minister Sokal z małżon: 
kami. W podróży towarzyszyli pp. 
ministrom Gotardowi i Sokalowi dy- 
rektor departamentu Picquonard oraz 
naczelnik wydziału p. Potulicki. Pp. 
ministrów powitał wojewoda krakow- 
ski p. Kowalikowski. Z dworca do- 
stojni goście udali się na zwiedzenie 
miastą. O godzinie 1-szej minut 15 
popcłudniu odbyło się w salonach 
województwa śniadanie wydane na 
cześć gości przez województwo kra- 
kowskie. 

Po śniadaniu goście wyjechali do 
Wieliczki, celem zwiedzenia salin, a 
po powrocie udali się do sali rady 
miejskiej, gdzie byli obecni przy 
wręczaniu dyplomów honorowych za-   
  

służonym architektom p.p. Fikielskie” 
mu, Odżywolskiemu i Stryjeńskiemu. 
O godz. 7-ej i pół wieczorem odbył 
się w Starym Teatrze obiad, wydany 
na cześć gości przez miasto. O godz. 
12ej w nocy dostojni goście udali 
się z powrotem do Warszawy. Dy- 
rektor departamentu Picquonard od- 
jechał z Krakowa o godz. 5tej do 
Katowic i odbył konferencję z kon- 
sulem framcuskim (Pat). 

W Paryżu rozpoczę- 
Narady pol-ły się przed mieszanym 

A trybunałem rozjemczym 
sprawie ko. POlsko-niemieckim na- 
łonistów. rady w sprawie koloni» 

stów niemieckich, któ- 
rych kontrakty dzierżawne i akty 
własności nie zostały uznane przez 
rząd polski. Skarga wniesiona przez 
rząd niemiecki dotyczy stu poszcze- 
gólnych wypadków. 

a 

Prasa litewska o 
„Trimitas” Ne 4 umieszcza artykuł 

podpisany przez „Dęba” z puszczy 
Białowieskiej, który omawia obecną 
politykę polską w sposób następu- 

ący: 
„Polacy nie dają Litwie spokoju, 

począwszy od końca Wielkiej wojny 
kończąc zaś na chwili obecnej. Wpierw 
zagarnęli co mogli siłą zbrojną, obe- 
cnie zaś starają się szkodzić Litwie 
drogą dyplomatyczną. Spójrzmy na 
wyniki tych machinacyj w ciągu 
ostatnich 2—3 miesięcy: 1) rząd li- 
tewski otrzymał w tym czasie notę 
PFmbasadorów, 2) Liga Narodów zwró- 
ciła się do rządu litewskiego z zapy- 
taniem co do prześladowań Polaków, 
3) wysiłki Skrzyńskiego przed konfe- 
rencją helsingforską, mające na celu 
ostateczną izolację Litwy, 4) prasa 
frańcuska angielska, czechosłowacka 
i oczywiście Polska napadła na Li- 
twę w całym szeregu artykułów. 
Wszystkie objawy powyższe są wy- 
łącznie robotą polską. Weźmy np. 
taką konferencję Ambasadorów. Skąd 
się raptem wzięło takie zaintereso: 
wanie się sprawami  litewskiemi? 
Przecież Ambasadorzy niezbyt na- 
wet orjentują się co do geograficzne” 
go położenia Litwy. Tymczasem nie- 

polityce polskiej. 
  

Uporządkowanie naszego 
prawod 

Komisja pod przewodnictwem p. lnych i 3) do uzgodnienia przepisów 
Romana wyłoniła po szeregu konfe- ! 

z wybitnymi przedstawiciela- | 
mi palestry o czem donosił w swoim | pracowują obecnie wnioski, które z 
czasie „Kurjer Wileński” trzy podko: I kolei 
misje: 1) do spraw sądownictwa cy: | komisji. 

rencji 

wilnego, 2) do spraw administracyj- 

Opłaty komunalne. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych 

wystosowało okólnik do województw 
lwowskiego, tarnopolskiego, wołyń- 
skiego, poleskiego, nowogródzkiego 
i białostockiego oraz Delegatury Rzą- 
du w Wilnie okólnik treści następu* 
jącej (w streszczeniu). 

Doszło do wiadomości Min. Spr. 
Wewn., że urzędy gminne powołane 
do stwierdzania własnoręczności pod- 
pisów na deklaracjach zawierających 
żądania zmiany nauczania w publi- 
cznych szkołach powszechnych, na: 
kładzją opłaty od 1 do 2 zł. od każ- 
dego stwierdzonego podpisu, a w 
wielu wypadkach wręcz odmawiają 
stwierdzenia  własnoręczności pod- 

Polaków na Litwie, gdzie obywatele, pisów. 
zagrabiwszy w przeszłości ziemię ro- 
dowitym Litwinom, pragnęliby ją da- 
lej uprawiać, jedynie na mocy tego, 
że się ogłosili Polakami i zapragnę!i 
przy pomocy polskiej siły zbrojnej 
utrzymać swe historyczne, grabieżce 
zabory na Litwie. Widocznie Lidze 
Narodów bardziej chodzi o to, aby 
nie ucierpiało 1000 obszarników, ani- 
żeli miljon roboczego ludu litewskie- 
go. | oto 3+ch członków Rady Ligi 
Narodów, opierając się na intrygach 
polskich, przesyła Litwie notę w spra- 
wie reformy rolnej, występując przez 
to przeciw suwerenności narodu li- 
tewskiego. 

Intryga polska posunęła się tak 
daleko, że notę tę podpisali przed: 
stawiciele „Anglji Hiszpanji i Czecho- 
słowacji, które to państwa uważały 
się za zdeklarowane przyjaźnie wzglę* 
dem Litwy. Szczególnie zdumiewa 
podpis Czechosłowacji, tej samej 
Czechosłowacji, która przeprowadziła 
u siebie nie mniejszą reformę rolną 
aniżeli Litwa. Jednem słowem, nota 
jest wprost bezwstydna i nietylko 
rząd, lecz i instytucje społeczne (li- 
tewskie) powinnyby na to zareago- 
wać i odeprzeć zarzuty. O ile zaś   ustanne lamenty polskie w sprawie : 

rzekomych prześladowań na Litwie, 
skłoniły Konferencję Ambasadorėw 
do przesłanie Litwie podyktowanej 
przez Polaków noty. Cza 

„Przy obecnem kierownictwie Ligi | 
Naredów (w którem dotychczas nie- 
ma litewskiego przedstawiciela), ta 
ostatnia może się więcej interesować | 

"dem mniejszości 

Polacy sądzą, że podobne „noty" 
sprowokują Litwę do represyj wzglę- 

narodowych, to 
grubo się pod tym względem zawio- 

(dą. Litwa mogłaby Lidze Narodów 
odpowiedzieć, że udzieli seym mniej 
szościom akurat tyle swobód, co i 
Polska, lecz nie podepcze zasad mo- 
та!по$с! międzynarodowej, gdyž nie 

Litwą niżeli Konferencja FAmbasado- jest Polską i podeptanie takie nie 
rów. A to wskutek tego, że wielkie 
mocarstwa wcale o Ligę. nie dbają, 

przystoi imieniu litewskiemu. 

„Nie wiemy — powiada dalej arty: 
tak, że ta chce wywierzć wpływ przy- | kuł, jakie sidła znowu Polacy na nas 
najmniej na drobne państewka. Przed- wikłają... że jednak wiklają, to pe- 
stawiciele francuscy w Lidze Naro- 'wna. Litwa powinna kroczyć po do- 
dów, skłonieni 
stosowali do rządu litewskiego zapy- 
tanie co do rzekomych prześladowań / 

przez Polaków, wy: | tychczasowej linji etycznej, lecz po- 
winna też być jak jeden mąż gotowa 
do odparcia ataków polskich”. i 

' 

W związku z tem, M. S. Wewn. 
zaznacza, że związki komunalne mo- 
gą pobierać opłaty za poświadczenia 

Warszawianin Toeplitz kupił klejnoty 
carskie. 

„Banka Comerciala“ w Medjola- 
nie, którego dyrektorem jest p. To- 
eplitz, kupił za 5 miljonów funt. 
szterl. niektóre koronne klejnoty 
carskie. 

Klejnoty te były przysłane przez 

  

Łotwa. 

Pogrzeb zamordowanego 
Massaka. 

Zamordowany członek partji so- 
cjaldćmokratycznej, Massak, zostanie 
pochowany b. uroczyście, w stroju 
galowym. 

Partja socjal-demokratyczna urzą- 
dza pochód, poświęcony pamięci za- 
mordowanego. ь 

Pogrzeb odbędzie się bez cere- 
monjału kościelnego. 

Echa demońŚtracji niedzielnej. | 

Wobec nieprzyzwoitego zachowa” 
mia się policji podczas demonstracji 
niedzielnej wdrożone surowe śledz- 
two, celem ukarania winnych. 

Śledztwo prowadzi dyrektor de- 
partamentu administracyjnego, Schlos- 
sberg. 

Posiadany materjał przekazany 
został ministerstwu spraw wewnętrz- 

nych. 

Delegacja miasta u ministrów. 

Na ostatniem posiedzeniu rady 
miejskiej burmistrz Wilejszys złożył 

r S O EE SANTA ATA I TS S sprawozdanie z narad delegacji mia- 

O wolność słowa. 
Donoszą z Warszawy, że znany 

okólnik ministerstwa spraw wewnętrz- 
nych w sprawie odbywania wieców 
izgromadzeń poselskich na Ziemiach 
Wschodnich, zostanie w tych dniach 

  

Z okna redakcji, 
Zima a kobieta. — Słonko, błotko, 

kółko „Dziennika Wileńskiego" .— Nie- 

blaski.—Stany wyjątkowe. — Tarzan 

Stolica, czy stolec p. Bańkowskiego. 

Obecna zima, a właściwie nie 

wiadomo co—jest kapryśna i zmien-   na, jak kobiete. (Chciałem napisać: 
„jak piękna kobieta”, ale w ostątniej ; 

chwili przekonałem się, że nie tylko | 

„piękne” są kapryšnemi i zmien: | 

łączając brzydkich). 

__Jeden dzień mamy piękny, cieply 

i słoneczny, jakiego nie powstydziły 

by się koniec kwietnie, lub początek 

maja — drugi brzydki, pochmurny, 

plujący mokrym śniegiem w oczy, a 
nawet mroźny, prawie że lutowy. 

Jednego dnia pławimy się w zło- 

tym słonku, drugiego brodzimy w 

naszym tradycyjnym błotku, w któ- 

rem oby się utopił nareszcie nasz 

kochany magistrat, to znów  rozbija- 

my sobie głowy na szpetnie dziura- 

wych chodnikach, zamienianych przez   mróz na ślizgawki. 

wyjaśniony w tym sensie, ża zamel- 
dowanie wiecu posłów lub senato- 
rów jest równoznaczne z zezwoleniem 
władz. 

  

I tak stale, w kółko, aż do znu- 

dzenia, jak w „Dzienniku Wileńskim” 
o gnębieniu „obozu narodowego” 

przez prasę demokratyczną. 

Biedny jest ten „obóz narodowy” 

—taki potulny, skromny, nikomu nie 

zawadzający, „uczciwy”—a tu tak go 
„gnębią”, że aż „Dziennik” pochli- 

puje od czasu do czasu obstowymi 

łzami, skarżąc się, że nawet niebie 

skim generałom (czytaj zesłanym z 

niera, według twierdzenia p. O.) pa- 

sowanym tak sobie prosto z mostu 

na archaniołów nie dają spokoju. 

Wogóle organek naszych  ultra- 

narodowych patrjotów, zasilany stale 

przez żydowskie ogłoszenia jest jakiś | 

smętny 1 minorowy. Nawet różne 

„niebieskie” bale i reduty rozruszać 
go nie mogą. 

Widocznie martwi się tem, że 

kompanja honorowa, która przyjmo* 

wała niebieskiego (dziwna: rzecz: z 

nieba, a przyjechał pociągiem) jest 

tak źle wyćwiczona. 

Rzeczywiście brzydka to rzecz — 
ale cóż robić, kiedy wojsko jest wy- 

szkolone po ziemsku i niebieskich 

regulaminów nie zna zupełnie. 

Źresztą sytuacja była i tak urato- 
wana przez różnych aniołów Stróżów 
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sta z premjerem i ministrem spraw 
wewnętrznych. | 

Delegacja zwróciła się do powyż- 
szych przedstawicieli rządu z prośbą 
o wyssygnowanie s miljona litów, 
celem budowy tanich mieszkań, co 
ulżyłoby w obacnym kryzysie miasz- 
kaniowym. 

IR 

od kasy chorych, którzy przy powl- 

taniu aż kalosze pogubili z wielkiej 

gorliwości. 
Więc po co się tem przejmować? 

Nie wartol 

Lepiej zająć się aktualniejszą spra- 

wą, a mianowicie końcem karnawału 

i balami. : 

Och, balel.. Jaka ich mocl... 

Tu się bawią artyści, tam studen- | 

ci'włóczędzy, tu lekarze, „Polonja”, 

kupcy... Wszędzie maski, blaski, 

kwiaty, perfumy... szał, wir, a wszyst- 

ko bajecznie kolorowe, zawrotne, 

balonikowe—aż się nie chce wierzyć, 

że żyjemy w czasie sanacji 

i „stanów wyjątkowych”. 

Ab, te „stany wyjątkowe” l.. 

Ileż to się musi nacierpieć ten 

nasz nieszczęśliwy kraj, który i tak 

stale znajduje się w stanie wyjątko- 
wego zaniedbania i ignorancji, kraj, 

gdzie oświatę niosą Rachalscy, Owi- 

derscy i im podobni „ideowcy“, a 

nad bezpieczeństwem czuwają tulscy 
policmajstrowie i inni Szolce. 

Ale dosyć już tych smutnych re- 

fleksyj — wróćimy lepiej do karna: 
wału, który i tak już się kończy. 

Przyjdzie popielec i wielki post— 
х 
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kieszeni | 

awstwa. 

prawnych w zakresie rolnictwa i leś- 
nictwa kresowgo. Podkomisje te o: 

będą przedstawione głównej 

! 

urzędowe, winny to jednak czynić 
na podstawie formalnych uchwał, 
które podlegają kontroli władz nad- 
zorczych. 

O ile chodzi o osłaty za potwier- 
dzenie własnoręczności podpisów Min. 
Sp. Wewn. zauważa, że wobec kon- 
stytucyjnie zagwarantowanej bezpłat- 
ności nauczania oraz wobec tego, że 
opłaty te dotykają ubogą ludność 
pobierania ich należy zaniechać. 
Stwierdzenie zaś własnoręczności pod- 
pisów należy uważać za obowiązek 
prawny, któremu urzędy bezwzglę- 
dnie winny czynić zadość. 

Pp. wojewodom poleca się prze- 
prowadzić dochodzenia, w których 
gminach pobierane są opłaty, unie- 
ważnić ewentualnie uchwały co do 
pobierania tych opłat i wydać odpo- 
wiednie polecenia. 

bolszewików do Paryża i tam wysta- 
wione na sprzedaż. 

Pan Toeplitz jest warszawianinem 
żonatym ze znaną artystką drama* 
tyczną, Jadwigą Mrozowską. 

L Raśji Sowieckiej. 

W związku z nominacją Unszlich- 
ta na stanowisko zastępcy komisa- 
rza ludowego marynarki wojennej, 
zachodzą olbrzymie zmiany w skła- 
dzie pracowników rewolucyjnej rady 
wojennej i komisarjatu wojny. 

"Wielu byłych współpracowników 
Unszlichta przechodzi do głównego 
sztabu. 

Rozkazem rewolucyjnej rady wo* 
jennej dowódca akademji lotniczej 
Sołohub mianowany został pomocni- 
kiem dowódcy wojskowych sił lotni- 
czych czerwonej armii. 

Szef sztabu sił lotniczych Mieże- 
ninow mianowany został szefem 
sztabu ukraińskiego okręgu wojska- 
wego. 

Aresztewanie dyplomaty. 

Z Odesy donoszą, iż aresztowano 
tam.wyższego współpracownika za- 
granicznego oddziału G. P. U., za- 
trudnionego poprzednio w somiec+ 
kiej misji w Estonji, niejakiego Blej- 
mana. 

Podczas rewizji znaleziono u nie- 
go wielką sumę pieniędzy i mnóst- 
wo ważnych dokumentów, pocho- 
dzących z archiwum Wszechrosyjskiej 
„Czeka”. 

Blejman przybył do Odesy na 
podstawie fałszywego paszportu nie- 
mieckiego. 

Krążą wersje, że Blejman został 
już rozstrzelany. 

Przeciwko Trockiemu.   
Ministrowie obiecali swą pomoc. 

Pierwszy zjazd 

zującą się z moskiewskim central- 

\ 
Trockiego. 

    Na tem samem posiedzeniu rada ! 
| przyjęła rezolucję, domagającą się 
wysłania do. sejmu memorandum, . 
wyrażającem życzenie zmiany sekwe- ; 
stru mieszkaniowego. 

Walka z pażarami lasów. 

* Departament leśny projektuje w 
roku bieżącym zbudować kilka punk- 

Jtów obserwacyjnych, celem ścisłej 
| obserwacji i zapobiegania rozszerza” 
iniu się pożarów. 

Na punktach tych będą umiesz- 
czone również aparaty telefoniczne, 
które będą sygnalizować o wynikłych 
pożarach do najbliższych leśnictw. 

i 

Napad na policjanta. 

Policja kryminalna od „dłuższego 
już czasu śledziła 4 bandytów, ope- 
rujących w mieszkaniach i autobu- ' 
sach. Ši 

Onegdaj przed poludniem agent 
urzędu śledczego wezwał stojącego 
przed gmachem sejmu policjąnta, ce- 
lem wylegitymowania 3 ch podejrza- 
nych osobników, spacerujących w 
pobliżu. 

W chwili, gdy policjant z rewol- 
wsrem w ręku zbliżał się do niezna” 
jomych, ci powitali go gradem kul. 
Policjant został ciężko ranny. 

Złoczyńcy zbiegli. 
Wieczorem udało się policji śled- 

czej ująć jednego z bandytów. 
Jest nadzieja, że w najbliższych 

godzinach zostaną ujęci i pozostali. 

dużo czasu do to będziemy mieli 

rozważań. 
Teraz się bawmy, tak po nasze- 

mu, po polsku, z całej duszy... 
Dziśl Dziśl Dziś! 
Ach przepraszam.— „Pod znojnym 

niebem Argentyny”... 
„ Jaszcze nie to — jest Shimmy— 

| znaczy małpa... › 

i A gdzie jest Tarzan? 
! — Ою slawny Tarzan „šrėd malp“ 
, Wybrał się ze swej efrykeūskiej 

| dżungli i zamaskowany jako Król 

Karnawał szaleje śród nas... ! 

A więc—niech żyje „Karnawał”. 
{ Przeciwko temu, nawet nasz ma- 

gistrat nie będzie oponował, od cze- 

goż bowiem podatek widowiskowy... 

Że mimo tej fiskalnej krwiożer- 

czości — Magistrat nasz jest jeszcze 
popularną instytucją, jak nigdzie — 

zasługa to jego własna. 

W nieustannej trosce o dobro 

mieszkańców nadwilejskiego grodu— 

otacza magistrat specjalną opieką 

,feljetonistów pism wileńskich, w 

obawie by humor u stóp góry zam- 

kowej nie zagasł, jak oba wileńskie 
„Znicze” (jeden zalany przez chrze: 
ścjąństwo, drugi przez policję). 

  

    Czy kto widział co podobnego — 

  

Teatr Wielki 
Dziś o g. 4 pp. 

po cenach zniżonych. 

„MARJETTA“ 
operetka Kollo 

  

o godz. 8-ej wiecz. 

po raz drugi 

„DEMON! 
opera Rubinsteina 

Jutro w poniedziałek 
po cenach zniżonych 

„Karnawał Królewski” 
revue-operetka Nelsona 

  

УНЕ 1 оМОВЕ 
Najlepszym I nieszkodliwym środkiem 
przeciw otyłości i otłuszczeniu jest 

Tie paragnój 0-1 Grimm 
Nie wymaga żadnej djety, nie dzia- 
ła na serce! Zupełnie nieszkodliwy! 

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

1. Prużana, Mickiewicza 15. 

EEE BEOTI 1 00M MB, TADA I KAT aa SARAS 
1 

magistrat sam dostarcza feljetonistom 

tematów, by dowcip nie „wsiąkł* za 

kraty, jak Szolc. — ‚ 

Bo proszą—idzież ulicą — masz 

temat, zajdziesz do domu — masz 
temat, wstąpisz do cukierni — masz 

temat, płacisz elektryczność — masz 

temat, elektryczność gaśnie — znow 

jest — i tak w kółko, jak „Kwiatek 
lub Obst — jednem słowem magist- 

rackie tematy wprost gwałtem pcha 

ja się pod pióra, tak, że czasami sam 

nie wiesz który z nich odłożyć ną 

jutro. 

Odłożę dsiś wszystko, nawet nie- 

szczęsne bruki wileńskie, któremi 

się magistrat „opiekuje”, 

Boże, przecież to jeden skan: 

dal... 4 

Aż wstyd się przyznać, że jesteś- 
my dużem miastem. 

A przecież mamy pretensje, że 

Wilno jest jedną Ze stolic Polski. 

Ładna mi stolica — chyba, że sto- 

lec p. Bańkowskiego. 
Jeżeli tak—to wszystko w porzą- 

deczku... 
" bicz' 

  

komunistycznej. 
„ partji nowoutworzonej republiki Uz- 
j beckiej uchwalił rezolucję, solidary- 

Z państw bałtyckich. | nym komitetem w stosunku do_ 
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T 'Związku właścicieli drobnych nieru- 

“nie wracają. 

— drobni właściciele zrozumieją swoje 
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"NĄ Dziś — katedry św. Piotra 

Niedziela]  Jutro— Piotra Damjana B.D. 

22 Wschód słońca— g. 6 m. 40 
Luty Zachód „ —g.5m — 

MIEJSKA. 
— W trzecią rocznicę inkorpo- 

acji Wileńszczyzny do Polski. 
z powodu trzeciej rocznicy uchwały 
Sejmu Wileńskiego, wojewoda war« 
s:awski p. Władysław Sołtan nadesłał 
na ręce Delegata Rządu p. Wlzdy- 
słswa Reczkiewicza depeszę nastę- 

" pującej treści: 
W trzecią rocznicę uchwały Sejmu 

Wileńskiego stanowiącej kres sto 
letniego bohaterskiego męczeństwa 

tej ziemi, i wprowadzejącej ją na 
dawne wypróbowane drogi jedności 
państwowej z Rzeczpospolitą Polską, 
przesyłam na ręce Pana Delegata 
wyrazy najserdeczniejszej solidarności 
z uczuciami przeżywanemi w dniu 
dzisiejszym przez ludność wojewódz: 
twa wileńskiego, a także głęboko od- 
czute życzenia nejpomyślniejszego 
rozwoju dobrobytu moralnego i ges- 

podarczego. . 

W odpowiedzi na powyžszą de- 
peszę Delegat Rządu w Wilnie p. 
Raczkiewicz wysłał depeszę treści 
następującej: 

Wzruszony głęboko życzeniami i, 

uczuciami, którym dał wyraz Sza-, 
nowny Pan Wojewoda w trzecią rocz- 
nicę zjednoczenia ziemi wileńskiej 
z Polską, pośpieszam zapewnić go, 
iż ludność ziemi wileńskiej żywo 
wspomina okras walki o swą przy* 
należność państwową z Rieczpospo- 
litą, której przedstawicielem w tym 
frzełomowym czasie był Wielce Sza- 

nowny Pan Wojewoda, trwale zapi- 
sany we wdzięcznej pamięci społe- 
czeństwa wilneńskiego. 

— Przyjazd > wieje Żeligow- 
skiego, i woj. Sołtana. W ponie- 
działek dnia 23 brn, przyjeżdzają do 
Wilna generał Lucjan Żeligowski, 
wojewoda  w:rszawski p.  Wła- 
dysław Sołtan i były delegat rządu 

"w Wilnie p. Walery Roman. Jak się 
ak, wyżej wymianione o- 
soby w dzień swego przyjazdu mają 
być na balu wojewódzkim. 

— Jakie święta zniesiono w 
szkołach. Ministerjlum wyznań re- 
ligijnych I oświaty ustaliło, że do- 
tychczas dla szkół średnich zostały 
zniesione dwa święta, a mianowicie: 
2 lutego Matki Boskiej Gromnicznej, 
oraz 25 marca Najświętszej Marji 
Panny. Co się tyczy świąt Wielka” 
nocnych, to wykłzdy w szkołach śred- 
nich zostaną przeprowadzone w wiel- 
ki wtorex, zajęcia rozpoczną się po 
piedzieli przewodniej, 

— Posiedzenie komisji ma- 
gistrackiej. We wtorek dn. 24i 
we czwartek 26 bm. odbędzie się 
o godz. 20-tej posiedzenie komisji 
finansowej Magistratu m. Wilna. Po- 

* rządek dzienny: uchwalenie prelimi- 
narzy budżetowych na rok 1924. 

We środę dn. 25 o godz 19. m. 
30 odbędzie się posiedzenie Komisji 
Oszczędnościowej. Na porządku dzien* 
nym zbadanie stanu gospodarki ko* 
munalnej m. Wilna. 

— Co to ma znaczyć? Od pe- 
wnego czasu do związku, zaczęły 
napływać ze wszystkich przedmieść 
skargi o tem, że nieznani ludzie 
przynoszą blankiety wykazów šwiad- 
czeń domowych, tabele opłat komor- 
nego į t, d, za które każdy płaci 1 
zł. za sztukę, mówiąc, że to jest o- 
bowigzkewo i że to od Magistratu. 
Tym którzy się odmawiają, grożą 
wezwaniem policji, lecz kiedy odda- 
lają się niby po policjanta, więcej 

  

Pewna właścicielka małego domu 
na Łosiówce, wychodząc do sklepu, 
napotkała w dziedzińcu jednego z 

tych panów, na żądanie którego od 
dała ostatni zł, u sama została bez 

chleba. : 
Związek uprzedza wszystkich wlaš- 

cicieli drobnych nieruchomości, a 
żeby za żadne blankiaty nie płacili 
i že ci którzy w ten sposób posię- 
pują są zwykłymi oszustarni i tako- 
wych należy oddawać w ręce policji, 
gdyż Magistrat blankietów na sprze- 
daż nie rozsyła. Blankiety wykazów 
Świadczeń, można otrzymać w Za: 
rządzie Związku ul. Archanielska 12, 
zamiast 1 zi. po 10 groszy za sztukę. 

— \Месе informacyjne. Zarząd 

chomości m. Wilna i okolice, otrzy- 
mał od władz zezwolenie, na zwoly- 
wanie Informacyjno:Organizacyjnych 
wieców, na przedmieściach m. Wilna, 

. celem założenia swojego banku spół: 
dzielczego. Wiec taki odbędzi się w 
dniu 22 lutego, o godz. 2 popołud- 
niu, w domu Nr 1, przy ul. Tusku- 
lanskiej, w dzielnicy  „Łosiówka*, 
gdzie będą przyjmowane zapisy no- 
wych członków jak do Związku tak 

— 1 90 banku. Należy spodziewać, że 

potrzeby i że tylko, w jedności siła, 
skupią się w związku i wspólnemi 
siłami, dążyć będą do polepszenia 
bytu. Wiecy następne będą odbywać 
się na wszystkich przedmieściach m, 
Wilna o zwołaniu których, będą o- 
głoszenia osobiste, jako też i powia- 
domienie w „Kurjerze Wileńskim”, 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Ulgi dla kolejarzy. Zarząd 
Główny Polskiego Związku Kolejow- 
ców, komnunikuje, że p. minister ko 
leji żelaznych przychylił się do proś 
by w sprewie odroczenia potrąceń 
25 proc. zeliczki zeszłorocznej wyda” 
nej celem ulżenia ciežkiemu polo- 
żeniu kolejarzy. Tąk więc pożyczka 
ta $р!асола będzie w dziesięciu ra: 
tach zamiast przewidzianych czterech. 

(Pat). 

wojskowa. 
— Konkurs na lekarzy wete- 

rynarji. Korpus Ochrony Państwa 
rozpisał konkurs na stanowisko leka- 
rzy weterynarji w randze majora. 
Rozpisany konkurs zapewnia prócz 
zwykłych poborów oficerskich, doda- 
tek pograniczny w wysckości 30 proc. 
całego uposażenia, tudzież Jednora- 
zowy dodatek na przemundurowanie 
w wysokości 1050 punktów przy 
mnożnej 42 co wynosi 441 zł. („prze” 
mundurowanie”, polega na zmianie 
czapki i patek na kołnierzu), djety, 
koszta przeniesienie, plus 50 proc. 
Służba weterynarzy przy brygadzie 
nie jest właściwie na samym pogra- 
niczu, a dopiere w obrębie trzeciej 
linji obronnej. 

— Nowy kurs podoficerów w 
Bydgoszczy. Dn. 15 marca otwarty 
zostanie w oficerskiej Szkole dla po- 
doficerów w Bydgoszczy mowy kurs 
dwuletni 1925—1927. Do szkoły mo- 
gą być przyjęci podoficerowie rezer- 
wy, niesłużący obecnie w wojsku. 

Przyjęcie może nastąpić na na" 
stępujących warunkach: Obywatelstwo 
polskie, stan wolny, ukończone 19 
lat, nieprzekraczające 30 lat, wy: 
kształcenie 4 klasy gimnazjalne, czas 
służby w wojsku przynajmniej 3 lata 
(służba frontowa liczy się podwójnie), 
stopień plutonowego, Za każdy rok 
przybyty w szkole, kandydat musi 
odsłużyć trzy lata w wojsku. 

Podania składać należy wprost 
do Dowództwa szkoły. Załączyć na 
leży: własnoręcznie napisany życio- 
rys, 2 fotogrefje, dokładny adres, 
zezwolenie rodziców, © ile kandydat 
nie ukończył 21 roku życia, Świś» 
dectwo lekarskie o zdolności do 
służby wojskowej. Po ukończeniu 
całkowitego dwuletniego kursu, ab- 
solwenci otrzymują stopień podpo- 
ruczników. 

Teatr i muzyka, 
-— „Mandaryn Wu*. Dziś Karol Ad- 

wentowicz występuje w egzotycznej sztuce 
„Vernon'a i Oren'a „Mandaryn Wus, Wy- 
stawieniem tej zajmującej i w repertuarze 
drematycznym wyjątkowej sztuki Teatr Poł- 
ski pragnie dowieść że repertuar Teatru 
obejmuje wszechstronnie i chce go udostę- 
pnić wszelkim odłamom publiczności 6 
najwybredniejszych gustach. Dziś i jutra 
„Mandaryn Wu” w malowniczych dekora- 
cjach A. Nestorowicza. Reżyserja J. Leś- 
niewskiego 

— Popołudniówka 
Teatr Polskio g. 4-ej pp. gra „Damy i Hu- 
zary* — Al. Fredry. Ceny miejsc najniższe. 

— Z opery. Dziś „Demon” Rubin- 
stelna „Melodyjna ta opera, mając za tło 
tajemniczy Kaukaz ze swą wschodnią po- 
ezją 1 czerwonem otoczeniem które fantazją 
wielkiego poety potęguje, niewątpliwie bę- 
dzie atrakcją naszego sezonu operowego. 
Roię tytułową śpiewa K. Krugłowski, Tama- 
rę w ostatniej chwili objęła J. Krużanka, 
wypożając ją w akcenty mocne I właściwe; 
Księcia śpiewa F. Bedlewicz, pozostałą ob- 
sadę tworzą pp. Skowrońska, Korsak-Ter- 
gowska, Popiel, Witowski i inni. 

— „karnawał! Królewski" po ce- 
mach zniżonych. Jutro korzystejąc z - 
statnich dni karnawału, Teatr Wielki wzna- 
wia „Karnawał Królewski” na którym pu- 
bliczność bawi się wybornie. Publiczność i 
artyści Jez, w ścisłym kontakcie, któremu 
na imię niefrasobliwa zabawa, wzajemnie 
dopełniają i kilka godzin spędzają w nieų- 
stannym śmiechu i wesołości. 

— „Marjetta* jake popołudniów- 
ka. Przemiła | melodyjna Operetka: „Mar- 
jetta”, z H. Jaworską w roli tytułowej, L, 
Sempolińskim,M. Dowmuntem I S. Marjań- 
skim w rolach głównych, grane dziś będzie 
о 4. 4ej pp. Wiele atrakcji, niespodzianek 
urozmśica to wesołe i nieprzeciętne wido- 
wisko operetkowe. Ceny miejsc zniżonę. - 

— Występy Lidji Lipkowskiej. Zna- 
komita śpiewaczka L. Lipkowska wystąpi u 
nas w Teatrzę Wielkim tylko dwa razy: ye 
wtorek dn. 24 b. m. w operze „Violetta” i 
w czwartek dn. 26 b. m. w op. „Rigoletto“. 
Bilety już można nabywąć w kasie zama- 
wiań (Teatr Polski) 11—1 1 3—9 w. 

— Ż opery. Wczorajsza premje- 
ra „Demon” wypadła naogół dodat- 
nio świadczą chlubnie o pracy zespo* 
łu chóru i orkiestry oraz niezmordo- 
wanej pracy reżysera Krugłowskiego, 
który rolę Demona odtworzył, 

Ogólne zdziwienie wywołał fakt, 
że rolę Tamary, którą wedle afiszów 
miała odegrać p. Zamorska -» kreo- 
wała p. Krużanka. Wszyscy w Wilnie 
umieją cenić zalety główne tej ostat- 

szkolna. Dziś 
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niej — jednak inacej jak drwinami 

WE NS 

z publiczności. nie można nazwać ta- 
kich sztuk magicznych powtarzanych 
nie poraz pierwszy przez Dyrekcję 
Teatróu. Przęcież talent pani Za- 
morskiejęma też swoich wielbicieli w 
Wilnie, poco więc manić publiczność 
jednem nazwiskiem na afiszach, by 
potem podstawiać drugą osobą. 

Mówiono wprawdzie głośno w 
kuluarach teatralnych i za kulisami, 
że zamiana ról była wywołana nie- 
dyspozycją odtwórczyni głównej roli 
kobiecej — obecnej zresztą na sali, 
co jednak tembardziej dowodzi, iż 
dyrekcja nie umie sobie radzić z 
personelem. 

Ceś się psuje w państwie ry* 
chłowskiem... 

— Ostatnie 3 przedstawienia 
szopki akademickiej. W lokalu 
Ogniska Fkad. przy ul. Wielkiej Nr. 
24 w niedzielę, poniedziałek i wtorek   odbędą się ostatnie przedstawienia 
szopki. 

— Wieczór poezji Starożytne: | 
go Wschodu (dla młodzieży szkol- 
nej), Szkoła dramatyczna im. St. 
Wyśpiańskiego w Wilnie w bież. roku 
szkolnym rozpoczyna dwa cykle wie- | 
czorów poświęconych arcydziełom | 
poezji polskiej oraz obcej w najcel- | 
niejszych przekładach. Pierwszy wie- 
czór odbędzie się w poniedziałek 23 
b. m. o godz. 7 m. 45 w lokalu 
Gimnazjum Państwowego im. J. Le- 
lewela w Wilnie. W programie frag- 
menty z poezji egipskiej, indyjskiej, 
chińskiej, assyro babilońskiej i he- 
brajskiej w przekładach Radlińskie" ; 
go, Kwiatkowskiego, Langego, Le: | 
mańskiego, Norwida,  Kochanow- | 
skiego. | 

— Widowisko dziecięce na. 
Antokolu. W niędzielę dnia 22 b. 
m. o godz. 6 wiecz. w Domu Lud, 
P. M, Szk. na Antokolu (Antokolska 
44) uczenice szkoły powszechnej Ża- 
kładu Św. Antoniego odegrają Baśń 
fantastyczną w kilku odsłonach. 
Mnóstwo bardzo ładnych kostjumów. | 
Prawdziwy las na scenie. Dzieci an- 
tokolskie i z miasta pośpieszcie zo- | 
baczyč! 

— Odezwa Wileńskiego Tow. 
Muzycznego „Lutnia*. Wobec pro- 
jektowanego koncertu religijnego, 
mającego się odbyć w Wielkim Ty- 
godniu z udziałem chóru mieszane- 
go „Lutni”, orkiestry i solistów, oraz , 
ze względu na rozpoczęcie przygoto: ' 
wania do wykonania utworów więk- 
szych rozmiarów, jako to: Oratorjum 
„Stabat Maten” Astorga, „Psalm” Go: . 
unoda i in., Zarząd Tew. Muzyczne: 
go „lLutnia” zwraca. się..Z. zeprosze- 
niem do członków wileńskich chó- 
rów kościelnych, jako też do miłoś- 
ników śpiewu chórelnego, o łsskawe 
przyczynienie się do powyższego 
przedsięwzięcia przez swój współu- 
dział w celu powiększenia zespołu 
chóralnego do możliwie największyeh 
rozmiarów. 

Zapisy członków chóru przyjmuje 
Kancelarja Tow. „Lutnia” w dni prób, 
t. j. w poniedziałki i czwartki od g. 
7 do 8 wiecz. 

Pierwsza próba wspólna, odbę- 
dzie się w poniedziałek, dn. 25 b.m. 

RÓŻNE. 

— „Tablica poległych studen- 
tów wyższej szkoły handlowej”. 
Zarząd Bretniej Pomocy Studentów 
Wyższej Szkoły Handlowej w War: 
szawie pragnąć uczcić pamięć Kole- 
gów poległych w walkach o Niepod* 
ległość, przystępuje do ufundowania 
„Tablicy Poległych". 

W tym celu Zarząd Bratniej Po-. 
mocy Stud. W. S. H. zwraca się z 
uprzejmą prośbą do tych wszystkich, 
którzy posiadają jakiekolwiek wiado: ; 
mości o poległych studentach Wyż- 
szej Szkoły Handlowej, o zgłoszenig | 
swych adresów do Prezydjum Brat: | 
niej Pomocy Stud. W. S. H, ul. Ko- 
szykowa 9 tel. 45—84, | 

Termin zgłoszeń upływa z dniem | 
25 lutego 1925 r. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. | 

128 Towarzystwo prawnicze im. 
Ign. Danitowicza w Wilnie zawia- 
damia, iż zapowiedziany na dzień 22 
b. m. odczyt profesora Michała 
Orzęckiego p. t. „Kryzys Parlamen" 
tatyzmu“ nie odbędzie się z powodu 
nieprzybycia prelegenta. 

Z POCZTY. 

— Z dniem 16 lutego r.b. zosta- 
ła zaprowadzona służba telegraficzna 
i telefoniczna. 

W urzędzie poczt. Dsreczyn pow. 
Słonimskiego, w agencji pocztowej 
Wojstom, pow. Oszmiańskiego i w 

1 

agencji poczt. Kozangródek,  pow. 
Łuninieckiego. | 

BANKOWA. 
— Najstarsza lustytucja na 

Ziemiach Wschodnich. Jeden z 
poważniejszych banków w Wilnie 
jakim jest Wileński Prywatny Šat 
Handlowy @а dogodnošci klijentėl     

jniony na wzór zagraniczny. Zostaną 
| wprowadzone žardinierki do sprzeda- 

| wie od wojska. 

jjest na lat 8, Drugą podstawę do mal- 

* dzie którego emigranci w wieku pobo- 

nej konkretnej propozycji. Dzennik 

,lingów, a kredyty na lotnictwo o 
„dwa miljony funtów szterlingów. 

KA 

otworzył niedawno Oddział swego 
Banku w Warszawie przy ul. Kra-, 
kowskie Przedmieście Nr. 5. Bank, 
załatwiać będzie tylko wszelkie czyn- 
ności w zakresie bankowości. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
* 

— Podrzutek, Janina Romanowska 
(Rzeczna 11) d. 20-II o g. 20 znalazła około 
drzwi swego mieszkania podrzutka płci 
męskiej w wieku 2 tygodni, którego skiero- 
wano do domu Dzieciątka Jezus 

— Pożar. 20 bm. o g. 15,30 zapaliły 
się sadze w kominie domu M 6 przy ulicy 
Popowsklej. Ogień ugaszono przed przyby- 
ciem straży ogniowej. к 

— Złodzieje grasają. Ignacy Zara- 
nowicz, zam. przy ul. Miodowej 3, zamel- 
dował, iż 20 b. m. o q. 21 skradziono mu 
z kieszeni na przystanku autobusowym 
koło dworca kolejowego portfel z doku- 
mentami i gotówką w sumie 200 zł. ©ocho 
dzenie w toku. 

— Kradzież bielizny. Szloma Szte- 
renszus (Miekiewicza 44) zameldował, iż ze   

  

Z kraju i 
Z CAŁEJ POLSKI 

— Nowe przepisy dla handlu 
ulicznego. Magistrat miasta War- 
szawy opracował nowe przepisy dla 
handlu ulicznego. Dotychczas handel 
uliczny był prowadzony w bądach i 
straganach. System ten będziė zmie- 

ży kwiatów, do sprzedaży cukierków 
— gabilotki, dla dzienników i czaso* 
pism — etażerki. 

— Jak „uwalniano” w Krąko- 
Śledztwo w spra- 

wie nadużyć w D, O, K. prowadzone 
jest w dalszym ciągu pod nadzorem 
delegata min. spraw wojskowych, ma- 
jora Jachecia. Stwierdzono, że nadu- 
życia poborowe były robione specjal- 
nie na terytorjum Krakowa. Miesz- 
kańcy w wieku poborowym otrzymy- 
wali fałszywe dokumenty o przyna- 
leżności do województwa śląskiego, 
gdzie, jak wiadomo, pobór odroczony 

wersacji stanowił punkt umowy emi: 
gracyjnej francusko - polskiej, na zasa- 
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strychu skradziono bieliznę w ilości 100 
sztuk wart. 700 zł. Dochodz. w toku. 

— 20:11 ze strychu domu X 98 przy ul. 
Nowogródzkiej skradziono bieliznę Micha- 
łowi Stankiewiczowi oraz skrzynkę mydła i 
worek mąki Fani Zilbersztejn. Strat narazie 
nie ustalono. Dochodz. w toku, 

Z_PROWINCII. 

— Napad rabunkowy. 13 bm. Jan 
Dziatłowicz (Nowa Wieś, gm. Graużyskiej, 
pow. Oszmiańsk.) zastąpił drogę idącemu 
Fgafonowi Kłukojciowi i grożąc nożem za- 
żądał od niego pieniędzy. Dziatłowicz zo- 
stał aresztowany. Szczegółów narazie brak. 
Dochodz. w toku. 

— Fałszywe oskarżenie. Przepro- 
wadzone dochodzenie ustaliło, iż napad ra- 
bunkowy na trakcie Głębokie Łużki 30-I rb. 
na Walentynę Sierpuciową i innych był Sy* 
mulowany. Stwierdzono, iż Sierpuciowa fał- 
szywie oskarżyła Ignacego i Rafała Kamiń:* 
skich, Władysława Sierpucia i Ignacego 
Struja na tłe zemsty osobistej, ponieważ 
wymienieni na rozprawie sądowej zeznali 
na niekorzyść oskarżycie ki. 

'—————— 

zagranicy. 
rowym, którzy chcą udać się do Fran 
cji, mają odraczaną służbę wojskową 
na lat 5. Skutkiem fałszywych doku- 
mentów, przedstawianych na wyjazd 
do Francji, dokonywano zwolnień, 
podczas gdy młodzieńcy pozostawali 
w Krakowie. 

Z_ ZAGRANICY. 

— Mnglja się zbroi. Ministrowie: 
awjątyki i marynarki wojennej zażą: 
dali w Izbie Gmin, aby budżet ich 
podniesiono o dwa miljony funtów 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

— Sekwana wezbrała. Wskutek 
ostatnich ulewnych deszczów woda 
na Sekwanie przybiera w sposób groź: 
ny. Zachodzi obawa wylewu. 

— Reroplany ze złotem zagi- 
nęły. Przed paru dniami rozdepeszc- 
wano z Londynu sensacyjną wiado- 
mość, że jeden z banków wyprawił 
do Szwajcarji ogromną sumę złota za 
pomocą kilku aeropianów. Obecnie 
donoszą z Bazylei, że dwa z tych 
samolotów gdzieś zaginęły w drodze. 
Niema od nich żadnych wiadomości 
i nie wiadomo, gdzie wylądowały. 

p 

  

Telegramy. 
Marx — ponownie premjerem' 

Przepowiednie pogody 
na marzęc. 

Obecna pogoda, wręcz przepiękna,   BERLIN, 21.11, (Pat). Wczoraj wie: ! 
czorem po agłoszeniu dymisji Marxa | 
frakcja sejmowa partji centrum ode | 
była naradę na której uchwaliła wy: | 
sunąć powtórnie kandydarutę Marxa 
na premjera. Marx oświadczył, że 
przyjmie nówy wybór. Nowe wybory | 
premjera odbędą się prawdopodobnie | 
4 marca. 

Ladne rozbrojenie. 

PARYŻ, 21.11. (Pat.). „Petit Parisi- | 
en* omawiając różne wiadomości 
dotyczące konferencji w sprawie roz- | 
brojenia na morzu i w powietrzu, | 
której zwołanie projektowane jest 
do Waszyngtonu, przypomina, że w 
Paryżu nie otrzymano jeszcze żad: 

uważa, że wobec tego lepiej jest 
powstrzymać się od komentarzy. 
Jest jednak rzeczą dosyć śmieszną 
słuchać głosów o rozbrojeniu na 
morzu i w powietrzu w chwili, w 
której Anglja powiększa kredyty na 
flotę o cztery miljony funtów szter- 

I Włochy mają pretensje do 
$ Egiptu. 

PARYZ, 21.IL. (Pat). Dzienniki do- 
noszą z Kairu, że Włochy zwróciły 
się oficjalnie kdo Egiptu z żądaniem 
natychmiastowego odstępienia oazy 
Dizrabur położenej na granicy Sy- 
renejki,   
Polemika prasowa o Besarabję 

we Włoszech. ! 

RZYM, 21.ll. (Pat). W dniu wezo- 
rajszym ambasador sowiecki Juren- 
jew zamieścił na łamach „Giomnale 
de lialia“ wywiad, w którym poru- 
Szył sprawę Besarabji i słuszne prz- 
tensje Rosji do tego kraju. Dzisiaj 
odpowiedział na powyższy wywiad 
poseł Rumuński w tonie bardzo 
ostrym, wykazując bezpodstawność 
pretensji rosyjskich oraz przytoczo- 
nych przez Jurenjewa argumentów. 
Ta polemika dyplomatyczna wywo- 
łała w tutejszych kołach politycznych 
sensację. 

Senat amerykański šrubuje 
swe djety. 

LONDYN. 21.1. (Pat.). Z Waszyng- 
tonu donoszą, że senat uchwalił pod- 
wyższyć djety członkom senatu z 
siedmiu i pół tysięcy dclarów na 
dziesięć tysięcy dolarów. Jeżeli lzba 
Reprezentantów uchwali ten wniosek 
wówczas prawdopodobnie nastąpi 
veto ze strony prezydenta. * 

t 

napawa jednak ludzi obawami, że 
mioże przyjść nagle reakcja i naocz- 
nie nam przypomnieć, iż jesteśmy 
jeszcze w drugiej połowie zimy i że 
normalnie powinny panować u nas 
mróz i śniegi... ё 

Niepoczciwi astrologowie, robiący 
konkurencję meteorclogom, lekarzom 
iinnym przedstawicielom „zakutej” 
wiedzy, są pesymistami... 

Twierdzili, że juź 19 lutego przyj- 
dzie do zasadniczej zmiany pogody. 
Będą deszcze i śniegi, zrobi się zi- 
mno, a około 5-go marca owe Śnie: 
gi przybiorą rozmiary wprost kata- 
strofalne... 

Natomiast dzień 1 go marca bę* 
dzie pomyślny dla każdego, kto się 
kocha, podczas gdy interesów pie- 
niężnych w tym dniu należy się wy- 
strzegać. 

Niedziela Wielkanocna będzie na 
punkcie pogody znośna. Uratowany 
poniedziałek Wielkanocny przyniesie 
zimno i deszcze. Natomiast Żielone 
Święta już zupełnie, ale to zupełnie 
się nie udadzą. Będą zimne i desz- 
czowe. 

Dopiero w grudniu nastaną lepsze 
czasy. 

Rozmaiłości. 
Cudowne uleczenie. 

W stanie Arizona zdarzył się w tych 
dniach niecodzienny wypadek, mający jed- 
nak już precedens w medycynie. Oto strach 
nieczył nieuleczalnie chorego w następują: 
cych okolicznościach: 

Niedźwiedź ścigany przez myśliwych, ze 
strachu przed zaciekłemi prześladowcami, 
wpadł do domku stojącego na skraju lasu, 
W izbie mieszkalnej leżał od kilkunastu lat 
chory paralityk, który o własnej sile nie 
mógł się nawet przewrócić na łóżku. Na 
widok niedźwiedzia chory paralityk, wysko- 
czywszy oknem, pobiegi na wieś wołać 0 
pomoc. Nadbiegii śladem niedźwiedzia my- 
śliwi zabili na miejscu swą zdobycz, <погу 
zaś Już nie powrócił do łóżka, odzyskawszy 
tak niezwykle dawne siły. 
ZDZ ZZOZ ZZOZ OO 

Giełda warszawska 
z dn. 21—II 25 r. Giełda pieniężna. 

  

sprzedaż kupno 
Holandja 208,60 209,10 208,10 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Franki fr. 27,15 21,22 27 8 
Funty ang. 24,78 24,84 24,72 
Nowy York 5,1842 5,20 5,17 
Paryž 27,30 27,32 27,18 
Praga 15,404/2 15,44 15,37 
Szwajcarja - 99,95 100,20 93,70 
Wiedeń 7,31 7,33 7,29. > 

łochy 21,321/2 21,38 21,27 
oż. dolar. 3,85 — 

Fož. kolej. „ 9,00 — 9,20 
Poż. konwers. 5,60 — 5,70 — 5,60 
i 

Redaktor Józef Batorowicz. 
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ы i ! : : 1 sienniki 
@6 Poleca: kamgarny, wełny, gabardiny, jedwabie na ubrania damskie i męskie. Towary bławatne i białe, ręczniki, kołdry, poduszki. pierze й 

D-H. „BŁAWAT WILEŃSKI 1 pończochy, chustki i wiele Innych rzeczy. Wykonujemy na zamówienia garnitury I płaszcze męskie i dia uczni wszystkich szkół z naszego mater- 

UL. WILEŃSKA 31, TEL. 382. jału na raty i za gotówkę. Wybór duży. Ceny niskie. 

S „HELIOS“ | Dziś! ACE Gzajln8 noo Pola Negri szej kreej „Na paryskim bruku“ PDM 

SERA Taa zysiępoe w rolach spss Payia I kobieų ieganeMego Arts. @° T ZAKLADO NARODOWEGO 

Sc 
I OSSOLIŃSKICH WE LWOWIE Chluba francuskiej a 66 Miebywały dotychczas dramat. Rada 

sztuki kinowej „Koeni smark czystości weselne. Pochody. Orszaki.Polacy. Sztuczne ognie. 

Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan Dworskie łowy. Polowanle na bajwoly. Urocz. šwieto 7 p. huzarów. Balet uroczych syren. Wielka rewja mody u Paguln'a 

Lwów, Ossolińskich 11. WARSZAWA- 
Księgarnia własna, Nowy Świat 69. «i Sensacyjny dramat 

gdy szczęście zazwyczaj jest tak blisko. „b O N k + r Z Y c I A KRA ÓW — Flija Wydawnicza, ul. św. 
życiowy w 8 aktech 
wytw. Paramount. 

W rolach gł. Ryszard Barthelmes i Nita Naldi, wszechświatowej sławy artyści filmowi. Kobiety! Karty! Wina! Narkotyki! dr i 

UWAGA: Tylko kilka dni przed wyslaniem do Anglji! Film krajowy p. t. „Il Kongres Miedzynarodowy Studentėw“ Anry 11. POZNAŃ — Księgarnia św 

  
  

KINO- Ko „Piccadilly 
UL. WIELKA 42. 

Pod Dyrekcją D-H. „JARFILM” 

MOTTO: Młodości niedoświadczona, młodości bleg-- 

| niesz w dal po zwodniczy skarb życia, 

  

  

  

wojciecha. WILNO — Księgarnia św. 

O RO 772 7———— SR GZ R AA AA A GARE CTR Wojciecha. 

st i 5 i i © оТ еса 

l p | | al? rozsprzedajemy Wielki wybór E. Giborski Ё Ш"…Шша"у - banków | tt : pole REŻ 

i 0 | | transport DAMSKIEGO bucików, Wilno, Tatarska 1 róg i NANÓWYZE ; “ШШ Ш‘Ш"Ш[ш. 

е то с ickiewicza. Skład o- b. peł Ik w instytucji bankowej z ukoń- 

: otrzymany OBUWIA pantofelków buwie. Specjalnie dzie- da RkddoGĆ ei dai son akoje Policy. Sendo Jis Ši 

i f I Il (PMAL z WIEDNIA! i półbucików clnnego własnej wy Zna język francuski I niemiecki. Łaskawe oferty ‚ . . 

3 = twórni w Warszawie. pod W. do Administracji „Kurjera Wileńsk.” Dzieje twórczości. Dwa tomy 

EE ao ss sz A EA CAG ACZ A Str. 688 I 21 ilustracyj . . Cena 12.— 
Ant. Malczewskiego. Marja. 

Ze wstępem i objaśnieniami 
prof. Aleks. Brucknera. Str. 
XL +86. . 

Jul. Kleinera. Sztychy. 
Część I: WRAŻENIA Część II: 

i SYLWETKI i REFLEKSJE. 

  UWAGA! ==—u 
Niniejszem podaje się do wiadomości Szan. Publicz- 

ności, że w początku marca r.b. otwiera się 
Zatwierdzone 

4 hurtowy sklad piwa BioSA 23 Cena 4— 

. przez Min. Spraw Wewnetrznych „paty Kent, dawn. Waclawa Kirėnė zodłewi: diójsknh 

księgarniach! 
Fukażą się w sprzedaży w butelkach i beczkach różnej po- | 

ea naatapojass galisi, Is BRIT ITT KATES TEAM NN 

Piwo Poznańskie TTT LI ITT EA CA ER RKA GM GB A 

Piwo Exportowe NASIONA WSZELKIE 
Piwo Marcowe 

polecają składy 
odznaczające się swą wysoką jakością, przyjemnym smakiem i aromatem a) 

|| 1. JASIŃSKIEGO Skład w Wilnie, ul. Bazyljańska Ne 6. 
prowadzone od roku 1870 w Łęczycy, oddział w Ło- 
dzi ul Andrzeja 10. Cennik na żądanie bezpłatnie 

WEJ GU WEJ HY WA CWY CHF WY WY WW WU W GW WE W WY WY 

BIURO 
REKLAMOWE 

jtofana Grabowskiegi KOMUNIKAT. 
Poznaj siebie. Kim jesteś? 

  

  na warunkach 

najbardziej dogodnych. 

w Wilnie, ul. Garbarska 1, Tel. 82 

przyjmuje ogloszenia do wszystkich 

pism miejscowych i zamiejscowych   
  

Uicaisa oi MAU NALRE SO CN A Ze 

  

„VESTA" 
Bank Wzajemnych Ubezpieczeń 

zał. 1873. Poznań 

ODDZIAŁ w WILNIE, Jagiellońska 8 

JANŁÓDAJNJA 
Hygjeniczna 

ul. Wilefiska 27 
Wydaje oblady zdrowe || 
tanie. Otwarta od 12 - 41/2 

SKLEP z mzterjałemi 
piśmiennemi przy ul. Kal 
waryjskiej 11 — sprzedam 

zaraz. 
SKLEP spożywczy przy 

zał. 1873. 

  ul. Kalwaryjskiej 8 sprze- 
  

Ubezpieczenia życiowe, 

od wypadków, odpowiedzial- 

ności prawnej, auto casco od 

ognia i gradu. 

dam zaraz z powodu wy- 
jazdu. 

EPRWICWPEOZZARZEWAKO 
Pierwszorzędny 

krawiec damski 

fa. KORSAK 
ul. Kalwaryjska 7 —16 
Specjainość : KOSTJUMY 

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

ką do 50 proc. 

Kim być możesz? Charax- 
ter, zdolności, przeznacze- 
nie. Jeżeli ci 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- 
leconym naukową szcze- 
gółową analizę charakteru 
określenia. ważniejszych 
zdarzeń życiowych, odpo- 
wiedzi na szczerze zadane 
pytania, również horoskop 
ułożony przez słynne me: 
djum Miss Evigny. Anali- 
zę-horoskop vysyla się po 
otrzymaniu 3 złot. Jeżeli 

UWAŻNIE PRZECZYTAJCIE. OO   wziąć pod uwagę, że wy- 
konanie analizy wymaga 
poważnej umysłowej pra- 
cy, koszta ogłoszeń, pocz- 
towe, eic, wyżej oznaczo- 
na suma nie jest wysoka. 
Osobiście przyjmuje od й 
12—7 pp. Doświadczenia > 
naukowe pSzyllera-Szkol- 
nika,zaszcycone chwaleb- 
nymi protokułami nauko- 
wychTow. Warszawy, 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. 

      BI ED DT TLS AINA 

Potrzebny 
zaraz do malątku Iešnego '1,700 hektarėw) po- 
łożonego nad Niemnem (starostwo Lidzkie, woje« 

wództwo Nowogródzkie) 
Р 1 ° 

rządca-lešnik || 
posiadający gruntowną znajomość gospodarstwa 

leśnego, jak również obeznany z gospodarką rolną 

(ziemi ornej | łąk 120 hektarów). 

Oferty wraz z życiorysem, odpisami świadectw, wóś- 

runkami (pożądana jest fotogrefja) prosimy nadsyłać 

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

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

kalu Domu Ludowego Polskiej Macierzy Szkol- 
nej im. ks. bisk. Bandurskiego — Nowa Fleja 2 

odbędzie się 

ciągnienie losów loterji fantowej 

Koła Polskiej Macierzy Szkolnej 
im. T. Kościuszki. 

Wstęp za okazaniem biletów loteryjnych. Ta- 

belawygranych będzie ogłoszona w dziennikach 
wileńskich. 

      

    
    

      
        

      

          

         
       

     

            

Przystępując do wydawnictwa . 

KSIĘGI ADRESOWEJ 

„WILNO 

Księgi a 

Handlowo: Przemysłowo: niormacj|nej 
poświęconej zobrazowaniu przemysłu i handlu w Wilnie, 

z działem informacyjnym, opracowanym przez 

wybitniejsze jednostki fachowe 

Potrzebny zaraz 

lokal 
w śródmieściu (Wilno) 

od 4 do 5 pokoi 

ze wszelkiemi wygodami 

Uimowa roczna. 

Cena od 100 do 150 zł. miesięcznie 

Oferty: 

Fiija „Kurjera Warszawskiego 

ul. Ad. Mickiewicza 2, tel. Ne 63 

„Dla Schroniska Nauczycielek”. 

Spiesznie do sprzedania 
z” ogrodem o- 

dom wocowym, stud= 
nią betonową 1 stajnią 
murowaną na bardzo do- 
godnych werunkach w 
Zwierzyńcu. Dowiedzieć 
się: uł. Stara 14, m. 3, 

prosimy: _ 

1) Osoby uprawiające wolne zawody, oraz T-wa i Insty- 

tucje Spoleczne i Zaklady Naukowe nadsyłać dokładne 

adresy z wskazaniem zawodów, numerów telefonów, 

        

godzin przyjęć etc. ete. dla bezpłatnego zamieszczenia 
JADŁODAJNIA 

TAA : od „ORLEM“ 

A a = H Towarzystwo Przemysłowo-Randlowe B Pour. Sto mickaiski2 
2) PP. Kupców 1 Przemysłowców o zamieszczen e 

WYDAJE zdrowe obiady 
z herbatą. 

ogłoszeń zwykłych, lub ogłoszeń opisowych w tek- 

ście, — nie czekając przyjścia agenta. 

3) PP. Księgarzy i nabywców Księgi „Wiino* o za: 

mawianie egzemplarzy, a to w celu uregulowania 

nakładu. į 

CENA KSIĘGI 5 ZŁOTYCH. 

W powyższych kwestjach prosimy zwracać się do Wyda- 

wnictwa „Księgi Wilno** ul. Garbarska 1, lokal „Biura Reklam. 

W czwartek KOŁDUNY, 
w niedzielę FLAKI. 

Cena 1 złoty. 

l i książka wojsk. 
(Il OD ; karta powo- 
łania, wydana przez PKU 
Swieciany ne imię Hero- 
nima Radka, zamieszk. w 
folw. Mażełata, gm. Kie- 
miejlskie, pow. Święciąń- 
skiego — unleważnia się. 

RUYTOWANY korespon- | J korespon- 4 
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. Na 12 

PRACOWNIA 
zębów sztacznych 

L MINKIERA 
dl. Wileńska 21, 

PISMA 
rodzienne, tygodniowe | IAA 
wychodzące w Wilnie 

„SPOJNIA“ 

в 

į 
| 

į w Wilnie, nl. Ad. Mickiewicza 34. Telefon I 370. 

į 
į 
3 
i 

(dawniej Zawślna 7). 

Poleca: 
wszelkie śrtykuły budow ane: wapno, ce- 
ment, żelazo, pspę dachową, żelazo hand- 
lowe, okucia okienne, drzwiowe i piecowe. 

   

  

   

Węgiel kamienny kowalski I opałowy. 

FNTT TT TIR ATRI ВОНА ОСН 

Sprzedaž interesu. 
Stare dobrze zaprowadzone w Polsce Biuro 
Handlowe dla sprzedaży sprzętu domowo- 
kuchennego jest do sprzedania. Zapytania 
należy skierować do Biura Ogłoszeń Tad. 
Mikulski, Katowice Woj, Sl. Marjacka 2, 

pod B. Y. 165. i 

A a DEE WEEK OAK | 

wychodzące w całej Polsce i za- 
zaprenumerować można granicą е 

za pośrednictwem 
  

     
    
     

          

    

  

A RSA IS 

Pierwszorzędny krawiec wojskowy I cywilny Biura 

TE KULIKOWSKI U 

| | Reklamowego 
Isk h ora jmuj POLECA daży wok naernów og ajka Sysceckiy m: | | St Grabowskiego 

terjałów, gotowych palt zimowych, jesiennych i garni 

za gołówkę i na raty. Potrzebni praktykant i chłopak do terminu. Telefon 82 
        

wszystkie prowincjonalne | 

Wlino, Garbarska 1. 

  

Druk, „Lux”, Żeligowskiego 1, 

 


