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ZWIĄZKU STRZELECKIEGO 

Od Wydawnictwa. 
Z powodu strajku zecerów, który za drobnymi wyjątkami objął wszyst- 

kie drukarnie wileńskie, wczorajszy numer „Kurjera Wileńskiego* nie uka- 
zał się wcale, za co naszych Sz. Czytelników przepraszamy. 

Dzisiejszy numer wydajemy w znacznie zmniejszonym formacie, bez 
dostatecznego uwzględnienia działów depeszowego i lokalnego. Nastąpiło 
to z przyczyn od nas zupełnie niezależnych, gdyż praca odbywa się w 
anormalnych warunkach. 

W najbliższych dniach „,Kurjer Wileński* ukaże się w swej dawnej 
6-cio kolumnowej szacie. 

pod protektoratem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
odbędzie się w Wilnie dnia 1-go lutego w salonach Domu Oficera Polskiege. 

Wiadomości przedwyborcze. 
Bezpartyjny Demokratyczny 
Komitet Wyborczy Kobiet. 

Dnia 14 stycznia r. b. odbyło się ze- 
branie organizacyjne Bezpartyjnego Demo- 
kratycznego Komitetu Wyborczego Kobiet. 
Została wyłoniona egzekutywa, w skład 
której weszły p. p.: Stefanja Nostitz-Jan- 
xowska — jako prezeska, Krzysikowa i 
Niedźwiecka — jako wice-prezeski, dokto- 

Polityka Ministra Prokope. 
(Korespondencja własna). 

Helsingstors, 29 grudnia 1927 r. 

Łącznie ze zmianami personalnemi na 
stanowiskach kierowniczvch fińskiej polity- 
ki zagranicznej, rozeszły się w prasie euro- 
pejskiej wieści, iż ma powstać blok państw 
bałtyckich przeciwko Sowietom. Po nomi- 
nacji posła fińskiego w Polsce p. Procopć, 
na ministra spraw zagranicznych Finlandji 
pogłoski nabrały jeszcze większej siły. 

Celem wyjaśnienia, ile prawdy mieści 
się w wiadomościach o antysowieckim blo- 
ku państw bałtyckich, zwrócił się współ- 
pracownik fiūsko-szwedzkiej „Hufvudstad- 
sbladet* do ministra Procopć z prośbą o 
wywiad. Ze względu na powagę kwestji, 
uważamy za stosowne zaznajomić pokrótce 
z treścią tego oświadczenia, czytelnika pol- 
skiego. 

Minister Procope wyłuszczył na wstę- 
pie linje wytyczne fińskiej polityki zagra» 
nicznej, podkreślając wyraźnie, że nie za- 
szły tu żadne zmiany. Zamierza on w dal- 
Szym ciągu trzymać się zasad swych po- 
przedników, którym rownież sam hołdował, 
jako minister spraw zapranicznych w latach 
1924—1925. Rozwój historyczny Finlandji 
i jej obecne warunki ekonomiczne, jakoteż 
położenie geograficzne tego kraju. zakrcś- 
lają mu specjalną linję polityki zagranicznej 
w stosunku do innych państw. Była ona 
zawsze konsekwentą i niezależną od obcych 
wpływów: taką pozostanie również w przy- 
szłości. Biorąc pod uwagę interesy państ- 
wa i ludności, dążą czynniki decydujące do 
wzmocnienia podstaw międzynarodowego 
pokoju. W tym duchu pragnie Finlandja 
współpracować z wszystkimi innymi czyn- 
nikami na terenie Ligi Narodów, 

yczeniem narodu fińskiego jest utrzy- 
manie i dalszy rozwój stosunków pokojo- 
wych z wszystkiemi innemi państwami, a 
szczególnie z temi, z któremi nawiązała 
już bliższe stosunki. 

Na pytanie, jaki jest stosunek Fin- 
landji do Z.S.S.R. łącznie z wiadomościami, 
które się rozeszły w prasie zagranicznej, 
oświadcza minister Procope, iż musi ka- 
tegorycznie zaprzeczyć tym wiadomoś 
ciom jako nieprawdziwym i n euzasad- 
nionym. Prżypominając poprzednio wyłusz- 
czone wytyczne fińskiej polityki zagranicz- 
nej, podkreśla minister raz jeszcze, że dą- 
żeniem Finlandji jest utrzymanie najtrwal- 
szego pokoju ze wszystkiemi państwami 
ościennemi, a więc również z zr 

Poszukiwany pracownik 
z wykształceniem prawno = ekono- 
micznem lub handlowem, z grun- 
towną znajomością buchalterji oraz 

praktyką. 
Nieprzekroczony 35 rok życia. Wynagro- 
dzenie p/g kwalifikacji, stanowisko do ob- 
jęcia zaraz. Zgłoszenia pisemne z życio- 
rysem i odpisami świadectw do Związku 
Rewizyjnego Polskich Spółdzielni Rolni- 
czych, Wilno Jagiellońska Nr 3. zad: 

Pójdzcie o dziatki, pójdzcie 
wszystkie razem na Ś-to Jańską 
9—tam na wystawie popatrzcie 
na radjoaparaty i prędko wra- 
cajcie po forsę do taty. 174 

Silne lotnittwo—to potęga państwa! 
Zapisujcie się na członków L.O.P.P. 

  

  

        

SPRAWY MIEJSKIE. 

Miejskie kąpiele ludowe 
(Łaźnia, pływania i pralnia). 

Miasto o przeszło dwuchsettysięcznpej 
ludności, jakim jest Wilno nie posiada ła- 
źni miejskich. Stanowi to nie tylko w Eu- 
ropie, ale nawet u nas w Polsce — smu- 
tny wyjątek. Prywatne łaźnie w mieście o 
prymitywnym urządzeniu i niechlujnie u- 
trzymane raczej wymagają zamknięcia, niż 
dopuszczenia ludności do korzystania; speł- 
niają rolę odstraszania ludzi, niź zachęca- 
nia do częstości. Ludność istotnie mało z 
nich korzysta i staa obecny nie może być 
miernikiem na przyszłość. —Niedawno ogło- 
szona statystyka o zawszawionych dzieciach 
w szkołach powszechnych m. Wilna prze- 
raża nas. Ten straszny odsetek wskazuje 
na to, co się dzieje w domach tych dzieci.— 
Miejskie łaźnie ludowe nowoczesnie urzą- 
dzone i otwarte dla najszerszych warstw 
ludności to pierwsza potrzeba naszego 
miasta. — Dzięki współdziałaniu państwo- 
wego urzędu Wychowania Fizycznego i 
Przysp. Wojskowego — który częściowo 
ma subwencjonować i uzyskać pożyczkę — 
budowa łaźni z pralniami i pływalnią, na 
placu obok Elektrowni Miejskiej (przy ul. 
Rybaki) — wydaje się rzeczą bliską reali- 
zacji. Zamierza się budowę rozpocząć jesz- 
cze w roku bieżącym, która potrwa 2 lata. 
IKoszt wyniesie około miljona osiemset ty- 
sięcy złotych — na co spodziewa się o- 
trzymać od państwow. Urzędu W.F. i P. 
W. bezzwrotriej subwencji osiemset tysięcy 
złotych. Miasto pokryje resztę i da plac 
miejski. Szkice budowy wykonywa archi- 
tekt p. Miecznikowski. Budowę stanowił 
by zwarty kompieks budynków, w któ- 
rym mieściłyby się: 

I. Łaźnia dla 2000 osób dziennie. Przy wy- 
korzystaniu godzin przedpołudniowych 
przez dzieci i młodzież szkolną,oraz woj- 
sko Łeźnia może obsłużyć 3000 osób 
dziennie. W łaźni były by następujące 
ubikacje: rozbieralnie, natryskowe hale, 
parnie, 50 wanien z rozbieralniami, ko- 
rytarze, westibiule poczekalnie, czytel- 
nia, sale wypoczynkowe z kawiarnią, 
pokoje dla zabiegów san.-hygienicznych, 
jako to masaż, naświetlanie, fryzjer- 
nia, kasy, administracja, mieszkania 
dła personęlu i ustępy. Łącznie ten 
kompleks miałby 4800 mtr. powierz- 
chni przy kubaturze 19200 metrów. 

II. Pływalnia—którą wznosisię specjalnie 
w skutek porozumięnia z Państw. 
Urzędem W.F. i P. W. od czego urząd 
ten uzależnia swój wspołudział mater- 
jalny w budowie. W pływalni ma być 
urządzona szafa z basenem 33. 33X 
20 metrów, z korytarzami, trybunami 
na 500 osób, skocznią, trybunami sę- 
dziowskiemi. — Sam basen oblicza się 
dla jednoczesnego użytku 150 kąpią- 
cych się. Kubatura pływalni 12800 
metrów sześciennych. 

III. Pralnia w łączności z omawianymi 
inwestycjami w gmachu, przeważnie w 
suterenach ma być urządzona nowo- 
czesna pralnia mechaniczna z suszar- 
nią obliczona na wypranie i wysusze- 
nie dziennie 2000 klgr. brudnej bie- 
lizny. Składowemi częściami pralni 
będą: a) hala z pralnicami, warnika” 
mi, płoczkami i wirówkami, b) su- 
szarnia, c) kalendry, d) magle elektrycz- 
ne, e) szwalnia, f) biuro do przyjmo- 
wania brudnej bielizny, g) wydawanie 
czystej bielizny, h) ubieralnie—szatnie 
ii) ustępy. Pod pralnię zajętą ma 
być powierzchnia 800 mtr. o kubatu- 
rze 3200 mtr. 
Ponieważ w tym budynku o łącznej 

kubaturze 35200 metrów, mieścić się bę- 
dzie cały szereg wielkich. hal i sal, koszta 

budowy które są niższe od budowy 
mieszkalnych domów, przeprowadzając kal- 
kulację z praktyki roku ubiegłego ogólny 
koszt wyniesie przypuszczalnie 1.760.000 zł. 

Przy eksploatacji znacznie obniżą się 
koszta z powodu zamiaru użycia odpływa- 
jącej ciepłej wody (temp. +- 20 C) z elekt- 
rowni o raz miętej pary. Również odpada 
budowa kotłów, niskiego cisnienia gdyż po 
zainstalowaniu nowych przybyłych do ele- 
ktrowni kotłów, stare kotły mogą być uży- 
te do łaźni i pralni miejskiej, oraz dla 
ogrzewania wody w pływalni. Zastosowanie 
nowoczesnych szybkobieżących filtrów ame- 
rykańskich da rękojmę czystej i zdrowej 
wody. W ten sposób Magistrat zamierza 
rozwiązać problemat łazni ludowych. 

(w. t. c.).   

równa Ruppowa—jako skarbniczka, Urbi- 
nowiczowa i Olszewska — jako referentka 
techniczne, redaktorowa Koszulska i redak- 
torowa Skwarnicka—jako referentki praso- 
we, Rucińska i Świechowska — jako sekre- 
tarki, oraz p. Ruszkowska. 

Wobec tego, że na naszym terenie 
głosy kobiece powinny znacznie przewyż- 
szać ilość głosów męskich, komitet ten mo- 
że walnie przyczynić się do zwycięstwa u- 
grupowań, stojących na gruncie ideologji 
Marszałka Piłsudskiego. (w. p.) 

P.S; L „Piast“ 
Sekretarjat P. S. L. „Piast“ w Grod- 

nie podaje do wiadomości, że były poseł 
ks. Kaczyński niejest upoważniony do wy- 
stępowania na terenie grodzieńskim w imie- 
niu P. S. L. „Piast”, ponieważ tutejsze ko- 
ło „Plasta“ nie prowadziło żadnych per- 
traktacyj z Chrześcjańską ZE 

(w. p. 

P. P. S. i „Wyzwolenie“, 
Na terenie okręgu grodzieńskiego mó- 

wi się ciągle o prawdopodobieństwie bloku 
wyborczego pomiędzy P. P. S. i „Wyzwo- 
leniem*, Obiega wersja, że ewentualny blok 
na pierwsze miejsce listy wysunie wice- 
prezydenta m. Suwałk p. Gałaja, znanego 
pepesowca. (w. p.) 

Wybory w Brasławiu. 
W miasteczkach i we wsiach naszego 

powiatu panuje względny spokój. Niema 

Wieści i obrazki z kraju. 
Potworne morderstwo. 

W dniu 14 b. m. we wsi Kobyłki, gm. 
połoczańskiej, znaleziono głowę ludzką, 
którą włóczyły po podwórzu psy. Przepro- 
wadzone poszukiwania narazie wyniku po- 
zytywnego nie dały, lecz gdy po niejakimś 
czasie, psy pobiegły do chlewu Elźbiety 
Łazarowej i rozpoczęły rozkopywać ziemię, 

KRONIKA RADOSZKOWICKĄ. 

Czy znowu porwanie żoł- 
nierza? 

W nocy z 12 na 13-y b. m. SZerego- 
wiec Filuta przeszedł na stronę sowiecką 
obok słupa granicznego Nr. 571, porzuca- 
jąc posterunek przy strażnicy K. O.P. 
Nr. 44. Zabrał ze sobą karabin, naboje i 
kożuch, czyli to, co miał na sobie podczas 
służby. Wspomniany wyżej należał do naj- 
młodszego rocznika, odbywającego służbę 
w wojsku. Do KOP-u był przydzielony za- 
ledwie od 2 ch miesięcy i pochodził z oko- 
lic Lidy. 

KRONIKA GRODZIEŃSKA, 

Sąd Okręgowy pozostaje w 
Grodnie. 

Na ostatniem posiedzeniu Rady Miej- 
skiej w Grodnie duże zaniepokojenie wy- 
wołało oświadczenie p. Zadaje o mającem 
rzekomo nastąpić rozparcelowaniu Sądu 
Okręgowego w Grodnie pomiędzy Suwał- 
kami i Brzeščiem n. B. 

Jak się dowiadujemy, pogłoski te są 
bezpodstawne. Jest narazie tylko projekt 
wyłączenia z okręgu sądu grodzieńskiego 
powiatu słonimskiego i przyłączenia go do 
Sądu Okręgowego w Nowogródku. 

Przy nowym podziale na okr i są- dowe, Sąd Okręgowy w Grodnie Galijos wałby prawdopodobnie powiaty: grodzień- ski, augustowski, suwalski, sokójski i woł- 
kowyski, (w. p.) 

Reduta. 
Na wtorek 17 stycznia zapowiedziano 

występ gościnny „Reduty” z p. p. Osterwą 
i Osterwiną na czele. Zespół odegrał sztukę 
J. Grabowskiego „Niewierny Tomek". 
Grodno gremjalnie stawiło się tego dnia 
do teatrzu. (w. p.)     

znaleziono tam pod nawozem tułów. Stwier- 
dzono, że to są zwłoki Mikołaja Łazara, któ- 
ry został zamordowany przez swą żonę 
Elżbietę na tle nieporozumień rodzinnych, 
a następnie zakopany w chlewie. Sprawczy- 
nię morderstwa zaaresztowano. 

jeszcze tak zwanej „gorączki* przedwybor= 
czej. Nieco większe zainteresowanie, jak 
zwykle, wyborami panuje w miasteczkach, 
gdzie ludność, przeważnie żydowska, inte- 
resuje się spisami wyborców. Ludność zaś 
wiejska zachowuje spokój, powagę i ocze- 
kuje na ludzi, którzyby ją uświadomili. 

Natomiast większą ruchliwość wyka= 
zują krajowcy, osadnicy wojskowi i cywilni, 
staroobrzędowcy, ziemiaństwo i kler ka- 
tolicki. 

Osadnicy w najbliższym czasie zwo* 
łują szereg zjazdów. 

Staroobrzędowcy narazie nie określili 
swego stosunku do wyborów. Jedno moż- 
na powiedzieć, źe staną oni do wyborów . 
zwartą masą i bądą głosować na listę 
polską. + 

Endecja stara się prowadzić agitację 
wśród wieśniaków, wmawiając, że wszyst- 
kie partje, prócz Obwiepolu, są „wywro- 
towemi“. Sekunduje jej pod tym względem 
dzielnie kler katolicki niemal całego powia- 
tu brasławskiego. Już prawie od 2—3 ty- 
godni systematycznie odczytuje się z am- 
bon List Biskupów i następnie interpretuje 
się go w duchu „obwiepolsko-erdeckim*. 

Masa jednak jest obojętna na te in- 
terpretacje kleru, tłumacząc sobie treść listu 
tak, jak należy. Obywatel. 

Wiec P. P. S. 
Akcja wyborcza do Sejmu rozpoczęła 

się na terenie miasta Nowo-Wilejki wiecem 
socjalistycznym, zwołanym 15 stycznia r.b. 
do sali Possehla przez P. P. S. pod prze- 
wodnictwem miejscowego burmistrza p. 
Ołdakowskiego. 

Zamiast jednak zapowiadanych refera- 
tów, po przemówieniu p. Urbacha wywią* 
zała się ostra wymiana zdań między przed- 
stawicielami, p. Urbachiem i p. Dziedziu- 
lem, nawzajem zwalczających się partyj so- 
cjalistycznych. 

Niefortunnych inicjatorów spotkał za- 
wód i wiec, który rozbrzmiewał od okrzy- 
ków na cześć Marszałka Piłsudskiego, zmu- 
szen! byli rozwiązać. Res, 

  

  
Życie gospodarcze. 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Badania komisji ankietowej w 

dziedzinie branży skoraej. Wyniki badań 
Komisji nie są jeszczeznane na pośredniej 
drodze -dowiadujemy się jak wypadła an- 
kieta, przeprowadzona w branży skórzanej. 
Wykryła ona dwie zasadnicze bolączki tej 
dziedziny handlu: brak kredytu i wysoki 
podatek przemysłowy od obrotu. 

Przedmiotem narad Komisji Ankieto- 
wej była również kwestja polepszenia i 
uszlachetnienia wymiany, oraz jej racjona- 
lizacja. Chodziło tu przedewszystkiem o 
racjonalniejsze ściąganie skór. Dzisiaj pro- 
dukcja traci minimalnie 25% (niekiedy znacz- 
nie więcej) wobec nieumiejętnego ściąga- 
nia skór. 

Ankieta wykazała również wielką pry- 
mitywność przy skupie skór po wsiach. 

— Możiiwości eksportu mięsa wie- 
przowego do Francji. Obserwacje zjawisk 
gospodarczych we Francji wskazują na to, 
że kraj ten w najbliższym czasie może się 
stać dużym rynkiem zbytu dla mięsa wie- 
przowego. Przywóz tego artykułu do Fran- 
cji w ciągu ostatnich 3-ch lat przedstawiał 
się następująco: w 1925 roku — 70.190 q. 
w 1926-m—68.773 4. w 1927 r.—382.555 4, 
Cyfry te Świadczą również o znacznym 
wzroście konsumpcji. 

Można więc przypuszczać, że po usu- 
nięciu dotychczasowych trudności komuni- 
kacyjnych Polska będzie mogła wejść w 
stałe stosunki z dogodnym pod względem 
finansowym francuskim rynkiem przy ek- 
sporcie powyższego artykułu. Perspektywa 
ta jest na tyle bliska, że wskazane byłoby 
ze strony sfer zainteresowanych poczynie- 
nie pewnych przygotowań. Szczególnie po- 
żądane jest rozszerzenie, względnie dosto- 
sowanie istniejących rzeźni miejskich ko- 
munalnych do produkcji mięsa ekspor- 
towego. : 

— Na którem miejscu jest Polska 
pod względem organizacji ruchu spėl- 
dzielczego? Większe czasopisma spółdziel- 
cze zagraniczne zamieściły w ostatnim cza«   

sie tabelkę, opracowaną przez Ministerjum 
Pracy Stanów Zjednoczonych, a wykazują- 
cą procentowy stosunek ludności, zorgani- 
zowanej w spółdzielniach spożywców, do 
ogółu ludności w poszczególnych krajach. 
W tabeli tej uwzględniono tylko ilość człon= 
ków spółdzielń, zorganizowanych w zwią- 
zkach zawodowych, wobec czego rzeczywi- 
sty stosunek procentowy jest nieco więk- 
szy, gdyż w niektórych krajach jest sporo 
organizacyj spółdzielczych, jeszcze w zwią- 
zki nie zrzeszonych. Przyjęto również, że 
jedna rodzina składa się przeciętnie z 4 osób. 

Tabelka ta wygląda następująco: 
1. Anglja . . . 45. proc. 
2. Danja a“ 
3. Finlandja. . . 40 

. 

4. Islandja . . . 40 , 
S- Wegry = MOS 
6. Szwajcarja . . 35 , 
1: Francją; 4 w 80 >; 
S. RO. M 
9. Belgjė“ 054205 

10.-Niemey/ + 44-20 ; 
Flę Szwecja: ; 601120507 
12. Norwegja ‚ . 15 , 
13. Holandja ‚ , 10 , 
14. Bulgarja | | az 
15. Australja | | Ši 
16. Stany Zjednoczone 2!/2 „ 
17. Argentyna . . Sg 
Polski w zestawieniach tych brak — 

nie wiemy dlaczego. Jak stosunek ten 
przedstawia się u nas? 

Według ostatnich danych statystycz- 
nych z r. 1926 zorganizowanych jest w 
spółdzielniach spożywców należących do 
związków: „Społem*, „Wojskowego, „Un- 
ji" i Zw. Rez. Spółdz. Ukraińskich okrągło 
180.000 członków. Pomnożone przez 4 da- 
je to 3.120.000 osób zaopatrujących się w 
artykuły spożycia w swoich własnych skle- 
pach społecznych. W stosunku do ogółu 
ludności w Polsce (30 miljonów) wynosi 
to 10,4 proc. Przypada nam więc w ро- 
wyższej tabelce miejsce 13 te pomiędzy 
Norwegją a Holandją. 

 



1 Rosji Sowietkiej 
Bibljoteka Plechanowa do Leningradu. 

Plechanow, założyciel rosyjskiej partji 
socjaldemokratycznej i jej największy teo- 
retyk, posiadał wspaniały księgozbiór, za- 
wierający około 10.000 dzieł, bogate ar- 
chiwum i cenne zbiory artystyczne, które 
obecnie rodzina Plechanowa podarowała 
bibljotece publicznej w Leningradzie. Nie- 
dawno wszystkie te rzeczy przewiezione 
zostały z Paryża do ZSRR. Wśród obra- 
bów znajduje się cenny portret Karola 
Marxa, który Plechanowowi podarowała w 
latach dziewięćdziesiątych grupa socjalde- 
mokratów. Zbiory Plechanowa darowała 
zodzina bibljotecz na znak wdzięczności, 

W czasie swego nielegalnego pobytu w 
Piotrogrodzie ukrywał się Plechanow długo 
w tej bibljotece i tam napisał kilka swoich 
dzieł. Plechanow był przeciwnikiem Lenina,   

K U.R_J E R 

ale był tak bardzo szanowany, że bolsze- 
wicy nie odważyli się go zazresztować. 
Bibljoteka publiczna w Leningradzie przy- 
łączy do tych zbiorów własne pamiątki 
odnoszące się do Plechanowa i urządzi w 
ten sposób rodzaj małego muzeum. 

Obchód stulecia rocznicy urodzin Toł- 
stoja w Rosji Sowieckiej. 

W związku z przypadającą w dniu 10 
września r. b. setną rocznicą urodzin Lwa 
Tołstoja, rząd sowiecki postanowił, w celu 
uczczenia pamięci wielkiego pisarza i my- 
śliciela, zorganizować - szereg uroczystości, 
rzedewszystkiem zaś wydać pełny zbiór 
lego dzieł. 

Ogółem biorąc projektowane wydanie 
jubileuszowe zawierać będzie około 50 to- 

mów dzieł zupełnie nowych, nigdzie do- 
tychczas nie drukowanych. Wydawnictwo 
prowadzone będzie przez 3—4 lata.   

WILENSKI 

KRONIKA. 
= SPRAWY SZKOLNĘ. 

— Budowa nowego gmachu szkolnego w 

N. Wilejce. Magistrat m. N. Wilejki w najbliższym 

czasie zamierza przystąpić do budowy nowego 

gmachu szkolnego. Gmach ten oddany będzie do 

dyspozycji Wileńskiego Kuratorjum Szkolnego. (s) 

A 
— Dywizyjny kurs pionerów. Z inicjatywy 

władz wojskowych z dniem 16 b. m. przy 5 p. p. 
Leg. uruchomiony zostanł 3-ch miesięczny dywi- 
zyjny kurs pionerėw. (S) : 

— Poranki muzyczne. Jak się dowiaduje- 
my, władze wojskowe noszą się z zamiarem z0r- 
ganizowania w bieżącym sezonie zimowym cyklu 
poranków muzycznych w wykonaniu orkiestr woj- 
skowych wileńskiego garnizonu. 

Poranki te odbywać się będą prawdopodob- 
mie w lokalu Sali Miejskiej. (s) 

Z UNIWERSYTETU. 

—Uroczysta immstrykulacja w Uni- 

wersytecie Stefana Batorego odbędzie się 
we czwartek, dnia 19 b. m. o godz. 12-ej 
w Auli Kolumnowej. 

Rektorat U. S. B. przypomina, że kto 
nie został immatrykulowany, nie jest stu- 
dentem, chociażby dokonał wszystkich in- 
nych formalności i uiścił należne opłaty. 
Kto nie został immatrykulowany, nie będąc 
tem samem jeszcze studentem, nie ma pra- 
wa do żadnych šwiadectw uniwersyteckich. 

Wszyscy więc dotychczas  nieimatry- 
kułowani winni się bezwarunkowo stawić 
we czwartek, dn. 19 b. m. o godzinie 12 ej 
w Auli Kolumpowej dla spełnienia obowiąz- 
ku poddania się immatrykulacji. Aby 
wszyscy mogli spełnić ten obowiązek dnia 

191. r.b. od godz. 12-ej do 15-ej wykładów 
na ćwiczeń nie będzie.   

Nr. 13 (1060) 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

16.35. — 17.00: Gazetka radjowa. Wykona Zula 
Minkiewiczówna. 

17.00 — 17.20: Komunikat dla rolników w opra- 
cowaniu Zw. Kółek i Org. Roln. Z, Wil. 

17.20 — Kwadrans akademicki. z 
17.45 — 18.10: „Co się działo na mojej półeczce*? 

bajkę własną opowie artystka Reduty H. Ho- 
hendlingerówna. 

18.10. — 19.00: Koncert popoł. orkiestry pod, dyr. 
prof. Al. Kontorowicza, poświęcony muzyce 
P. Czajkowkiego. 2 
Fanta:ja x op. „Eugenjusz Oniegin“. 
Natha* walc. 

Suita liryczna, 
19.00. — 19.10. Rozmaitości, 
19.10 — 19.30: „Co każdy obywatel o ruchu na 

drogach ublicznych wiedzieć powinien?" od- 
4 . radca prawny Wil. Urzędu Wojew. 

. Reiss. 
19.30: Transmisja opery Dworzaka „Rusalka“ z 

Katowic. 
22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecznej z re=       stauracj „St. Georges'a". 
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Kino-Teatr 

„KGBIOS“ 
ul. Wileńska 38. 

DZIŚ! Najnowsze monument. arcydzieło ze „Złotej 2 ® ® “ 
Serji“ Polski. Imponująca wizja žycia ludzkiego „Ziemia Obiecana 
w/g słynnej powieści WŁ. ST. REYMONTA w rol. gł. Najpopularn. Mistrzyni Ekranu 

Polskiego JADWIGA SMOSARSKA Mistrzowie Scen Polskich: Kaz. JONOSZA- 

STĘPOWSKI, i LUDWIG SOLSKI, Marja Modzelewska, M. Gorczyńska, Gruszyńskt i in. 
Rzecz dzieje się w Łodzi, jej okolicach i w majątku w Lowickiem. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. 

Seansy O godz. 4, 6, 8 i 10.15. 224 

04 dnia 16 do 19 stycznia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Wśród dzikich szczepów Borneo* para ws Pawła HUTTA w 8 
aktach. Najszlachetniejsze karty z annalów epopei Białego Człowieka wśród dzikich lądów i egzo- 
cznych mórz. Niezwykle ciekawe zdjęcia łapania dzikich zwierząt żywcem. Walki dzikich zwierząt. 
ascynujące ebrazy najpiękniejszej flory Borneo gdzie na każdym kroku czyha niebzzpieczeństwo. 

W poczekalni koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Osta- 

tni seans o godz. 10. Początek seansów o godz. 4. Cena biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30. 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

AE ERDEKE DAC ZE 
„ОРТУБОТ“, И В. 
ZAKŁĄD OPTYCZNO-OKULISTYCZNY. 
Najstarsza i największa firma na Wileńszczyźnie. 

Właściciele Bei Olkieniccy. : , 
Wielki wybór optycznych, fotograficznych przyborów. 

Najlepsze szkła Punktal - Zeissa*. 

WIELKI WYBÓR 
RADJOSPRZĘTU i odbiorników od detektorowych do wielo- 

lampowych. UWAGA! Amatorzy, kupujący kompletny radjosprzęt 
korzystają z naszych anten, bateryj, lamp i głośników dla wypróbo- 

wania swoich odbiorników i jednocześnie otrzymują porady od inży- 

niera specjalisty. 6232-2 

WĘGIEL vai i kowalski 

@ г dostawą od 
4 

    

     

  

CTDCTDCTDHCTDCTD     

1 tonny w zamkniętych plombowanych 

wozach. Ceny najniższe. 

  

   

   

Humor. 

    Najlepsze Teodolity, 

    

    

niwelatory. 
instrumentų | astrolabje, 

“m=. goniometry 

(GODKZYJNE: SS MEGGSM 

  

powszechnie sese GSA) EL, trem 
również TAŚMY MIERNICZE i RU!ETKI w WIELKIM WYBORZE 

tylko w fabrycznym składzie optyczno: okulistycznym 

„OPTYK RUBIN*, Wilno, 
Dominikańska 17, telefon 10-58. 

Dzis'aj ci się Jasiek na- 
reszcie oświadczy. 

Czy jesteś tego pewna? 
O naturalnie, kiedy da- 

  

  

  

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.). 215 łem wczoraj mu kosza po- 
wiedział mi, że jest teraz 

EEE zany. 20 popaža lenia naj- 

CZY ODGADNIECIE? p EEN. 
nie loterja nie podział 195 2 

Tak drogie i pożądane w dzisiejszym czasie kamgarny 
na ubrania i kostjumy damskie, bieliznę damską i po- 

B—L—I-N—L—U | ścielową, gotowe ubrania męskie i damskie, kołdry wa- 
LN-0—W—I towe, płótna na bieliznę i inne wartościowe przedmioty, 

możecie u nas otrzymać zupełnie bezpłatnie. 

Niema żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykluczone. Prosimy nadesłać nam 

prawidłowe rozwiązanie obok umieszczonego zadania, litery należy ułożyć wszerz, 
które oznaczają trzy miasta polskie. Wraz z zadaniem prosimy w liście podać dokła- 

dny adres oraz załączyć znaczek pocztowy, na co otrzyma W.P. szczegółowy pro- 

ZA NPI NĘRLE 
najtaniej nabyć 
można W D. I. 

  

  

   

    

4WTOR*. spekt i niespodziankę. Posiadamy dużo listów dziękczynnych. 

  

    

   

PAMIĘTAJCIE! M. DEULL, "ufo su. 7 * "au 

Polski Powielacz ‹ Ogłoszenie. 
| _ Stacja Miejska Kolei Państwowych w Wilnie powiada- 

mia, iż dnia 18 b, m. o godzinie 10-tej rano, w składach przy 
ulicy Wiwulskiego Nr 2, odbędzie się licytacja nieodebra- 
nych przez adresatów: płytek terakotowych 2,835 klg. mate- 

 riałów elektrycznych 401 klg. kos żelaznych 55 klg. wyrobów 
szklanych 5.650 klg. 219/2491/V1 | 

Ogłoszenie. 

1 

Ъ 

) Okręgowy Urząd ziemski w Wilnie podaje do wiado- 
mości, że Pan Minister Reform Rolnych, na skutek wniosków 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego, zastosował postanowienia 
ustępu 4 artykułu 11 znowelizowanej Ustawy z dn. 31 lipca 
1923 r. o scalaniu druntów i zwolnił od opłat za prace tech- 

@ niczne przy scalaniu gruntów gospodarzy wsi położonych w 

M gminach: Dołhinów, Ilja i Chocieńczyce, powiatu Wilejskiego 

0) pod warunkiem SE wniosków o scalenie ich gruntów do 

dnia 31 grudnia 1928 r., oraz gospodarzy wsi p-łożonych w 

gminie Baków, powiatu Mołodeczańskiego po warunkiem zgło- 

szenia przez nich wniosków do urzędów ziemskich o sczlenie 

ich gruntów do dnia 31 „e 1929 r. 
ączyński Prezes. 221/2502/V1 

„WTOR“ 
Warszawa, Krucza 36, 

oszczędza czas maszynistkom, 
szefom przysparza dochód— 

3000 kopij z jednego oryginału. 

Wielobarwnie odbija rysunki, ręczne 
uapisy. Najtaniej wykonywa katalogi 

ilustrowane. Obsługa łatwa. 

Cena zlot. 160.— za komplet. 

„WTOR“, Warszawa, Krucza 36, 
tel. 245—29. 180-7 

      

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie podaje do wia- 

BUKO L y NIKI domości, iż w dniu 26 stycznia 1928 r. o godzinie 12-ej w lo- 

różnych typów i wielkości kalu Dyrekcji (Wilno, ul. Wielka 66) odbędzie się licytacja 

ustna i za pomocą składania ofert pisemnych, na dzierżawę 

(patent Rohowskiego) s większych krenów łowieckich w nadleśnictwach: smorgońskiem, 

POLECA 
podbrodzkiem, uszańskiem, orańskiem, dziśnieńskiem i świę- 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
ciańskiem. 

Wilno, Zawalna 11-a. 178-2 

    

   

  

     
  

Szczegółowy wykaz objektów wydzierżawisnych, warunki 

licytacyjne, wzór oferty i wzór umowy dzierżawnej są do przej- 

rzenia w Oddziale Gospodarczo-Technicznym D. L. P. (po- 

kėj Nr. 7) 
Dyrekcja Lasów Państwowych,w Wilnie, 

Wilno, d. 28 grudnia 1927 r. 6366/2401-1 

  

   

Ogłoszenie. 
Dowództwo 21 Baonu K. O. P. w Niemenczynie 

rozpisuje niniejszem przetarg hieograniczony na do- 
stawę mięsa wołowego od dnia 1 lutego do dnia 1 

maja 1928 roku do miejsc postoju 21 Baonu K. O.P. 
w Niemenczynie orąz do .miejsc postoju pododdziałów, 
t. į. Glinciszki, Plekiszki i Orniany. 

Rozprawa ofertowa odbędzie się w Kwatermistrzo- 

wstwie 21 Baonu KOP w Niemenczynie dnia 26-go 

stycznia r. b. o godz. 10 rano. 5 

Termin wnoszenia ofert należycie na specjalnych 

drukach wypełnionych z załączeniem 3/0 wadjum, zło- 

żonem w Kasie Baonu, oraz świadectwem  przemysło- 

wem i zaświadczeniem władz administracyjnych o soli- 

NTT RTT ITL LSA 

LSKIN,       
   

Kaviarnia Jadłodajnia falą sumę gotówki 
w dolarach, złotych i rub- „Królewianka” 
lach złotych przyjmujemy 

Przedstaw. Handlowe „Rekord*, Łódź, skrz. poczt. 178, oddział Z, 10. 

Uwaga! W sprawie Radjo 
będąc w Wilnie należy wstąpić do 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej 
UŁ. WILEŃSKA 38, i poinformować się dokładnie o wszystkiem, co się 

radja dotyczy. Obsługa fachowa. Bezpłatna porada inżynierska, 

Ceny przystępne. Wszystko i zawsze na składzie. Tel. 941, Wilno. 

0-r KANUSOWICZ iilp „Okazja* 
ordynator szp tala Sawicz Wilno, ul. św Jańska 8. 

Choroby skórne i weneryczne. Kupno i sprzedaż: MEBLE, 
Leczenie światłem Sollux i Lam- DYWANY, ANTYKI, Lombardo 
po Bacha (sztuczne słońce gór- we kwity i rozmaite rzeczy. 

skie i ZE: (diater- Szacunek rzeczy bezpłatnie. Dia 
mia). 

        
148-5 

  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby skórne, weneryczne, 
syfilis i narzędzi moczowych. 

Od 9—1, od 5—8 w. 

  

       
       
    

ul. Zamkowa 7, m. 1. KOBIETA-LEKARZ ae. wiadamiać is 

Dr. deliowiczowa — — — —° 
Dr. KENIGSRERÓ  kosrece, WENERYCZ. | ydzriawą majceń 

NE, MOCZ. CHOROBY  WENERYCZ- NE, NARZĄDC W MO ZIEMSKI 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

  

SI Ša o ZERA "hak | poki ie Wina . Zdr. Nr e jowiedzieć się: no, 
Mickiewicza 4. Tel. E W.-Pohulanka 21 - 29 od 

  

4 do 5 po poł. 

  

  

Majątek 
pod Wilnem sprzeda- 
my natychmiast do- 
godnie. Dom H/K, 
„ZACHĘTA“ Gdzf- 
ska 6—telef.9—05 227 

DOH NUROWANY 
w środmieściu sprzedamy 
n:tychmiast dogodnie. 

Dom H/K. „ZACHĘTA* 
Gdańska 6 — telef 9—05. 

Uczeń 
Seminarjum Nauczycielskiego, 

Dr. Suszyński 
Spec. ciioroby weneryczne, 
niemoc płciowa, skórne. 

Przyjm. od 9—12 i 4—1. 

UI. Mickiewicza 30. 
W.Z.P. 1 6344-15 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. Cymbler 

znajdujący się w ciężkim poło 

w Czasie pozaszkolnym, t. j. 
od godz. 3-ej popołudniu. 

Wiadomość w Administracji 
„Kurjera Wileńskiego*, 19)-5 

  

  

Umieszczamy 
na oprocentowanie dogod-       229 mie każdą sumę tylko pod 

Choroby: weneryczne i serw mc poż. bez 
skórne. Elektroterapja, Poszukuje SIĘ *umebiowa- Pre Biere, 

słońce górskie. 

Mickiewicza 12, róg Tatar- 

skiej 10—2 i 4—7. 6345-27 

nych pokoi z osobnym wej- 
ściem i z łazienką. Oferty do 
Administracji „Kurjera Wileń- 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21. 200 

żeniu, POSZUKUJĘ PRACY a 

R. Sikorski i 5-ta 
ul. Zawalna 30. 

5196-18 

  

Interes 
dochodowy dobrze pro- 
sperujący sprzedamy 

nie wielką kwotę. 
Wileńskie Biuro Komi- 

sowo-Handlowe. 
Mickiewicza 21, 
  

  

Oszczędności 
Przyjmujemy do ułokowa» 
nia na Vo Vo na kompletne 

pewne gwarancje. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe | 
Mickiewicza 21. — 199-2 

Za gotówkę 
poszukujemy do kupna fol- 
warku lub Ośrodka do 100 
ha. Kosztów zgłaszający nie 

ponosi. 
Wileńskie. Biuro 

Komisowo Handlowe 

  

  

  

  

Mickiewicza 21. 201 

3 domy 
w pobliżu kolei, plac czyn- 
szowy sprzedamy za 1400 

dolarów. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21. _ 204   

  

    

  

    

©QEOOO40O0000000000900 

Gdzie można nabyć 

„kudjer Wileński” 
w Grodnie. 

   
    

= arnia kolejowa 
„RUCH“—dworzec 0s0- 

bowy. 
Księgarnia wa „LÓT" — poczta. 

Księgarnia „Ognisko*— 
minikąńska 10. 

Ks'   

  

skiego“ Jagiellońska 3 pod 
© $- 2011 

  

arnia Pes: 
  

darności kupieckiej upływa dnia 26 stycznia r. b. o 
godz. 10-ej rano. 

Oferty na oddzielną dostawę mięsa do poszcze- 
gólnych wyżej wymienionych miejsc są dopuszczalne. 

Bliższych informacyj o. warunkach dostawy udzie- 
la Oficer Żywnościowy 21 Baonu K.O.P. 

` Kwatermistrz 21 Baonu K.O.P. 
(—) Kūnig kpt. 

na wysokie oprocentowa- 
nie, zabezpieczone złotem, 

klejnotami i srebrem 

LOMBARD 
Wil. T-wo Handl. Zastawowe, 
Plac Katedralny, ul. Biskupia 
12, tel. 14-10. 163-2 

u 
ši Królewska Nr. 9. AKUSZERKĄ 

  

niadania, obiady, kolacje. 
Obiad z 2-ch dań z chlebem 
1.20. Abonament miesięczny 
zł. 30—. Zakąski zimne i go- 
rące. Piwo. Gabinety, 187-9 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 

do wynsjęcia, w-ka Ul: Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
Pohulanka 9-23. W. Zdr. Nr 3093 6347 

  

  

Tereny leśne 
kupujemy dogodnie za 

gotówkę. 
Dom H/K. „Zacheta“ 
Gdańska 6—tel. B 

LASY 
i 

PARCELE LEŠNE 
kupujemy 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza. 21. 202-3 

  

Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99. 

nia mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) kronika 
Oddział w Grodnie— Orzeszkowej 5, tel. 360, 

Wydawca Few. Wydzw, „Pegoń”. 

rekl.—-nai 

Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu Gospodarczego 
Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od 9 

ENA PRENUMERATY: ie z odnoszeniem lub i ową 4 zł. i [4 miesięcznie z do demu aa z а kra eds 
— 3 ppoł. i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K. 

ny), dla Dae zniżki, ogł. cyfrowe 
ni Administr: a łamowy, na stro 8-mio łamowy. 

Tew, Wyd, „Pagoń”, Druk. „Pax“, ui, Św. Jgnecego 5, 

przyjmuj od 

  
O. 80.750. Drukarnia — ul. 

1:ł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście I i II str. — 30 gr., III i IV str. — 
i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 107% 

acja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku 

  
minikańska 3 

Księgarnia 5. Lewando- 
wicza — Plac Batorego. 

We wszystkich kioskach 
ulicznych. 

w Kurjera Wileń- 
skiego” Orzeszkowej 5. 

6357-5 

     

       
św. Ignacego 5. Tel. 

ogłoszeń. 

Ч 
o drożej. 

    

lodz, 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i ne: Rękopisów Redakcja nie zwraca 

25 gr., za tekst. 0 gr., ogłosze- 
Zain Só drożej. 

Redaktor w/a. A, Faranowski, 

  
 


