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Naležytošč“pocztowa 

Rok II. Nr. 61 (213) 
opłacona ryczałtem. 

Wilno, Sobota, 14 marca 1925 r. Cena 15 groszy. 
  

KURJER WILEŃSKI 
Wyehodzi eodziennie prócz dni poświąteeznych. 

   

  

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

  

róg Garbarskiej, 

reklamowe w kraju i 

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

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

рюга W. Borkowskiego, Iickiewioza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklnmowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 

telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 606 i wszystkie biura 
zagranicą. I 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKĄ 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego* mieści się przy Biurze Rekiamowym S$. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynnė od 9—6 w. 

Rękopisów nadsyłanych redzkcja nie zwraca. e 

уе 

Cena ogloszeń: Za 
20, na 4'ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 

Redaktor przyjmuje od 3—4 popoł. 
5-0 lamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie, 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

  

Każdy, kto zjedna 6 prenumeratorów na miesiąc, będzie į 

otrzymywał „tKurjer Wileński” darmo przez miesiąc, 

Kto ziedna 5 prenumeratorów na 38 miesiące, będzie otrzy- 

mywal „Kurjer Wilenski" darmo przez 3 miesiące. 

Kto chce kupić tanio książki treści 

storycznej, niech zaprenumeruje „Kurjer Wileński". Otrzyma wtedy w. Admi- 

nistracji „Kurjera Wileńskiego" książkę z kompletu 050% taniej. 

beletrystycznej, naukowej i hi- 

  

    każdy chłopiec, który zgłosi się w administracji „Kurjera Wileńskie- 
go“ codziennie rano o godz. 9—10 może zarobić do 100 zł. miesięcznie. Z enumeruje „Kurjer Wilenski“.     

  

Kto chce mieć codziennie najświeższe wiadomości z Warszawy, niech   
  

   

  

    

   
    

N 7 w nocy na 20 lutego 

  

PODZIĘKOWANIE. 
Wyrażamy gorące podziękowanie Komen- 

dantowi Panu Marjanowi Walig6rze i całemu 

zespołowi Straży Ogniowej za energiczną akcję 

w czasie pożaru naszych składów przy ul. Kwiatowej 

SINGER SEWING 
Machine Company. 

r. b: 

      

PRZYJMUJE 

POSIADA   
Junięte kompli 

Obrady Rady Ligi Narodów z e- 
statnich dni kilku przyniosły pewne 

odprężenie sytuacji politycznej. 
Wiadomości podawane przez urzę- 

dowe ajencje telegraficzne w  spra- 
wach tak skomplikowanych, jak pro: 

blem paktu gwarancyjnego, zabar- 

wiane bywają tendencją, która albo 

zakrywa istotny stan rzeczy, albo też 
wprowadza system stopniowego in* 
formowania społeczeństwa O praw- 

dzie. 

Mówiąc o odprężeniu sytuacji, 
mamy po temu trzy fakty: przełoże- 

„nie sprawy protokułu genewskiego z 

drugiego punktu porządku dziennego 

na dalszy, a może też ad calendas 
graecas,  skrystalizowane stanowisko 

rządu francuskiego: w duchu intere- 
sów Polski oraz lawirowanie Anglji, 
zdążające w kierunku wycofania się 

z pierwotnie zajętego stanowiska. 

Niepewne zrazu stanowisko Her- 

riot'a, które wywołało tak silne za- 

niepokojenie w Polsce, uległo obec- 

nie zmianie, a raczej wyjaśniło się, 

zapewne pod wpływem nacisku opi- 

nji publicznej Francji oraz stanow- 

czych przedstawień min. Skrzyńskiego. 

Millerand w organie swym „Vic- 
toire” ostrzegał Herriot'a przed przy- 

łożeniem ręki do „czwartego rozbio* 

ru“ Polski, 

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Ad. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

egłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 
chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

wyłączne prawo przyjmowania ogłoszeń do jedno- 
dciówek teatralnych.   - 

lacja polily(zn. 
Było te ostrzeżenie bloku naro: 

dowego. 

Tak samo „Matin”, w artykule p. 
Stefana Lausanne pisał, że „gdyby 

Francja dla świstka papieru oddała 

jedną piędź ziemi polskiej, oblicze 

każd+go francuza musiałoby zapło- 

nąć ze wstydu*. 

Słowa te nabierają wielkiego zna- 
czenia, gdy się zważy, że, powiedzmy 

bez ogródek, rząd Herriot'a w kwe- 

jest częściowo od bloku prawicowe" 

go. 
Opinja publiczna Francji spojona 

jest co do jednego:  niebezpieczeń- 
Įstwa niemeckiego. 

Rzucenie niemieckiego projektu 

gwarancyjnego w wir rozważań mię: 

dzynarodowych stworzyło konglome- 

rat większych lub mniejszych pro» 

blemów, czekających rozwiązania. 

Wszelkie drażliwe kwestje, jak: e- 

wskuacja Kolonji wstąpienie Niemiec 

do Ligi Narodów, kontrola zbrojeń 

niemieckich, bezpieczeństeo — 

wszystko to zostało skłębione w jed- 
ną bezkształtną masę, która miała się 

sformować na obecnej sesji Ligi Na: 

     

  

stjach polityki zagranicznej zależny |. 

    
  

Le Journal zamie: 
Wywiad  szcza wywiad swego 
dziennika korespondenta p. Ma- 

m urycego de Valeffa z 
premjerem  Grabskim, 
który przedstawił w 

tym wywiadzie sytuację ekonomicz- 
ną i polityczną Polski. Premjer Grab* 
ski ufa w przyszłość Polski, która 
domaga się jedynie tego by praco- 
wać w spokoju. Polskę ożywiają 

| pragnienia jak najbardziej pokojowe. 

      
  
z premjere 

<_ Grabskim. 

  

Potrzebuje ona 50 lat pokoju, aby 
przekonać Niemcy iż możliwem jest 
„utrzymanie wzajemnych dobrych są: 
siedzkich stosunków. (Pat.). 

W rozmowie z ge: 
newskim sprawozdaw- 
cą dzięnnika  Intresi- 
gent Benasz zaznaczył, 

iż uważa dyskusję nad protokulem 

Benesz o 
protokule 
genewskim. 
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i . ц он аЙ 5 

Wyprzedaž MEBLI 
pokojów: jadalnych, sypialnych, saloników, rzenie chwili obecnej. 

kuchen. i części pojedyńczych i 5 

8. ANCELEWICZ 
Wilno, ul. Niemiecka Xe 15. 

W Wilnie. 

  

Nadzieje niemieckie na wyłowie: | 
nie wcześniejszego opróżnienia stre- | Z Sejmu litewskiego. 
fy kolońskiej, a później nadreńskiej | Na ostatniem posiedzeniu sejmu 
— spełzły na niczem. |rozpatrywano sprawę pozostawienia 

r (T-wu „Halibe* koncesji na eksploa- s , 
WARSZ aa sprawa baz itację sił wodnych Niemna i Wilji 

! negacja którego była | oraz interpelację pod adresem mie 
tak umiejętnie zamaskowana przez |nistra obrony o deportacji z Kowna 
Anglję, zajęła odrazu neleżne jej: na przeciąg 1 mies. prof Herbaczew- 

miejsce i stała się clou wszystkich | skiego, znanego ze swych radykal- 
t h A 

Odroczenie calej sprawy bezpie- | datuje się walka między opozycją 

czeństwa do sesji jesiennej nie oz: ja panującym blokiem. 

nacza bynajmniej ani pogrzebania; Opozycja występuje ostro przeciw: 
protokułu genewskiego ani też m ks pozostawieniu tej koncesji. Po 
doków jego przyjęcia. stronie opozycji stoją też niektórzy 

Poprostu Niemcy _ przez sxe: pro: lua U? chrześcijańskiej 

pozycje zamierzały stworzyć mocniej: |  Większością 26 przeciw 23 gl. 
sze podstawy do sformułowania wa- , całej opozycji projekt przyjąto w pierw: 

runków, na których wstąpiłyby do szem czytaniu. 
Ligi Narodów. Na interpelację w sprawie Her- 

|bsczewskiego odpowiadał zastępca 
Próba się nie udała. | ministra obrony, Tumenas (min. spra- 
Obecnie Niemcy widzą już, źe wiedliwości), który zaznaczył, że de- 

zadatek zaufania, jakiego żądały — portacja przeprowadzona została na 
spełzł na niczem. j podstawach prawnych, 

Więc przygotowują się forsownie Sejm przeciw Watykanowi I Ze- 
do kampanji o ewakuację strefy ko: | chini'temu. 

lońskiej, która to sprawa rozpatry: | Sejm litewski przyjął nagłość wnio 
wana będzie li tylko na podstawie sku ludowców w sprawie odwołania 

sprawozdań i ożinji międzysojuszni: | 

czej komisji kontrolnej oraz innych | 
kompetentnych organów  koalicyj- | 
nych. į 

Ten obrót rzeczy, jest z punktu 
widzenia interesów Polski b. pomyśl: 

ny i dowodzi raz jeszcze że polska 
polityka zagraniczna, wbrew twier- 

dzeniom niektórych strennictw pol- 

skich, stać winna na gruncie proto» 

kułu genewskiego. 

'Na tej platformie, stojąc w szere- 

gu obrońców protokułu, znajdziemy 

pewne pozycje, z których będziemy 

Ruch separatystyczny. 

Łotewskie Ко!а polityczne otrzy” 
mały informacje dotychczas niepo- 
twierdzone, iż ra jednym z ostetnich 

łoruskiej partji komunistycznej uchwa- 
lono rezolucję, 
ważne zmiany do konstytucji Biało- 
rusi sowieckiej. Między innemi mia- 
no uchwalić rezolucję, iż sowiecka 

  

|| Wiadomości polityczne. 
Istał w całości przez wszystkich za: 
akceptowany. Byłoby jednak błędem 
przypuszczać, że z powodu odmow:- 
nego stanowiska Anglji los protoku- 
lu zostal ostatecznie przypieczetowa- 
ny. Protokuł obejmuje sprawy o tak 
wielkiem znaczeniu dla zagwaranto- 
wania pokoju światowego, że wcześ: 
niej czy później będzie on przyjęty 
przez wszystkie rządy, (Pat.). 

: W poniedziałek z ini- 
cjatywy tryjestańskiego 

Pyleście.: koła Adama Mickiewi: 
cza odbył się w Tryjeś- 

cia koncett chopenowski profesora. 
Turczyńskiego, który przyjechał z 
Medjolanu mając na celu jedynie 
propagandę dzieł genjusza polskiego. 

manym entuzjazmem grę polskiego 
muzyka, a tutejsza zazwyczaj bardzo   „genewskim za najważniejsze wyda: | surowa krytyka nie szczędzi nesze: 
mu  pjanišcie  najpochlebniejszych 

Minister oświadczył, że nie wie- | słów uznania. (Pat.). 
'rzył nigdy ażeby tekst protokułu zo: 

' "7—>—— 

Z EOW-NA. 
posła litewskiego przy Watykanie 
i usunięcia przedstawiciela St. Apo- 
stolskiego arcybiskupa Zechiniego z 
Kowna, 

Projekt wyborów w Kłajpedzie, 

| Do gabinetu ministrów wniesio- 
jno projekt ustawy o wyborach do 
/ sejmiku kłejpedzkiego. 

Po przedyskutowaniu go na ra- 
dzie ministrów projekt bądzie nie- 
zwłocznie wniesiony do sejmu, 

Zbliženie litewsko - szwedzkie. 

Główny dyrektor szwedzkiego 
związku gospodarczego, Lefven, zai: 
nicjował stworzenie towarzystwa li- 
tewsko-szwedzkiego zbliżenie. 

Donoszą, iż sformowany został 
tymczasowy zarząd, który ma Gpra- 
eować statut i zwołać ogólne zebranie. 

Zapomogi dla mlast. 

W ostatnich czasach rada mini- 
strów rozpoczęła wydajnie wspoma* 
gać zarządy miast, celem zaprowa- 
dzenia w nich niezbędnych ulepszeń. 

Na ostatniem posiedzeniu rządu 
wyasygnowano 10 tys. litów dla ma- 
gistratu pogranicznego miasta Kibarty. 

Powyższa pożyczka wydana :o:   
' Į 

wprowadzającą ро- ! 

stała na 5 lat. : 

  

Z Minszczyzny. 
coraz bardziej wzrastający ruch se- 

jperatystyczny, który ca Białej Rusi 
(stojo się masowym ruchem naro- 
' dowym. 

i posiedzeń Centralnego Komitetu Bia- ; Wyzucie z ojcowizny. 

Na sowieckiej Białej Rusi pczy” 
į stąpiono do wysiedlania właścicieli 
; złemi I w strefie pogranicznej. Akcja 
jta skierowana jest w związku z osta* 

  

Przępełnionajsa!a przyjęła z hniekła- | 

rodów. 
Ostatnie deklaracje Chamberlain'a 

i Briand'a posiadają dla sytuacji eu- 

ropejskiej pierwszorzędne znaczenie, | 

mogli skutecznie odpierać ataki, cią- 

gle nam jeszcze grożące. 
1. Z   ———   Białoruś w każdej chwili možė wy- į toaiemi postanowieniami Mińskiego 

stąpić ze Związku S.S.S.R, Uchwale- | Cik'a przeciwko posiadaczom ziemi 
nie powyższej rezolucji oznaczałcby | polakom.
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„pierwsze, gdy spokój osobisty i do- 

Nr. 60 (212) К ВОЕ. В 
  

2 
  

Ostatnie wiadomošci. 
(Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawy.) 

Dyskusja nad konkordatem. 
Na posiedzeniu połączonych komisyj spraw zagranicznych i konsty- 

tucyjnej w dyskusji nad konkordstem przemhwiali za wyjątkiem posła Ba- 
gińskiego (Wyzw.) sami posłowie prawicy, grając ciągle na jedną nutę: 
pokrzywdzenia księży przez konkordat. 

Katarynki sejmowe, nakręcone przez biskupów zadania swe wyko- 
nały baz zarzutu. 

A więc pos. Dębski (Piast): „najdrażliwszą jest może sprawa ducho- 
wieństwa, które nie może być skszane na pauperyzację”. 

Pos. Głąbiński (Z. L. N.): „Jeżeli duchowieństwo niebardzo zadowolo* 
ne z postanowień dotyczących uposażeń i t. d.". 

Pos. Matakiewicz (Z. Kat. Lud.) domagał się ziemi dla służby kościel- 
nej, emerytur dla księży orsz popierał wnioski Ch. D. zgłoszone na po- 
przedniem posiedzeniu, a dotycząca uposażenia duchowieństwe. 

Pos. ks. Styczyński zgłosił aż kilka wniesków, mających na celu 
poprawę bytu materjslnego „biednych i pognębionych* w Polsce księ: 
ży, a w ferworze oratorskim zaczął nawet krytykować sam konkordat. 

Wówczas pos. Czapiński (P.P. $.) rzucił okrzyk: „zwracam uwagę, że 
według srt. 2335 i innych prawa kanonicznego, ksiądz haraża się na auto: 
matyczną ekskomunikę, krytykując papieża”. 

Uwaga posła Czapińskiego szowodowała ogólną wescłość na komisji. 
Pos. Bagiński (Wyzwolenie) stwierdzs, że jedyne korzyści, które rze- 

komo przyznaje konkordat; parcelacja i zmiana granic djecezji, i takby 
musiały nastąpić. 

Pozstem konkordat nakłada na Państwo same ciężary I dlatego „Wy: 
zwolenie'* będzie prowadziło bezwględną walkę przeciwko konkordatowi. 

Minister Skrzyński w Genewie. 

We czwartek wieczorem min. Skrzyński odbył dłuższą konferencję 
z Chamberlain'em w sprawie gdańskiej. 

Dalszy ciąg rozmowy odbędzie się w sobotę rano. 
Podobno przebieg rozmowy nie jest najgorszy dla Polski. 
Z Genewy min. Skrzyński uda się do Paryża dla zakończenia swej 

rozmowy z Herriot'em w sprawach paktu gwarancyjnego i innych. 

O uniezależnienie komisarzy ziemskich 
od obszarników. 

Sejmowa komisja budźstowa zakończyła dyskusję ogólną nad budże- 
tem Min. Reform Rolnych. 

Pos. Łypacewicz (Wyzw.) domagał się wydajnego podniesienia wyna- 
grodzenia dla komisarzy ziemskich, celem uniezależnienia ich od wszelkich 
wpływów postrornych, a w pierwszym rządzie — obszarników. 

Stabilizacja urzędników uchwalona. 
Na sejmowej komisji administracyjnej zgodnie z prepozycjami refe- 

renta pos. Putka (Wyzw.) przyjęto art. I prejektu noweli do ustawy o służ- 
bie cywilnej, według którego termin stabilizacji urzędników został odro- 
czony do 31.XII.25 r. wbrew propozycji rządu, który domagał się terminu 
31.XII.27 r. 

Ponadto uchwalono rezolucję, wzywsjącą rząd do natychmiastowego 
przystąpienia wykonania stabilizacji oraz natychmiastowego urządzenia do- 
statecznej ilości potrzebnych kursów dla dokształcenia urzędników pań- 
stwowych. - 2 

Referentemm na płenum Sejmu wybrano pos. Putka (Wyzw.). 

Pakt mierników z prawicą sejmową. 
Na posiedzeniu połączonych komisyj robót publicznych i reform rol- 

nych, w dalszym ciągu rozpatrywaną jest ustawa o mierniczych przy: 
sięgłych. - 

"Wniosek „Wyzwolenia” o podporządkowanie mierniczych Ministrowi 
Ref. Rol. — upadł. 

Prawica i Piast idą zgodnie na rękę żądsniom miarników, którzy 
kręcą się w kuluarach Sejmu i są w ciągłym kontakcie z klubami prawicy. 

Podobno miernicy obiecali prawicy, że wzamien za poparcie ich, będą 
stali zawsze przy parcelacji i komasacji — po stronie obszarników. 

Ładne towarzystwol 

Sabotaż niemiecki. 
Na mocy traktatu wersalskiego, Polska w stosunkach handlowych 

z Nierncami korzysta z całego szeregu przywilejów jednostronnych. 
а m uprzywilejowanie na mocy traktatu wersalskiego wygasa z dniem 

10.11.25 r. 
Dnia 13 stycznia r. b. stanęło między Polską a Niemcemi porczu- 

mienie na mocy którego przedłużono stafus quo do 1.IV r. b, z tem, że 
do tego terminu zostanie zawarta umowa handlowa. 

Obecnie Niemcy peitraktacje w sprawie umowy handlowej przeciągają 
z widocznym zamiżrem nieukończenia jej przed 1 kwietnia. 

Nalsży przeto oczekiwać, że po 1 kwietnia zostaną zastosowane przez 
rząd polski środki represyjne w stosunku do importu niemieckiego. 

W. ILE Ń S$ k I 

Z państw bałtyckich. 
Łotwa. | „Mały gabinet ministrów. 

| Onegdaj ukonstytuował się t. zw. 
„mały” gabinet ministrów, celem 

Pertraktacje z mienszewikami z | rozstrzygania najpijniejszych spraw 
powodu wstąpienia ich do rządu państwowych. 

przeciągają się, przyczem decyzja w W skład jego wchodzą: premjer— 
tej sprawie oczekiwana jast w naj: | Celminsz, jako przewodniczący, min. 
bliższych dniach. sprawiedliwości Juraszewski i kiero- 

W kołach parlamentarnych twiar- | wnik tego resortu, którego sprawy 
dzą, iż mienszewicy zasadniczo go*| są rozpatrywane — jako członkowie. 
dzą się na czynny udział w rządzie, Poprzedni „mały” gabinet składał 
lecz jeszcze nie ustalili kandydatów | się z czterech członków. 
i resortów, na które reflektują. 

Premjer zaproponował mienszewi: 
kom ministerstwo pracy i podsekre- 

tarjat stanu w ministerstwie rolnictwa. Ze wszystkich okolic Łotwy dono- 
W razie, gdyby mienszewicy wstą | szą o niebywsałych mrozach i śnie” 

fpili do rządu, wysunęliby kandyda | gach. 

jtury: na ministra pracy — W. Sal: W  miektórych miejscowościach 
| najsa, a na wiceministra rolaictwa — | śnieg dochodzi do pół metra wyso- 
JR. Lindyoysza, kości. 

— 

. Zmiany w rządzie. 

    
    [ zę — 

Z Rosji Sowieckiej. 
choroby prof. Wormsa odroczenia 

woje Z:rkało* w Polsce. sprawy na 4 tygodnie. Sąd wydał o- 
rzeczenie, zatwierdzające kompeten- 

: Charkowska prasa sowiecka oglo- cje sądu gubernjalnego do rozpatry- 
siła protest artystów przeciwko le imis sprawy, ze względu zaś na cho: 

ningradzkiemu teatrowi „Krywoje ropę jednego z obrońców  Sinclaira 
Zarkalo“, który odbywa obacnie to: ' ozroczył rozprawę na 10 dni. W szali 
urnea po Polsce. „Krywoje Zerksło” szjowej znajdowało się wielu przed- 
oskarżają o wystawienie ostrej satyry stawicieli dyplomatycznych, przemy- 
przeciwko ustrojowi sowieckiemu, Ar- sių zagranicznego i zagranicznej pra- 
tyści sowieccy domagają się ukara:: 
nia członków zespołu „Krywoje AA delegatów rządu so 
kało” i wykluczenia ich z rodziny j 
artystycznej Z,S.RJR, | Steaunki sowiecko-mongolskie 

W związku z notą Karachana, wy- 
słaną do rządu chińskiego w spra: 

Wczoraj rozpoczął się w guber: | wie ewakuacji Mangolji, tymczasowy 
nialnym sądzie moskiewskim proces rząd mongolski nadesłał na ręce rzą- 
wszechrosyjskiego związku gospodar- du sowieckiego podziękowanie za lo- 
stwa narodowego, przeciwke towa- | jalne zachowanie się czerwonej armii 
rzystwu naftowemu  Snclaira. Roz-|na okupowanych terenach mongol- 

prawie przewodniczył Wolfson, stro* | skich. Na tem tle uwydatnia się sprze- 
nę sowiecką bronił adw. Sołowiej,ja- | ezność poglądów rządu mongolskie- 
ko przedstawiciele  Sinclaira wystę | go i chińskiego. 
powali adw, Murawjew i prof. Worms. 
Na zapytanie przewodniczącego przed 
otwarcem rozprawy, co do zastrze” 
żeń formalnych, obronca  Sinclaira 
adw. Murawiew założył protest prze- 
ciwko kompetencji guberjnjalnego są: 
du, saaa przekazania tej 
sprawy, jaka ogólno państwowej naj- 
wyka sądowi Z.S.R.R., oraz wska- Nowy okręt rosyjski. 
zywał na nieformalności w związku Do Odessy przybył nowy okręt 
z zawiadomieniem strony oskarżonej | wojenny, zbudowany w doksch mi- 
o procesie. Ponadto Murawiew żą- , kołajawskich. Podczas próbnego ply- 
dał wobec braku czasu na zgronia | wania okręt zrobił 25 węzłów na go- 
dzenie potrzebnych dowodów, oraz ' dzinę. 

Lwycęstwo wielkiego kapitału chadac- | iż Sypdykst. broniąc interesów był. 
współpracowników _„Rzeczysospoii- 

klego mad tyndykalem dziennikarzy, |tej', „nie zboczył z drogi ideowej i į", 
j styczaej . 

Zarząd Syndykatu dziennikarzy P. Korfanty, który wystawia świa- 
warszawskich na posiedzeniu SWEM | jęctwa „ideowości I etyki” — jest to 
z dn. 2 marca zajmował się sprawą | niewątpliwie bardzo zajmujące zjawi- 
znanego zatergu między b. wspėlpra- | sko współczesnej doby | 

cowatacai:: „Rzęczykospeltej --* Pei List ten był wysłany 11 lutego b. Korfantyro. į 
P. Korfanty nadesłał oświadczenie, | 13:90 lutego b. współpracownicy 

że „w zasadzie” zgadza się na to, L Rono t kowej e | sadz p. Korfantego, zgodzili się 
współpracownicy pism mają prawo. > ostrzeżeń na arbitraż... żądać odszkodowania w razie przej-; : 

ścia pisma w ręce innego właściciela, |  Filiści 17 go lutego p. Korfenty 
o ile zmiana ta narusza ich przeko- OŚwiadczył, że na arbitraż w sprawie 
nania. Zgadza się również, że sprawy ; Swej z b. współpracownikami „Rze- 
takie powinny być rozstrzygane arbi- | czypospolitej” — nie zgadza się. 
trażem. Wraszcie stwierdza łaskawie, — Р. Korfanty „dowcipnie” przyjął 

5 

Protest przeciw występom „Kry 

  

Proces T-wa Sinclair. 

Sąd dla spraw żydowskich, 

Z Odessy donoszą, że w Zinow- 
jswsku otworzono okręgowy sąd lu 
dowy dla spraw żydowskich. Rozpra- 
wy odbywają się w żargonie.   

  

w „zasądzie” arbitraż, a gdy to wzię- 
ta naserjo—arbitraż odrzucił... 

Poczem nastąpiło orzeczenie Za- 
rządu Syndykatu dziennikarzy: Zarząd 
doradza zespołowi b. współpracowni- 
ków „Rzeczypospolitej” udanie się 
na drogę sądową, ponieważ Syndy- 
kat wyczerpał wszelkie tnne środki 
załatwienia sprawy. Jednocześnie zaś 
Zarząd — wobec tego, iż p. Korfanty 
„uznał tezę prawną przez Syndykat 
ustaloną” (aby ją w praktyce nie- 
zwłocznie złamać! Przyp. nasz)—zno* 
si zakaz współpracownictwa w „Rze- 
czypospolitej” dziennikarzy zsyndy= 
kalizowanychi 

Na wykręt p. Korfantego — Syn- 
dykat odpowiedział—kapitulacją I 

  

Zjazd Przeciwgruž- 
liczy w Krakowie. 

Ż inicjatywy niedawno powstałe- 
go Związku Przeciwgruźlicznego od- 
będzie się dnia 16 i 17 maja r. b.w 
Krakowie 1-szy Zjazd Przeciwgruźli- 
czy. Bezpośrednio po nim dn. 18 i 19 
maja również w Krakowie będzie 
miał miejsca IV Zjazd lekarzy i dzia- 
łaczy sanitarnych miejskich. 

  

  Obydwa Zjazdy mają na celu o- 
mówienie spraw, dotyczących zagsd- 
nień zdrowia publicznego i wsksza- 
nia środków walki z chorobami spo- 
łecznemi, zwłaszcza z gruźlicą, sze- 
rzącą się w sposób zastraszający. 

Komitet organizacyjny obu Zjaz- 
dów zeprasza do udziału w nich 
świat lekarski i ogół czyników rzą- 
dowych, samorządowych i społecz- 
nych, którzy pojmują całą doniosłość 
poprawy stosunków . zdrowotnych 
kreju. W obu Zjazdach przewidziany 
jest udział przedstawicieli zagranicz- 
nych T-w Przeciwgrużlicznych. 

Ne Zjeździe Przeciwgrużliczym bę- 
dą wygłoszone następujące referaty: 

1) ńlasyfikacja gruźlicy. 
2) Leczenie gruźlicy swoiste i chi- 

rurgiczne: Ё 
a) leczenie swoiste i sztuczną 

odm. piersiową; 
b) leczenie klimatyczno sanatoryj- 

ne; 
c) leczenie chirurgiczne. 
3) Zasady społecznej walki z gru- 

źlicą w Polsce. 
4) Znaczenie spolsezne przycho- 

dni w walce z gruźlicą. 
"Na Zjeździe sanitarnym cmawla- 

ne będą następujące tamaty: 
1) Krótki zarys przebiegu ważniej- 

szych spraw na ubiegłych zjazdzch. 
2) Organizacja pomocy lekarskiej i 

organizacja służby zdrewia dzielnicy 
małopolskiej, 

3) Sprawa organizacyj sanitarnych 
w oświetleniu budżetów miost i sej- 
mików w r. 1924 i 1925. 

4 Opieka nad matką i dzieckiem 
i walka ze śmiertelnością niemowląt 
i dzieci z uwzględniśniem petrzeb 
higjeny szkolnej. 

Podczas Zjazdów, będzie urządzo- 
na wystawa bigjeniczna. 

Wszelkich wyjsśnień udziela Ss- 
kretarjat Komitetu Organizacyjaego 
Zjazdów (Kraków, magistret, miejski 
urząd zdrowia). 

  

CAIBEGC DNA IKO ASS TATTO BEN 

Żądajcie wszędzie 

„kjera Wileńskiego”. 
        — warren Е — REA 

  
— — 

a wiska, blasku istotnego zapewnić so- 
Listy z arsza wy, bie nie mogą. Choć czasami wrza- 

skliwa reklama rozjaśni przez mo: 
„ment ich figury — wystarczy, aby 
"na chwilę ustała, a światłość gaśnie 
Pa Nawet ludzi, o. 
'zasłużonych, sztucznie na bohaterów 

Zbliża się dzień imienin Józefa (pasować nie można. Bo masy wy- 
Piłsudskiego. t Я 

Prywatny to dziś człowiek. Od p A EE 
stanowiska urzędowego odepchnela Ws 

! pomnijmy tylko wszystkie wy- 
go trzoda karjerowiczów, idąc na siłki wpływowej i poczytnej prasy, 
czele każdego społeczeństwa. Szła by roztoczyć aureolę nad skromną 

łową gen. Halera. | czegóż doko- 
brobyt  okupywało się ugodą z na- ai == jedynie, że LR on dziś 
jazdem; śpieszy też. pierwsza do zastęp — urzędowych sympatyków, 
zbierania plonów niepodległości, Wy: ale poza owymi sympatykami—wiel- 

walczonej krwią „szalonych Ibów*, ka rzeszę raczej niechętnych, których 
od których odżegnywała się w latach stworzyła mu właśnie owa reklama, niewoli. 

3 Czy jednak dużo się znajdzie w 
Byłoby niesprawiedliwością twier- Polsce ludzi w których dzwiek imis- 

dzić, że tylko u nas bohaterstwo „jj „Haller” wywoluje entuzjazm?... 
ustępować musi z drogi zręcznej ży- vy „ocję czoła sarmatyzowane powie 
ciowo pospolitošci. Tak jest, tak; witanie p. J. Obsta wystarczy za od- było c i RE Widocznie powiedź 
więc stale być musi. dniu po* | й 8 
wszednim przewodzą narodom ci, dla | dE Am keras # 00 
których przewodnictwo jest przede: | Człowiek ten budzi nienawiść 
wszystkiem pełnem korytem. Do | gniew, krytykę, S 
koryta tego zawsze docisnąć się," Tak jest! Duža część - społeczeń- 
ujmieją, chociażby zdeptść najgod: |ty. bez irytacji mówić o nim nie 
niejszych mieli. |może. Ale z drugiej strony rozpala 

Jedną rzecz atoli uczynić nie entuzjazm. Niema tu letnich sym- 
potrafią. jpatyków i apatycznych przeciwników. 

Oto, wysforowawszy się na czoło | Są tylko dwie krańcowości. | krań- 
państwa, narodu społeczeństwa, 'zdo- j gowości te nie znikają, czy się o Pił- 
bywszy najprzedniejsze nawet stano- 'sudskim pisze dużo, czy mało, czy 

Imieniny Komendanta. 

Warszawa, dn. 12 marca. 

  | co—z Wilsonem rozmawiał, Strońskie | sumienia narodowego i wraz ze swą, 

ukazuje się on tłumom, czy też się; , Długi, bardżo długi szereg orga- 
kryje przed ich oczami. Samo jego | nizacji, związków, stowarzyszeń etc. 
imię stało się sztandarem, Serca roz* ; postanowił uczcić w Warszawie dzień 
palającą żagwią. : imienin Komendanta. Gdy się Pił- 

A im dalej w przeszłość osuwają | sudski o tem  dowiedzisł, miał po: : 
się dni jago „panowania*, tem pięk: | dobno oświadczyć, że kto chce mu: 
niejsze dokoła tej postaci tworzą się | sprawić przyjemność, niech uraduje 
legendy. Nikt. ich nie komponuje, j sieroty. Zaraz oczywiście, potworzyły 
nie pisze.. Przechodzą z ust do ust. | się komitety imieninowych zabaw 
Roznoszą je żołnierze: „leguny” i ci, | dla dzieci z rozmaitych przytułków. : 
co po nich przyszli... Roznoszą sła- Jeden z takich właśnie komitetów | 
wę robociarze, pamiętając rok 1905... | zwrócił się do mnie, niżej podpisa- ; 
| uwodzi dygnitarzy, co stali tuż obok, | nego, z żądaniem zorganizowania 
gdy był u szczytu chwały i dobrotlie | ćdpowiedniego widowiska  teatralne- 
wie z królami gawędził... go. Ułożyliśmy program. Jego pierw- 

Legendy owe przesiąkają п!еро: | 528 część wypełnić mają popisy; 
strzeżenie w głąb duszy narodu i | dziatwy przytułkowej. ; 
powszechną własnością się stają. Pow- Wyznaczyliśmy- próbę. 
tarzają je nietylko entuzjaści komen- Zjawia się jeden zakład, drugi, 
danta: powtarzają i wierni czytelnicy | trzeci... 
„Rzeczypospolitej** Czytywali w niej Co to? 
ongi napastliwe tasiemce p. Stroń- Na czele uszeregowanych malców 
skiego. Dziś czytają, że tenże pan | wchodzą dwie zakonnice. Zapomniały 
Stroński to indywidyum bez czci ij zupałnie o artykułach prasy „naro- 
wiary... Dobrodusznie przeżuwają jed- dosrej", o napaściach bogoojczyźnia- 
no i drugie; nic ich to nie obchodzi, | nej czeredy, o wszystkich strasza- 
nic nie rozumieją... „Rzeczpospolita“ | ksch zaniepokojonego kołtuństwa. W 
to „Rzeczpospolita* i koniec, Pade- | swych czystych, prawdziwie chrześci- 
rewski założył, a Paderewskinie byle ' Jaūskich sercach poszły za głosem 

stworzonko zapadło już gdzieś na dziatwą spieszą uczcić bohatera, 
dno pamięci poczciwego czytelnika, Zaczęła się próba. 

Miałem być sędzią, kwalifikują: ale szkalowany przez niego bohater w 
wycbreźni pozostał jako ktoś mocny, | cym, co się „zda, a co nie zda do 
ogromny—demon czy anioł — mała | występu publicznego. Słuchałem ry- 
różnica. : mów częstochowskich. seplenionych     # 2 przerażeniem; przyglądałem się| 

  

niszdarmym  tańcom biedoty, nie 
umiejącej estetycznie władać keń- 
czynami; uszy mi puchły od fałszy- 
wych śpiewów... 

Ale na słowo krytyki zdobyć się 
nie mogłem. Bo w tem wszystxiem 
była cześć, było ukochanie, zapał, 

, ertuzjazm. Oto wychodzi sześciolet- 
ni malec i deklamuje: 

„Drogi Komendancie, 
Kochamy cię szczerze, 

bo ty jesteś rycerz - 
nad wszystkie rycerze. 

Cisszymy się bardzo, 
żeś tu, między nami. 

Chesmy być takimi, 
jak ty, żołnierzami". 

Przypomniał mi się przeczytany 
gdzieś kiedyś aforyzm: „Mąż wielki 
rośnie i w nieobecności”, ; 

Odszedł na stronę, skrył się w 
zaciszu rodzinnem, a sława jego da- 
lej, coraz szerzej rozbrzmiewa, roz- 
brzmiewa.. Ci, co ge niby zwalili, 
zadowoleni z tryumfu, tersz między 
sobą toczą walki; padają, dźwigają 
się, znów padają, by jeszcze raz 
powstać i rwać do koryta. Naród do 
żłobu ich puszcza, a czci Jego, po- 
skonanego czci coraz mocniej, jako 
upostaciowanie tego, co najpiękniej- 
szego ma w swojej zbiorowej duszy, 

B. Hertz, 
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Dziś — Matyldy Kr. 
Sobota | Jutro — Klemensa W. 

14 Wschód słońce g 5 m. 54 

Marzec | Zachód „ —g-5 m. 37 

Bibijoteki I muzez. 

Bibljoteka Uniwersytecka— (niwersy: 

tecka 5, czytelnia otwarta od g. 10 r. do 7 
wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T wa imienia wróblewskich 

„ — Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 

porozumieniem z jednym z członków Zarz. 

1 wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 

Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Z. B.-K. dla sto- 

warzyszeń P. W. I Hufców Szkoln.— Doml- 

nikańska 13. 
Czytelnia im. Tomasza Zana —W. Pohu- 

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 

oniedziałków rano) od 10 rano do Bwiecz. 

bez przerwy. W poniedziałki od 3—8 

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańskź 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N. Wilejki) — 

Dominikańska 15, tel. 15 I 16 Udziela bez- 

płatnej pomccy lekarskiej wszystkim ubez- 

pieczonym | ich rodzinom w Poliklinice 

(Dominikańska 15) codz. opsócz dnt świąt. 

cd 8—8. 
Poradnia Polsk. Żrzesz. Lekarzy Spec. 

—Garbarska 3, II piętro, tel. 68. 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28, 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 

Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 
Bowskiego 1. 

Nocne dyżury apiek. 

Przez cały tydzień bieżący dyżurują w no- 
cy następujące apteki: 

Rostkowskiego — Kalwaryjska 4 
Wysockiego — Wielka 3. 
Rugusiowskiego— Stefańska róg Kijowskiej 

Frumkine — Niemiecka 20. 

URZĘ OWA. 

— O język obrad samorządów 

gminnych. W związku z notatką 

„Słowa” p. t. „Ultima tulae" dono* 

szącej, iż w Pińsku na posiedzeniu 

Rady Gminnej przemawiano w języ: 
ku rosyjskim Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych zwraca uwagę, że jęz. 

rosyjski jest niedcpuszczalny w o- 

bredach samorządowych. (stawa z 

dnia 31 lipca 1924 r. przyznaje do* 

puszczalneść w obredach, ebok ję: 

zyka państwowego jedynie jęz. bia- 
„łoruski i ukraiński na obszarze We- 
jewództw Wschodnich. (m) 

— Podatków nie wolno samo- 
rządom podwyższać.  Minist. Sp. 
Wew. nie zatwierdziło okólnikiem z 

dnia 9.lil r. b. uchwały Sejmiku Dziś- 
nieńskiego, zapadłej w dniu 30 paź- 

dziernika 1924 r. w sprawie podwyż- 
szenia normy podetku komunalnego 
do państwowego podatku grunto- 
wego. m 

— Podatek od zbytku miesz- 
kaniowego. Ministerstwo spraw we- 
wnętrznych wydało okólnik w spra- 
włe przepisów pobierania podatku 
od zbytku mieszkaniowege. Podatko- 
wi temu podlegają te części miesz: 
kania, które ze względu na swe 
przeznaczenie lub w stosunku do 
ilości csób je zamieszkujących uwa- 
ża się za zbędne. F więc opodatko- 
waniu podlegeją: a) mieszkania po: 
nad 3 pokoje zajmowane przez 2 о- 
soby b) ponad 4 pokoje zajm. przez 
3 osoby, c) ponad 5 pokoi zajm. 
przez 5 osób, d) wszystkia pokoje o 
ile jest 6, jeżeli przypada więcej niż 
jeden pokój na 1 osobę. Podatek 
płacą osoby fizyczne zajmujące miesz- 
kenia podlegające podatkowi. Od 
podatku wolne są: s) mieszkania za- 
jęte przez cudzoziemskich przedsta- 
wicieli państw obcych b) mieszkania 
reprezentacyjne urzędników państwo- 
wych i samorządowych (wojewodów, 
starostów i t. p.) c) mieszkania osób 
duchownych wszystkich wyznań d) 
części mieszkalne, przeznaczonę do 
wykonywania zawodu, o ile jest wy* 
konywany w domu. Podatek wynosi 
za każdy zbędny pokój do 100 proc. 
komornego, względnie wartości-czyn= 
szowej z czerwca 1914 r. przeliczony 
na złote według relacji ustawowej. 
Należność podatkowa od zbytku 
mieszkaniowego w żadnym wypadku 
nie może przekroczyć 100 proc. su- 
my dzierżawnej z czerwca 1914 r. 
Podlegzją również temu podatkowi 
właściciele domów, mieszkający *e 

własnych lokalach. Statut powyższe- 
go podatku zostanie ogłoszony po 

porozumieniu się z Ministerstwem 

Skarbu. (m) 

MIEJSKA. 

— Badania Hydrotechniczne. 
Chcąc wyzyskać energję wodną rze- 

ki Wilejki, grupa techników zwróciła 

się do prezydenta Bańkoaskiego o 

poczynienie starań, w celu wyasyg 

nowania na badania hydrotechniczne 

"16,250 zł. Pieniądze te mają być u- 
żyte na obliczenia siły wodnej, ze |łudnie w Sali 

stawienia planów i kosztorysów przy- 

szłej hydroelektowni. (m). 

— Z Pogotowia Ratunkowego. 

" 7 wiecz. 

Według danych statystycznych Pogo* 

towie Ratunkowe m, Wilna udzieliło 

w miesiącu lutym pomocy w 283 

wypadkach, wyjazdów zaś miało 135 

razy. Akcja ratownicza tej placówki 

jest wielce utrudniona ze względu na 
tebor. Wozy zakupione w r. 1903 

nie odpowiadają zadaniom i nawało* 

wi pracy. Pogotowia, powoduje duże 

opóźnienia pomocy. Zachodzi przy- 

tem ewentualnie, że pewnego dnia 

Pogotowie znajdzie się bez wozów, 

ze względu na ich okropny stan. 

Możeby Magistrat pokręcił głową i   zdobył się na automobil, którego 

koszt nie wyniesie więcej nad 6000 , 
zł. Ten wydatek stokretnie się: opłaci, | 

bo przyczyni stę do wydarcia śmierci 

niejednego istnienia ludzkiego. (m). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Walne Zebranie  Bratniej 

Pomocy. Zarząd bratniej Pomacy 
Polskiej Młodzieży Fkademickiej U. 

S. B. zewisdamia wszystkich człon- 

ków T-wa, iż w dn. 17 b. m. o godz. 
odbędzie się w Auli Ko 

lumnewej Uniwersytetu Nadzwyczaj- 
ne wzlne zebranie członków T-wa 
Brstnisi Pomocy Pol. Młodz. Akadem. 

5В 
O ile z braku quorum zebranie 

nie dojdzie do skutku, następne ze- 

branie odbędzie się tegoż dnia o 
godz. 9 wiecz. i będzie prawomoc 
nem bez względu na ilość obecnych. 

Porządek dzienny przewiduje: 
| 1) Żegajenie i wybór prezydjum, 
/2) Sprawozdanie Komisji mającej na 
jcelu opracowanie newego statutu 
, Bratniej Pomocy i przedłożenie pro" 

|jektu nowego statutu. 3) Sprawozda. 

„nie Zarządu Bratniej Pomocy, 4) 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 5) 

Wnioski ustępującego Zarządu, 6) 

, Uchwalenie budżetu Bratniej Pomocy 
„na rok 1925, 7) Wybory nowego za 

„rządu, 8) Wolne wnioski. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Z urzędu pośrednictwa pra- 

cy. Państwowy urząd pośrednictwa 
pracy czyni starania w Magistracie i 

u władz wojskowych o przyśpiesze- 

nie robót projektowanych w tym ro 

ku. Akcja ta ma na celu zmniejsze- 
nie bezrobocia, które w ostatnich ty- 
godniach wzrasta w zastraszający 

sposób. Z powodu otrzymania kon: 

cesji na rozmaite budowy w Wilnie 
przez szereg firm prywatnych jest 

nadzieja ulżenia masom  bezrobot: 

nych. W tych dniach urząd pośred- 

nictwa pracy otrzymał z Poznańskiego 

zapotrzebowania na 403 drwali. (tn). 
— Zapomogi dla bezrobot- 

nych. Od dnia 12 grudnia 1924 ro- 
ku do 11 merca b. r. Fundusz bez- 

robocia wygłacił na zapomogi dla 

pozbawionych pracy 21.090 zł. 56 gr. 
Pozatem udzielono bezprocentowych 

pożyczek dla umysłowych pracowni- 

ków, pozbawionych zarobku, na su- 

mę 5320 zł. Przewidziane jest zwięk 

szenie zapomóg dla pracowników u- 

mysłowych. (m). 
— Fundusz bszrobocia. Z po 

wodu tego, iż cały szereg zakładów 

i przedsiębiorstw przemysłowych u- 

chyla się od rejestracji swych praco: 

wników oraz zwleka ze składkami na 

fundusz dla bezrobotnych, zarząd ob- 

wodowy na zasadzie art. 34 do usta- 
wy o bezrobociu z dnia 18 go lisca 

1924 roku postanewił pociągnąć win- 

nych do cdpowiedzialności karnej za 

uchylanie się od wykonania ustawy, 

należność zaś ściągnąć za pośred: 

nictwem Magistratu w drodze przy- 

musowej sekwestracji. (m). 

Z POCZTY. 

— Nowa linja telegraficzna. 
Została ukończona nowa linja tele: 
graficzna pomiędzy Brasławiem i Głę 
bokiem, co umeżliwia bezpośrednią 
rozmowę przez Głębokie z Brasla- 
wiem. Pozatem uzyskano możność 
skomunikowania się wszystkich sta- 
rostw z Dslegaturą i między poszcze- 
gólnemi starostwammi. Fakt ten przy: 
czyni się do tego, že centralne wła- 
dze wileńskie będą miały stały kon” 
takt z urzędami powiatowemi przez 
co nasza administracja zyska na 
sprężystości i szybkości. (m). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Polska a Niemcy. Na ten 
temat wygłosi odczyt w niedzielę 
dn. 15 b. m. o godz. 121/a w poł. 
w Domu Ludowym P. M. Szk. na 

  

Kamiński. 
Aktuslność tematu wobec ostat- 

nich wydarzeń w polityce Europejskiej 
zapawni odczytowi powodzenie. 

— Z Wil. Oddz. Tow. Psychjat 
rów Polskich. W niedzielę, dnia 
15'go marca r. b. o godz. 12 ej w po” 

Wykłedowej Klinik 
„Uniwersyteckich w Szpitalu Św. Ja- 
kóba odbędzie się posiedzenie Wi- 

Antokolu (Fotokolska 44) p. Wł. 

Psychjatrów Polskich z następującym 
porządkiem dziennym: 

1. Prof, Dr Władyczko: a) O wza- 
jemnem stosunku ciśnienia wewnątrz: 

czaszkowego; b) W sprawie leczenia 

padaczki (krótkie komunikaty); 
2. Dr A. Falkowski Adjunkt kriniki 

neurologicznej: a) Demonstrancja na- 

czyń włoskowatych w skórze, b) Za: 

stosowanie lipojodolu w celach roz- 
poznawczych schorzeń rdzenia, 

3, Prof. Dr Antoni Mikulski: (two- 
rzenie nowego Szpitala dla psychicz- 

nie chorych w Ziemi Wileńskiej, 

s 4, Sprawy obchodu stulecia uro- 
dzin Charcot'a. 

RÓŻNE.   
— Czy to możliwe? Dowiaduje” 

my się, że urzędniczka Delegatury 

Rządu, z Wydziełu budżetowego p. 

powodu nadmiernej pracy biurowej. 

Mamy nadzieję, że Pan Dalegst Rzą 

du wejrzy w tę wysoce przykrą $рга- 

wę | zechce zbadać, czy istotnie pra” 

ca urzędników Delegatury Rządu 

grozi im, aż utratą świadomości u 

mysłowej? (m) 
— Konkurs na pomnik. Koło 

Architetktów Polskich ws Lwowie 

ogłasza konkurs na projekt pomnika 

dla lotników Frnerykanów, mającego 

stanąć na cmentarzu „Obrońców 

Lwowa*. 
Warunki szczegółowe otrzymać 

możaa w Kole Architektów, Lwów 

Zimorowicza 9. Termin nadsyłania 

prac 23 marca 1925 r. 

Nagrody za szkice w wysokości 

1500 zł. i 500 zł. będą bezwzględnie 

wypłacone. 
W Wilnie warunki szczegółowe 

przejrzeć można w Lokalu Dziekanatu 

Wydziału Satuk Pięknych @0. 5. B. 

(ul. Uniwersytecka 3). 
— Cyrk w Wilnie. W tych dniach 

do Magistratu m. Wilaa wpłynęło 

podanie niejakiego Lusgi Prasefiego 

cyrkowe w Wilnie na przeciąg 15 dni. 

Cyrk ten urządzony jest na sposób 

amerykański, pozwalający na prowi: 

zoryczną budowę w krótkim przecią- 

gu czasu, wielkich budynków gdzie 

się odbywają przedstawienia. Trupa 

cyrkowa składająca się z włochów, 

rumunów, polaków i rosjan, posiada 

także stajnie złożoną z 15 koni. 

Przedstawienia odbywałyby się na 

placu Lukiskim, (m) | 

SPRAWY KOLEJOWE. 

— Zebranie Rady Kolejowej. 

Przed świętami wielkanocnemi obra* 

dować będzie nowowybrana Rada 

Kolejowa Dyrekcji Wileńskiej. (m). 

— O bezpieczeństwo ruchu. — 

Na obszarze Dyrekcji Wileńskiej ist- 

niały dotychczas zwrotnice przeważnie 

pojedyńcze, które są jeszcze w uży- 

ciu na niektórych stacjach. Zwrotnice 

strof kolejowych, zwłeszcza na szla” 

kach jednotorowych. Aby w zupeł- 

ności zabezpieczyć się od wypadków, 

Dyrekcja Wileńska wprowadza w tym 

roku koncentrację zwrotnic. Najwię- 

cej zainteresowany w udoskonaleniu 

systemu  zwrotniczego jest szlak 

Brześć — Białystok — Grajewo, ze 

względu na znaczny ruch osobowy i 

towarowy: 

nego. Dowiadujemy się, że władze 

kolejowe prowadzą w szybkim tempie 

prace nad doprowadzeniem do ner- 

malnego stanu linji Zemgale — War- 

szawa. Prace te stoją w związku z 

nowym rozkładem jazdy ой 5 czerw 

ca, przewidującym maksymalną szyb* 

kość pociągów pošpiesznych 1 050- 

bowych, która obowiązuje w innych 

dyrekcjach. 
— Ruch budowlany w Dyrek- 

cji Wileńskiej. Chcąc przyjść z po: 

mocą mieszkaniową swym pracowni- 

kom, Dyrekcja rozpoczyna na wiosnę 

budowę szeregu domów mieszkal 

nych. Przy warsztatach kolejowych w 

Łapach ma być zbudowana kolonja 

robotnicza. Pozatem Brześć również 

ma otrzymać domy mieszkalne dla 

urzędników kolejowych. 

— Nowa linja. W krótkim czasie 

ma być rozpoczęte przerabianie linji 

wązkstorowej na szerokotorową od 

st. Nowojelnia do Nowogródka. Fakt 

ten ma doniosłe znaczenie ze wzglę: 

du na to, ż» miasto, które jest sie: 

dzibą urzędu wejewódzkiego, dosta- 

nie normalne połączenie kolejowe z 

Wilnem i Wsrszawą. Pozatem ożywi 

to niewątpliwie ruch handlewy i prze- 

mysłowy województwa Nowogrėdz- 

kiego. 
— Z ruchu towarowego. W 

miesiącu marcu dał się zauważyć 

zwiększony ruch towarowy w Dyrek- 

cii Wileńskiej, Największe ożywienia 

zapunowzio w ładunksch drzewnych. 

Teatr i muzyka. 
— Ostatnie występy K. Adwen- 

towicza. Dziś i jutro w Teatrze Polskim 

odbędą się dwa ostatnie występy Karola 
FAdwentowicza w sztuce Engla „W Przysta:     leńskiego Oddziału Towarzystwa 

o udzielenia pozwolenia na produkcje | P 

— Powrót do stanu normal: ' 

Teatr Polski 

Ostatnie występy 

Karola ADWENTOWICZA 

      

sze przedstawienie w bieżącym sezonie 

Emilja Rutkowska dostała obłędu z teatralnym, Ś 
— „Pan naczelnik,. to ja”. Świetna 

ta krotochwila graną będzie w Teatrze Pol- 

sklm raz jeszcze w niedzielę O g. 4 pop. 

Ceny miejsc zniżone. 
— „Kiki”— premjera przezebawnej Ко- 

medji francuskiej Picarda granej na wszyst 

kich scenach europejskich w bieżącym se- 

zonie, odbędzie się w Teatrze Polskim w 

poniedziałek. Obsada ról nejlepsza, ć mia-* 

nowicie: role główne spoczywają w rękach 

Grabowskiej, Frenklówny, Wronskiej, 

Jaworskiej, Bslcerówny, Godlewskiego, Wyr 

wicza, Kurnakowicza, Purzyckiego, Wollejki, 

Fiszera I innych. Nowość tę wprowadza na 

scenę reżyser Godlewski. Pracownie malar: 

skie przygotowują nowe dekoracje. Kome- 

dja skrzy się dowcipem i humorem. 

— Z operetki. Dziś i jutro L. Messal 

wystąpi ostatnie 2 razy w pięknej operetce 

Lehara „Frasquita”, w której święci praw- 

dziwy tryumf. Nikt jak L. Messal nie wciela 

się z takim talentem w kreowane postacie, 

to też nic dziwnego, że Lucyna Messal jest 

przezwena „Królową operetki polskiej”. 

— W poniedziałek wchodzi na repertu- 

ar z L. Messai „Królowa Czardasza”. Są- 

dząc z zalnteresowania „Czardaszką“ Jak I 

lat ubiegłych, będzie clou sezonu operet- 

kowego, tembardziej, że nigdy jeszcze 

„Czardaszka” tak graną i wystawioną w Wil- 

nie nie była. Zasługa to reżyserów Dow- 

munta i Sempolińskiego, 

„Czardaszkę” wystawiają. 

- — Opera „Alda” w niedzielę po- 

ołudniu. W ubiegłą niedzielę na „Aidę" 

zabrakło biletów, te też Dyrekcja postano- 

wiła dać tę operę jeszcze raz w niedzielę 

© godz. 3 pop. po cenach zniżonych. 

— Teatry wileńskie obecnie gosz- 

czą w swych murach nie lada artystów. Te- 

atr Polski zaszczycił swą osobą jeden z naj- 

wybitniejszych artystów w zakresie ról tra- 

gicznych arol dwentowicz, zaš Teatr 

operetkowy codziennie rozbrzmiewa cud- 

nemi meiodjami najświetniejszyca opere- 

tek, wprowadzonych do repertuaru dzięki 

L. Messal. Warszawa tęskni za swą ulubie- 

którzy wspólnie * 

nicą „Messalką”, której żadna gwiazda nie 
dorówna blaskiem, to też gdyby nasz Teatr 
Wielki przenieść na grunt warszawski, sta- 
łyby się zbytecznemi subsydja, gdyż cała 

drszawa pośpieszyłaby witać swych ulu- 
bieńców, lub dobrych znajomych, a miano- 

| wiele: pp. Messalównę, Kozłowską, Jawor- 

Dziś | ską, Sempolińskiego, Dowmunta, Marjań- 
„W PRZYSTANI | skiego i innych. Wymienieni artyści są zna- 

sztuka Engla. [nl i uznani w Warszawie przez nią cenieni 
+ i kochśni, niewątpiiwie są również cenieni 

Początek o godz. 8-ej wiecz. iw Wilnie, ale „Pani Stagnacja” nie poz- 
beat Wilnu jw Przybytku Muzy na- 

obnej, to też wkrótce Pohulanka zaśnie 
Jutro o godz. 4 ppoł. snem letargicznym, aby się obudzić w lep- 

po cenach zniżonych szych czasach, kiedy „łani Stagnacja” opu- 

„PAN NACZELNIK... TO JAV | | losów so ijmnie sę tymczasem 
krotochwila Moncey'a p” rozrywka wilnian „Kino”, 

W poniedziałek — PREMJERA i WYPADKI i KRADZIEŽE. 

KIKI” ” į 
komedja Picarda | W Wilnie. 

„i (EAZA PRZOD — Zaginiona. Marja Tradowska, lai 
19, przybyła z Drul do swojej kuzynki Ka- 

pusty Marji, zam.jw koszarach Ignacowskich, 

wyszia na miasto dnia 11 b. m. o godz. 11 
i dotąd nie wróciła. Zachodzi obawa upro- 

wadzenia. Agenci śledczej policji rozpoczęli 
poszukiwania. 

— Podrzutek. Moroz. Michał zam. 
przy ul Zarzecze 1, znalazł dn 13 b. m. o 

godz. 19 w kościele WW. ŚŚ. dziecko płci 
męskiej w wieku koło 9 miesięcy. Pod- 

rzutkś odstawiono do przytułku „Dzieciątka 

Jezus*. 
— Ucieczka chłopców. Matulewicz 

Eufrozyna, zam. przy uł. Lidzkiej, zameldo- 
wała iż syn jej Władysław i kolega jego 

Rałman Mikołaj obaj w wieku lat 14, wyszli 

z domu dnia 11 b m i dotąd: niewrócili. 

Zachodzi podejrzenie, iż chłopcy zbiegli do 

Rosji , gdyż często o tem mówili, wycho- 

dząc zaś z domu zabrali ze sobą zapas je- 
dzenia i bielizn 

— Po zculedzka. Rutemberg Rywa 

zam. przy ul. Stefańskiej 38, zanseldowała, 
że dnia 12 b. m. o godz. 16 sąsiadka jej 

Łopźtkin Fejga skradła Jej sżal jedwabny 

wartości 100 zł. Policja zaopiekowała się 

„miłą” sąsiadką. 
— Kradzież bielizny. Gurwicz Fejga 

zam. przy ul. św.Mikołaja 7 zameldowała iż - 

w nocy z 41 na 12-go skradziono jej ze 

strychu bieliznę. Straty wynoszą 270 zł. 

Wszczęto dochodzenie. 

Na prowincji. 

— Morderstwo czy samobójstwo 

Dnla 10 b. m. w lesie koło wsi Wałdenicze 

Nowe, znaleziono wiszącego na drzewie 

trupa. Po sprawdzeniu ustalono, iż jest to 

Adela Zdanowicz mieszkanka wsi Wałdeni- 

„cze Nowe, która zaginęła 28 ub. m Wątpli- 

wość samobójstwa nasuwają sińce na twa- 

rzy I ciele. Wszczęto dochodzenie. (m). 

— Kradzież koni. W nocy z dnia 9 

na 10 we wsi Filipski gm. Krzywickiej nie- 

wykryci sprawcy uprowadzili konie należą: 

ce do mieszkańców tejże wsi Koropszyca 

Bronisława i Zawadzkiego Stanisława. Stra= 

ty wynoszą 700 zł. Policja prowadzi ener- 

giczne poszukiwania. 

Z ZOZ Z Z Z EZ 2 

Z kraju i 

— Odezwa do mieszkańców. 

Na początku onegdajszego posiedze 

nia warszawska rada miejska uchwa- 

liła odczytaną przez prezesa |. Ba: 

lińskiego deklarację, przeciwstawia- 

wiającą się wrogim zakusom па са 

te nasuwają często možliwošė kata- | Įošė granic Rzeczypospolitej i wzy- 

wającą ludność Warszawy w niedzie- 

lę o g. 12 na wiec protestacyjny do | 

ratusze, po którym nastąpi pochód. 

Reda miejska wysłuchała dekla” 

racji stojąc i przyjęła ją burzliwemi 

oklaskami. 

— Trzęsienie zlemi w Polsce. 

Dzienniki śląskie donoszą z miej* 

scowości Lęgiewniki, iż Gd pewnego 

czasu dają się tam odczuwać w środ 

kowej i południowej dzielnicy Łęgiew: 

nik silne wstrząsnienia ziemi, tak; że 

w domach kołyszą się przedmioty, 

a obrazy spadają ze ścian. Również 

domy ulegaję z tego powodu uszko” 

dzeniu; przed kilku dniami zawaliła 

się wskutek tego silnego podziemne 

go wstrząśnienia stodoła gospodar- 

cza Szwaćby. Ostatnie to poruszenie 

ziemi zauważono 28 lutego wieczo: 

rem; treało 2—3 sekund. Kierunek 

wstrząśnień posuwa się ze strany po- 

łudniowo- zachodniej do  północo- 

wschodniej. 

— Bałtyk groźnie huczy. Od 

wczoraj wieczorem morze Bałtyckie 

jest silnie wzburzone. Ryk bałwanów 

słychać w najdalszych zakątkach 

Sopot. Wielu rybaków, którzy mieli 

wyjechać nad morze powstrzymało 

się w obawie katastrofy. 

Zz ZAGRANICY. 

— Burze i śniegi we Włoszech 

i we Francji. W całych północnych 

i środkowych Włoszech do Bołonji 

włącznie panują burze, połączone ze 

šniežycami, co w marcu jest nie* 

zwykłem zjawiskiem w tych okolicach. 

W Marsylji nad wybrzeżem pa- 

nują silne burze. Wszystkie większe 

parowce nadchodzą z opóźnieniem. 

Mniejsze statki nie opuszczają portu. 

Donoszą o szkodsch, poczynionych 

przez nawzłnice. Wiele rybackich 

łodzi potonęło nn morzu. 

Koło Nowsj Fundlandji rozbił się 

na ławicach piaskowych francuski 

statek rybacki „Stella Meris“, Ošm- 

dziesięciu marynarzy zostało ursto- 

wanych mimo szalejącej burzy. 

— Rdrjatyk szaleje. Nad Ad:ja- 

tykiem panuje silaa burza. Starzy   
ni”, Według zdania krytyki, jest to najlep- marynarze nie pamiętają śnieżycy 

zagranicy. 
o takiem napięciu. Ze wszystkich 

stron dochodzą wieści o katastro- 

fach okrętowych. Jak dotychczas 

naliczono 18 trupów, które pochła- 

nęło morze. 
— Trzęsienie ziemi w Sycylji. 

W  Catanji nastąpiło wczoraj silne 
trzęsienie ziemi. Wiele domów u- 

szkodzonych. Wieża kościelna San 
Salvador runęła. 

    

Telegramy. 
Lord Cecil o Polsce. 

LONDYN 13. Ill. (Pat). Na zgro- 
madzeniu stowarzyszenia Ligi Naro- 

dów w Suderland lord Cecil wygło- 
sił mowę w której powiedział między 

innemi, że ewentualna próba nowego 
rozbieru Polski uwikłałaby Ligę Na- 
rodów w wojnę. 

Pokój w Europie bądzie Zapew- 

niony tylko wtedy gdy wszystkie na' 

rody starać się będą o jego zebaz- 

pieczenie. 

Bolszewicy o śmierci ks, Fedu- 
kiewicza. 

MOSK%A. 13.1. (Pat). Donoszą 
z Kijowa, że śledztwo w sprawie 

śmierci księdza Fedukiewicza ustaliło, 

iż ksiądz ten popełnił samobójstwo 

pod wpływem licznych listów otrzy” 

manych od księży katolickich i by- 
łych ziemian. 

Listy te zawierały namowy aby 

ksiądz Fedukiewicz zmszał śmiercią 

winę swego odstępstwa od Ojczyzny 
i Kościoła. 

Konferencja Chamberialn'a z 
Herrietem. 

PARYŻ, 13.11! (Pat), W drodze po” 
wrotnej z Genewy do Londynu Cham- 

berlsin odbędzie w przyszły ponie- 

działek w Paryżu konferencję z Her" 

riotem. 

Kandydaci na prezydenta 
Rzeszy. 

BERLIN. 13.1I1. (Pat). Plan pertji 
burżuazyjnej postanowienia wspólnej 

kandydatury na prezydenta Rzeszy 

nie powiódł się. Obecnie należy się 

liczyć z tem, że prawica wystawi 

kandydaturę burmistrza Jarresa, cen* 

trum doktora Marxs, a socjalni de" 

80 Brauna.   
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Artystyczna wycieczka 
Jugosłowiańska do 

Polski. 
W dniu 21. III b. r. © godz 8-ej 

miasto nasze powita w swych murach 
niezwykle sympatycznych gości. Przy: 
jeżdża wycieczka złożona ze 130 — 
osób, najstarszego chóru akademic- 
kiego z Jugosławji „Obiliė“, Wyciecz- 
ka ta odbywające sią z okazji jubi- 
leuszu 40 letniego istnienia chóru 
spotka się z najserdeczniejszem przy- 
jęciem polskiego społeczeństwa. 

Wszyscy wiemy, że naród jugo- 
słowiański w historjj swej przeżywał 
momenty wzniosłe potęgi i rozwoju 
i straszne, kilkaset lat trwające, o- 
kresy niewoli i najcięższego ucisku. 
W ciężkich tych chwilach wykuwała 
dusza ludu przez usta guślarzy naj- | 
większy skarb kulturalny serbski, * 
serbskie narodowe pieśni. Przy nich 
rodził się młody serb, w ich atmos- 
ferze hartował swą duszę w młodoś* 
ci, z nią na ustach szedł na uparty 
bój i przy jej melodji ginął za swą 
nieszczęśliwą ©jczyzną. 

Z pieśnią tą przyjeżdżają do nsš 
bracia nasi z Południa, by się pó- 
dzielić z nami najcenniejszym doręb- 
kiem duszy swego ludu. Chór pro» 
wadzi dyrygent belgradzkiej opery 
Matacić. 

Wśród uczestników wycieczki znaj- 
duje sję dalej jeden z najżarliwszych 
przyjaciół Polski na terenie belgradz- 
kim, protesor uniwersytetu, dr. Vu 
lić, oraz szereg innych prcfesorów, 

Chór, który w czasie swego po 
bytu w Polsce urządza koncerty w 
ośmiu miastach Rzeczypospolitej, za- 
wita i w mury naszego miasta. Wzy- 
wamy ogół obywateli, by w przyję- 
ciu sympatycznych gości wzięli ser- 
deczny udział kładąc w ten sposób 
podwaliny pod gmach żywej przy 
jażni i zbratania kuituralnego z brać- 
mi naszymi z południa. 

Nie wzmagaj drożyzny! 
Nie szastaj „groszami“! 
Szanuj złotegol 
To nie dawna „złotówka*! 
To półtrzeciej „złotówki*! 

Ku 

Jak poetki kochają? 
Jak kochają poetki, kiedy i wśród 

jakich okoliczności „poznały wolę 
Bożą” jest to niestety dla nas księ- 
ga o siedmiu pieczęciach. A warto 
by jej rąbek został uchylony podobnie 
jak to się stało świeżo wa Włoszech 
gdzie jedno z pism na podstawie 
wywiadów podałe dzieje serdeczne 
kilku poetek. 

Najmniej szczęścia pod tym wzglę- 
dem miała Gasparina Stampa. Mimo 
wielu t. zw. „miłości” raz tylko ko: 
chała prawdziwie. Zdradzona przez 
kochanka odebrała sobie życie licząc 
lat 26. 

Krewka neapolitanka Matylda Se- 
frao miała, jak sama opowiada, sze- 
Ireg „pierwszych miłości”. Już jako 
10-letni bachor rozgorzała płomien- 
nem uczuciem do pewnego lekarza. 
A potem rozpoczął się legjon... i nie- 
(wiadomo kiedy rozpływał się wa 
mgle. 

Baśniopisarka Teresa zeznaje, że 
właściwie pierwsze drgnienie serca 

  
  poczuła, mając lat... pięć] Chyba to 

dość wcześnie. 
Sybilla Flerarmo, mając lat dwa: | 

naście, zakochała się na śmierć... w 
swoim czarnym kocie. 

Pierwszy jej ukochany człowiek 
miał zwyczaj podpisywać się „il Кпо- 
gatto” (twój kot), nie przeczuwając, 
jak tem budził echa w serduszku 
Sybilli. 

Socjalistyczna pieśniarka Ada Ne- 
gri licząc lat 12 miała już potajemne- 
go „narzeczonego”, który ją jednak 
wkrótce porzucił, twierdząc, że zna- 
[а2} sobie „ładniejszą”. Odtąd w mi 
łości zawsze straszyło ją widme innej 
„ładniejszej”. 

Medjolańska piewczyni faszyzmu 
Małgorzata Surfatti, niewiasta po ru- 
bensowsku pulchna apostołujs ponad 
wszystko miłość platoniczna, z któ- 
rej jednakże przyznaje, że miała przy- 
kre doświadczenia. 

Pełna temperamentu Klarysa Par- 
tuferi w pierwszej swej miłości do- 
szła do takiej egzaltacji, że postano- 
wiła przenieść się do wieczności. On 
jednak wolał przedtem... nawiązać     stosunek z inną. Zamiar Klarysy po: 

R RER WELEN $ 

zbawienia życia przynajmniej siebie 
i to najokrutniejszą śmiercią, bo gło- 
dową, rozbił się jednak o jej dobry 
apetyt i znakomitą kuchnię opieku- 
jącego się dziewczęciem, wujaszka. 

    

  

  

Największy tunel 
w Europie. 

-- W Anglji, a ściślej w Szkocji, 
jak donoszą pisma lońdyńskie z 26 ub. 
m. mają wykopać piętnastomilowy 
tunel, który poniesie wody z! jezior 
Lochs-Treig i Laggan do stacji hyd- 
roelektrycznej w Fort Wiliam. 

Ma on być wykopany pod szczy- 
tem Ben Nevis. 

Po jego ukończeniu Wielka Bry- | 
tanja będzie miała najdłuższy tunel 
w Europie, a także prawdopodobnie 
w świecie. Tunel ten będzie o dwie 
miłe i pół dłuższy od sławnego Sim- 

micie. 
ników będzie pracować nad jego 
wykonaniem, a clbrzymi motor o si- 

| le 5.000 h. p. będzie dostarczał świat- 
ło i siły. Gruba zwartość skały, przez 
którą tunel będzie przechodził, zmniej- 
szy możliwość wypadków I obsunięć, 
W niektórych miejscach tunel bedzie 
przechodził na 2 tysiące stóp pod 
górsmi. Otwór przy "jeziorze Lochs 
Treig będzie o 100 stóp poniżej po: 
wierzchi jeziora. Robotnicy będą 
wiercić tutaj tyle, ile bezpieczeństwo 
na to pozwoli, a ostateczne przecicie, 
które wpuści wody do tunelu, 
będzie dokonane przez nurków z 
pneumatycznemi świdrami. 

Olbrzymi ten rurociąg będzie do- 
prowadzał wody do budynku miesz- 
czącego motory. Woda będzie wpa- 
dać pod ciśnieniem 350 funtów na 
cal kwadratowy. Motory będą wyno* 
siły siłę 100.000 h. p. Jednem sło: 
wem będzie to największe wodno: 
slaktryczne przedsiębiorstwo w'Wiel: 
kiej Brytanii. 

Brytyjskie luminjewe Towarzy- 
stwo, która przeprowadza tę budowę' 
posiada fabryki w Norwegji, kopalnie 
| roboty w wielu krajach i należy de 

K I 

nych w całym świecie. 
Potrzeba taniej i obfitej siły po- 

tonnę aluminjum. 

  

Monopol solny.   
sprzedaży soli 
Rzeczypospolitej. 

Przedmiotem monopolu jest wszel- 
plonu, będzie misł 16 stóp średnicy ka sól jadalna (warzonka .i sól kar, 
i cały będzie wykuty w skale i gra- | mienna) bez względu na to, czy 

Dwa do trzech tysięcy robot- | czysta, czy zmieszana Zz innemi cia- 
lami. 

Rozporządzenie ustala cenę hur- 
tową warzonki z Wieliczki na 25 zł. 
za 100 klg. — z innych salin—20 zł, 
soli kamiennej mielonej z kopalni w 
w wapnie—20 zł, z innych kopalni 
t. zw. szarej—13 zł. 20 gr. 

Ceny detaliczne ustałone będą 
przez izby skarbowe w poszczegól: 
nych województwach. 

Biuro sprzedaży soli w Warsza- 
wie sprzedawać bądzie sól wszelkich 
gatunków hurtownikom, których ma 
być conajmniej po 2 w każdym po- 
wiecie. Sól przepisowo skażoną bę- 
dą mogli nabywać bezpośrednio w 
Biurze Sprzedaży również przemys- 
łowcy na potrzeby swych zakładów 
oraz rolnicy na poprawienie paszy 
bydła. 5 

Monopol solny przynosić będzie 
skarbowi poważne zyski, a 2a dobrą 
wróżbę, że ceny zoli nie będą wyż- 
sze, a gatunki gorsze—uważać nale 
leży fakt, że prasa nie otrzymała 
dotąd żadnego komunikatu zapew- 
niającegó, że sól będzie dobra, a 
tylko spożywcy ocenić tego nie po: 
trafią, 

pięciu największych firm aluminiowa- 

  

ruszejącaj dla przemysłu staje się ko- 
nieczną, gdy się sobie uprzytomni, | 
że mniej więcej potrzeba siły 5 koni 
pracującej dzień i noc bez przerwy 

|przez cały rok, aby wytworzyć jedną 

Życie gospodar tia, 

  

Rozporządzenie wykonawcze do 
ustawy wydanej jeszcze na zasadzie 
t. zw. pełnomocnictw w grudniu r. ; 

„ub. wprowadza od marca monopol | 
na obszarze całej | 

г& d. 13—III 25 r, 

Nr. 60 (212) 

Rozmaiłości. 
Jajo strusia olbrzyma. 

W muzeum zoologicznem w Wiedniu 
wystawiono tymi dniami jajo strusia-olbrzy- 
ma z Madagaskaru, a obok dia porównania 
jaja innych ptaków. Z zestawienia tego wy- 
nika, ze jajo strusie równa się stu pięćdzie- 
sięcia jajom kurzym, a jaja złotych kurek I 
kolibrów znikają zupełnie przy tym cgromie. 
Obok pokazano wizerunek szkieletu strusia 
w naturslnej wielkości. Niezwykły ten ptak 
miał przeszło tzy metry wysokcści. Według 
opowiadań krajowców strusie olbrzymy żyły 
przed czterystu jeszcze laty. W XVII wieku 
uważano że jest to ptak. Rok z arabskich 
powieści. Roka jednak episują z ogromny« 
mi skrzydiami, podczas gdy struś madaga- 
skarski mimo swego ogremu, miał skrzydła 
bardzo nikłe. 
— — — — — — NN — 

Giełda warszawska 
Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 26,32 76,38 26,26 
Molandja 207,75 258,25 207,25 
Londyn 24,91 24,97 2485 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Paryż 26,73!/2 26,60 26,67 
Praga 15,441/4 15.48 15,41 
Szwajcarja 100,22 100,47 99,97 
Stockholm 140,08 140,43 99,73 
Wiedeń 73,11 73,0 72,93 
Włochy 21,09 21,14 21,04 
Poż. kolej. _ 9;08—8,99—9,00 
Poż. konwers. 5,00 
Pożyczka zł. 8,40 
4/P/o listy z. Tow. Kred. Z. przedwoj. — 26,38 
5% listy z. warsz. przedw. — 28,75 — 25,85 

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

OWłść i olwonie | 
Najlepszym | nieszkodliwym środkiem 
przeciw otyłości i otłuszczeniu jest 

Die. paragaay I: Gtinn 
Nie wymaga ładnej djety, nie dzia- 
ła na sercel Zupełnie nieszkodiiwył 

Skład główny па Wilno: 
„!. В. 5еда!|!“, Тгоска 7, 

1. Prażana, Mickiewicza 15, 

        

KINO- 66 Dziš! Jedyny obraz 
TEATR „HELIOS sezonu, z udziałem królowej gwiazd 

ul. Wileńska 38. 

TEATR JPOLONJAG | 
Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan 

TER „Piccadiily“ 
UL. WIELKA 42. 

I intoresio Každego | 
labrykant, upra, przemysłowca, rzemieślnika 
leży dać ogłoszenie swej firmy do Księgi Hand- 
lowo-Przemysłowo-informacyjnej „WiLNO%, 

Dziś Lucy Doraine 

  

r a 

 -Księga „Wilno” zawierać będzie prócz najdokład- 
niejszego spisu wszystkich abonentów sieci te- 

lefonicznej następujące działy: 

1) rys 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 

zawierający spis do 10000 firm posiadających świadectwa 
przemysłowe. Dział podatkowy w szerokim zakresie. Ban- 

kowość, spółdzielczość. Taryfy pocztowe i t. d. i t. d. 
Wydawnictwo powyższe w języku polskim ukaże się po 

raz pierwszy w Wilnie. 

Redakcja prosi osoby zainteresowane o adresy. 

Ogłoszenia przyjmuje BIURO REKLĄMOW 
St. Grabowskiego w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

oraz upoważnieni agenci. 

  

Najtrwalsze, najłatwiejsze do obsługi, 
najdokładniej oddzieiające śmietankę 
oryginalne szwedzkie CENTRYFUGI 

(wirówki) do mieka 

„DIABOLO“ 
zwykłe i kombinowane z masłobójką 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA 112, 

Należność może być wpłacana ratami. 

Skład posiada w wielkim wyborze różne maszyny: 
narzędzia | przybory mleczarskie. 

  

Mia May 
Najnowsza kreacja! Wielki dramat erotyczny w 8 aktach 

Pierwszy duński film z Lucy Doralne wykonany w Kopenhadze, który wzbudził zachwyt ! uwielbienie całego świata. 

Dziś: „Nad brzegiem przepaści” su н аан 
W rolach głównych słynni wytworni artyści amerykańscy MIMI PALMERI i ALFRED SUNT. 
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Wydawcg w imieniu współwłaścicieli Józef Batorowicz. 

„Listy miłosne baronowej S...* 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10%/4 wiecz. 

i Conrad Veidt "34,5 Joj droga do szczęścia”... 

sztuka w 8 aktach Haralda Gretha. 

KRNOESTTERELAEPEIGOCZ WERKE BEAC | Po poważnego przedsię 
biorstwa handlowego w 

Prowizja wypłaca się z góry— | centrum miasta poszu- 
zarobić można najmniej do 300 złotych Ši ik 
miesięcznie. Młodzi iuteligentni ludzie wspó nika : 
płei obojga, mający stosunki w sferach | tyją w Brarże Oglewzk 
handlowych, mogą mieć stały zarobek, | S. Jutana, Niemiecka 4, 
pracując na procentach. Szczegóły udziela tel 222. 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 

Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82 
od godz. 10—11 rano. 

Poszukuję 

wspólnika 
do interesu, sklepu obu- 
wia Wiad. w Biurze O 
głoszeń S. Jutana, Nie- 

miecka 4, tel. 222, 

Przepisywanie 

na maszynach 

podań, tmów, korespondencji 
oraz tłómaczenia z obcycił Języków 

na bardzo 
dogodnych 

warunkach 

uskutecznia Biuro 

Podań i Przepisywań 

nl. kiem Mickiewicza, róg Garbarskej [el 02 
(lokal Biura Reklamowego). 

  

    

    

    

  
  

  

fa Pla Lola Państwowa 
Losy do I-ej klasy już nadeszły 

Główna wygrana 350.000 zł. 
Bilety do nabycia u kolektora 
K. GORZUCHOSKIEGO 

Zamkowa 9. 

Ё Cena LOSU calego 32 zł. — 1% 8 zł. а 

      
        

    
  

| MALARZ 
pokojowy i szyldów 

W. Woźnicki 
Wilno, ul. Wileńska Nr. 17 

przyjmuje i wykonywa wszelkie roboty 
w zakres melarstwa I szyldów wchodzące. 

MEBLE 
Łóżka angielskie, krzesła, szefy, sto- 
ły, garnitury salonowe, otomany, ma- 

terace i t, d. poleca 

D.-H. Wacław Mołodecki 
Wiino, ul. Wileńska 8. 

Własne wa tapicerski i stolėrski, 
ac pod osobistym howem kierownictwem. 

KG RER ZEG BRE ii K OS 
Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Wilno, ul. Żeligowskiego 1 a 

Telefon 203. 4 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
I introligatorskie szybko 1 dokładnie k ы 

Czasopisma, 
Księgi rachunkowe, E 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe I ilustracyjne 

Światłodruki. 

    
     

   Deklamacji I dykcji „soiskiege? w ae 
tach 1 oddzielnie. Mickiewicza 19 m. 6 — 

godz. 6—6 pp. 

  

           

  

    
 


