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Koncert fortepianowy prof. Al. SZATENSZTEJNA 

NIEZALEŻN Y ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

  

Nr. 2 (1049) 
pc. 

odbędzie się dziś dn. 3 b. m. w sali Klubu Handlowo - Przemysłowego, ul. A. Mickiewicza 33-a. Początek o godz. 8 wiecz. 
W PROGRAMIE: Scarlatti—Tauzyg— Braus—Szopen— Liszt— Dedici—Domanii. Bilety do nabycia w Domu Bankowym Winiskiego, u!. Wielka 47 
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Pomimo znanych niskich cen 
UDZIELAMY od 2—8 stycznia na wszystkie materjały 10 rabatu. 

bławat higzjnierz Rutkowski į |. Domagał 

    

Nowa polityka Watykanu. 
(Korespondencja własna). 

Opowiadają tu sobie, iż jeden z kar 
dynałów ma w swoim gabinecie olbr:ymią 
ścienną mapę całego świata, na której zna- 
czy różnobarwnemi chorągiewkami wszel- 
kia wydarzenia godne uwagi, które prasa 
przynosi. Po dokonaniu tej czynności, kar 
dynać siada w fotelu naprzeciw mapy i— 
mając ją stałe przed oczyma— stara się po- 
wiązać w jedną logiczną syntezę oddzielne 
wydarzenia i znaleźć między niemi ukryty, 
przyczynowy związek. 

Jest to podóbno najlepszy sposób, 
aby móc zrozumieć sens każdego wydarze 
nia i wogółe orjentować się w tem, co się 
na świecie dzieje, Bo—zwłaszcza dzisiaj — 
nic nie jest zjawiskiem odosobnionem, 
vszystko jest między sobą uzależnione i 
powiązane. 

Oi6ž wydaje się, że system naszego 
kardynała z powodzeniem możnaby zasto* 
sować i do dziedziny polityki watykańskiej, 

„którą rozgrywa się jednocześnie we wszyst 
kich punktach Świata: jej posunięcia w 
Chinach tłumaczą nieraz sens jakiegoś u- 
czynionego kroku, dajmy na to, w Małej 
*Azji—nie mówiąc już o Europie: tu wszyst- 

ko jest tak sobie bliskie, że dopiero po- 

równanie wystąpień Watykanu w różnych 

krajach pozwala na uchwycenie wytycznej 

linii polityki Stolicy Apostolskiej... i jej 
rzeczywistych celów. 

Po tem wszystkiem cośmy powie- 

dzieli, nie zdziwi już chyba nikogo, że w 

Rzymie—w sferach dob-ze poinformowa- 
mych—wiąże się birdzo ściśle ze sobą po- 
stępowanie Watykanu wobec „Action Fran- 

са!зе“ i całej szkoły Maurrassa z niedawno 

wydanym listem pasterskim episkopatu 
polskiego, który w waszej prasie i w wa- 

Szej Opinji publicznej nie schodzi dotąd z 
porządku dziennego. 

I słusznie że nie schodzi, bo jest to 

pierwszy bodaj krok zrobiony w Polsce 

po drodze, na którą Watykan zamierza 

owieczki swe wszędzie wprowadzić. Wytłu- 
maczmy się jaśniej. 

Watykan potępił p. Maurrassa i jego 

pismo nietylko dla powodów dogmatycz- 

nych, lecz i dlatego, że cały ruch „Action 

Francaise“ wprowadza rozłam między ka- 

tolikami francuskimi, rozłam o tak olbrzy- 
miem rozpięciu, iż uniemożliwia im wspól- 
ną pracę w organizacji konfecjonalnej, a 

nawet w dziedzinie czysto religijnej. Wy- 

twarza, słowem, jakby dwa oddzielne Świa- 

ty katolickie: jeden monar.histycznc-nacjo- 

nalistyczny i drugi mu przeciwny. W do- 
datku ten pierwszy—czyli zgrupowany do- 
koła „Action Franca'se' — pretenduje na 
zupełaą wyłączność: on jeden w swojem 
mniemaniu jest naprawdę %atolickim i on 
jeden ma prawo do przemawiania w imie- 
niu katolików w kwestjach politycznych. 

Jasnem jest, że Watykan dąży do 
zlikwidowania powyższych stosunków, tem- 
bardziej, że zamiarem jego jest obecnie 
grupować katolików bez względu na ich 
przekonania polityczne we wspólnej orga- 
nizacji i tylko dla wykonywania wspólnej 
wszystkim katolikom pracy w dziedzinie 
religijno-społecznej. Zawiązkiem takiej or- 
ganizacji jest we Francji tak zwana „Fede- 
racja Katolicka", znajdująca się pod kie- 
rownictwem generała de Castelnau. Ideałem 
takiej organizacji jest Związek amerykań- 

Rzym, w grudniu 1927 r. 

skich katclików, w którys: przyrależność 

partyjna nie odgrywa żadnej roli i który 

służy zadaniom wyłącznie kościelno-konfe- 
sjonalaym. 

Cóż to wszystko jednak — spytać 
można — ma do listów biskupów pol- 

skich? A właśnie ma i bardzo wiele: list 
ten jest pierwszą jaskółką, zwiastującą, że 

Kościół w Polsce wstępuje na drogę wyt- 

kniętą przez Watykan, a wiodącą wprost 

do tego stanu rzeczy, któryśmy naszkico- 

wali dla katokków Ameryki. Stosunki w 

Polsce i stosunki we Francji są zgoła od- 

mienne — trzeba więc było iść odmienne- 

mi drogami. Cel i tu i tam jest jednaki: 

utworzenie zwartego Obozu katolickiego, 

ale nie w ramy polityczne ujętego, z wy- 

kluczeniem wszelkiego pierwiasika partyj- 
nego. $ 

Taką jest najnowsza iendencja poli- 
tyki watykańskiej. W jej oświetleniu list 

biskupów nabiera zgoła ianego charakteru, 
Mz mu wszyscy w/Folsce- przyyńsują, ty 
śląc, że jest on tylko pod kątem spraw 
polskich pisany. Aby go należycie ocenić, 
trzeba go brać szerzej i głębiej, trzeba go 
brać na tle całej mapy Ściennej świata ka- 
tolickiego. (—is). 

 kosji Sowieckiej, 
Sow. demonstracja z powodu wy- 

padków w Chinach. 
MOSKWA, 2.1 (kor. własna). W po- 

szczególnych miastach Związku Republik 
sow. odbywa się szereg demonstracyj i 
wieców, urządzanych przez władze bolsze- 
wiskie z powodu zamordowania pracowni- 
ków konsulatu sow. w Kontonie.* W m. 
Simferopolu liczba demonstrantów docho- 
dziła do 10.000 ludzi. 

Mózg zmarłego prof. Biechtiere- 
wa własnością muzeum. 
MOSKWA, 2.1 (kor. własna). Po 

śmierci znanego rosyjskiego uczonego prof. 
Biechtierewa, która nastąpiła w do. 25.XIĮ 
21 r., mózg jego został przekazany do mu- 
zeum mózgów wielkich ludzi. Mózg Biech- 
lierewa, jak podaje prof. Abrikosow, waży 
1750 gr. i jest o 350 gr. cięższy 01 mózgu 
przeciętnego śmiertelnika. 

Ciało zmarłego zgodnie z jego życze- 
niem zostało spalone w dn.-28.Xil w kre- 
matorjum moskiewkiem, a prochy przesła- 
ne do rodzinnego miasta Biechtierewa — 
Leningradu. 

Z Białejrusi Sowieckiej 
Epidemja chorób zakaźnych na 

„_ Białejrusi sow. 
MIŃSK, 2.1 (kor. własna). Do grasu- 

jących obecnie na teryt. Białejrusi odry i 
szkarlatyny dochodzi epidemja tyfusu pla 
mistego, która ostatnio nawiedziła okręg 
Miński. Władze sanitarne notują tylko w 
samym Mińsku około 200 zasłabnięć  za- 
kaźnych dziennie. Szkoły średnie i niższe 
zostały zamknięte na całem teryt. B.S.R.R. 
śż do dn. 15.1 b. r. 

Wzmożona opieka Sowietów nad 
więźniami polit. w Polsce. 
MINSK, 2.1 (kor. własna). „Zwiezda* 

donosi, że z inicjatywy Centralnej Rady 
Białoruskich Związków Zawodowych ma 
być podjęta za pośrednictwem org. M. O. 
P. R. nadzwyczajna akcja pomocy wiež- 
niom komunistycznym w Polsce. Akcja ta 
będzie przeprowadzcna podhasłem „Nasza 

  

  odpowiedź na teror faszystowski w Polsce”. 
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Przyśnieszenie rokowań polsko-lifewskich. 
Przyjazd przedstawiciela Ligi Nar. do Kowna. 

RYGA, 2.1. (Ate). „Jaunakas Żinas* donosi z Kowna, iż w tamtejszych kołach 
politycznych była żywo komentowana wiadomość o przyjeździe do Kowna przed 
stawi.iela Ligi Narodów, którego zadaniem ma być przyśpieszenie rokowań pol- 
sko-liiewskich w myśl rezolucji, powziętej przez Radę Ligi Narodów. 

Rokowania litewsko-niemieckie. 
BERLIN, 2.1. (Pat) „Berliner Tageblatt* donosi, że rokowania dyplomatyczne po- 

między Niemcami a Litwą posunęły się tak dalece, iż spotkanie pomiędzy min. Sire- 
semannem a. premjerem Waldemarasem będzie mogło dojść wkrótce do skutku. Ro- 
zmowa między min. Stresemannem a premjerem Waldemarasem ma się odbyć w dru- 
giej połowie stycznia w Berlinie. Przedmiotem rozmowy mają być—jak twierdzi „Berl. 
Tagebl." — sprawy gospodarcze a przedewszystkiem sprawa traktatu haadlowego, po- 
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rykań 
sko-amerykańskiego wykluczającego wojnę 

Brianda oraz zaznacza, 
wspomnianego paktu n 
czone. a 

Przed w 

wypowiedzenia tego traktatu. W miarodajny 
mimo przeciwieństw istniejących między Rz. 

ków z Włochami. 

cję zawartą w Neptun, gdyby Włochy przez 
ważnego napięcia. Wzmiankowane koła 
doprowadzi do bardziej pojednawczego 

Próby przepłynięcia 
LONDYN, 2.1. (Pat.) Znana pływaczka angiel. 

nem przepłynąć z u do Euro, 
nieco na zachód od Tangeru do 

nast 

arifa punktu na 

wylądowanie. W ostatniej chwili donoszą, że 

: LONDYN; ŹL (Paz W 

miss Hudson płynie pomyślnie naprzód, 

Dziś na stacji Kołosowo pod Stołp- 
cami odbędzie się wymiana -więźniów poli- 
tycznych pomiędzy Polską i. Sowietami na 
podstawie podpisanej ostatnio umowy. Ze 
strony Polski — 9 komunistów, ze strony 
Sowietów — 32 Polaków, oskarżonych O 
przestępstwa polityczne na terenie ZSRR. 

Dlaczego Litwini nie 

Podawaliśmy onegdaj, iż straż graniczna li- 
tewska na teren'e Łoździan odrzuciła na nasz 
teren korespondenta Polskiej Agencji Telegra- 
ficznej p. Orynga. który udawał się do Litwy 
‹а zezwoleniem premjera Waldemarasa. P. 
Oryng powrócił onezdaj do Wilna, by w naj- 
bliższym czasie pojechać do Litwy inną drogą. 
prawdopodobnie via Ryga. Jak się dowiadujemy 
dowódca odcinka granicznego litewskiiego, któ- 
ry zatrzymał korespondenta Pata, telefonicznie 

Wyjaśnienie 
W związku z wiadomościami, jakie uka- 

zały się w pismach o mojem przejściu przez 
ranicę litewską uważam za konieczne ustalić, 
Ltewski posterunek graniczny w Kierman- 

|ciszkach nie porozumiewał się bezpośrednio z 
Kownem, lecz ze zwierzchnością swoją w Jew- 
jach. Stamtąd nadeszła odpowiedź polecająca 
odstawienie mnie z powrotem do gran'cy pol- 
skiej. Prawdopodobnie Jewje porozumiewały 
się z pri okręgową w Koszedarach. Przy- 
puszczać należy, że Kowno nie było PDYĆ 
ne w tej SS 'W tem przekonaniu chciałem 
porozumieć się z Kownem osobiście przez tele-   

został doręczony ambasadorowi francuskiemu Claudelowi, dołączono 
sekretarz stanu Kcllog oświadczył, iż całkowicie 

ypowiedzeniem włosko-jugosłowiań- 
skiego traktatu, przyjaźni. 

KAŁOGKOD: dn. 2 I. (Pat). Wobec tego, że z końcem b. 
wiedziany traktat przyjaźni między Włochami, a Jugosławią, 
lat w r. 1924, rozpoczęły się rokowania z rządem włoskim 

y Z punktu wysuniętego najbardziej ku północy, 

Około godziny 6-ej popołudniu pływaczka była w odległości 1 mil 
miss Gleire nie zdołała dopłynąć do Tarifa i że całko- 

wicie wyczerpana weszła na pomost towarzyszącej jej lichtugi. 
* 

zatem umowa co do rybołóstwa i umowa graniczna. 

Pakt wiecznej przyjaźni francusko-ame- 
skiej. 

PARYŻ, 2.1. (Pat). Herald donosi z Waszyngtonu, że do projektu paktu francu- 
między temi państwami, który to projekt 

pisma w którem 
podziela poglądy na tę sprawę min. 

że inne kraje mogłyby być zaproszone do przystąpienia do 
lezwłocznie po podpisaniu go przez Francję i Stany Zjedno- 

Ar 

m. może być wypo- 
który był zawarty na 5 
celem ustalenia terminu 

ch kołach jugosłowiańskich zapewniają, że 
ymem, a Białogrodem, które się ujawniły 

w roku ub. jugosławja życzy sobie nadal utrzymania szczerych i przyjaznych stosun- 

Z tego też powodu istniejący traktat przyjaźni nie będzie wypowiedziany ze stro-- 
ny Jugosławji bez poważnych przyczyn. Jugosławja byłaby przyjęła również i konwen- 

pakt zawarty w Tiranie nie wywołały po- 
jugosłowiańskie sądzą, że nowa wymiana zdań 

roju w stosunkach między obu państwami. 

z Afryki do Europy. 
ska Gleite usiłowała dziś © godz. 3-ciej nad ra- 

cy, a położonego 
tego na południe od Gbraltaru, jbardziej wysuni 
od Tariia, gdzie miało nastąpić 

* * 

; 3 W 6 godzin po wystartowaniu miss Gleite z Tangeru, inna pływaczka angielska miss Fudson odpłynęła z miejscowości Alkazar położonej na e 
je się-ku północy ku Grbraltarowi. Pływaczce towarzyszy statek z obserwatorami przygotowanymi do 
strzału w razie ukazania się rekinów dość częstych na tym odcinku. 

wschód od Tangeru i kieru- 

Według ostatnich. wiadomości, 

Wymiana więźniów politycznych. 
(Telefonem od własnego korespondenta s Worszawy). 

Z ramienia poselstwa polskiego w 
Moskwie więźniom Polakom towarzyszyć 
będzie w drodze do granicy radca poselst- 
wa p. Złeleziński. Ze strony M, S. Z. przy 
wymianie obecny będzie prezes polskiej 
delegacji repatrjacyjnej p. Kulikowski. 

puścili korespondenta 
P. A. T. 

porozumiewał się z Jewjem wyjsšniając, iž p. 
Oryng, posiada wizę „Konsulatu Litewskiego w 
werlinie. Litewskie władze centralne poleciły 
lejtenantowi litewskiej straży oświadczyć, iż 
gra-ica polsko-litewska ze względu na nieu:rzy- 
mywanie stosunków Litwy z rolską jest zam- 
knięta i że wjazd za wizą litewską jest dozwo- 
lony jedynie w punktach gazie utrzymywany 
jest ruch graniczny. 

p. Orynga. 
pomimo bardzo uprzejmego zachowania s'ę w 
stosunku do mnie, nie dopuścił do tego, tłu- 
macząc się wyraźnym zakazem. Również ne 
pozwo ono mi nadać telegramu do Kowna. Ко- 
rzystejąc jednakże ze sprzyj jącej chwili, dałem 
n:pisany naprędce telegram do rėmjera Wal- 
dem-rasa jedn. mu z wlcšcian z Kiermanciszek. 
Tenże obieczł bezzwłocznie pojechać do Jewja 
i stamtąd telegram n»dać. Posterunek granicz- 
ny polski zapytywać będzie dziś i jutro straż 
litewską czy z Kowna nadeszło odpowiednie 
oe. (2) WACŁAW ORYNG 

i od godz. 6 wiecz..w sali Klubu. 

4 bliwy kowieńskiej. 
Polityczne fałszerstwo na użytek 

Waldemarasa. 

RYGA. 2. I. (Ate). „Jaunakas Zinas“ 

  

ras ma być wydalony z armji litewskiej 
za to, iż pozwolił na umieszczenie wywia- 
du z płk. Daukantasem, ministrem wojny. 
W, wywiadzie tym Daukantas wypowiedział 
swe zdanie o utworzeniu koalicji rządowej, 
czem uczuł się dotknięty Waldemaras. 

Ten sam dziennik pisze, iż rządowa 
prasa litewska, chcąc zdyskredytować Plecz- 
kajtisa, umieściła jego fotografję w otocze- 
niu legionistów polskich. Rzekomy Plecz- 
kajtis—jak się okazało—był jednym z wyż- 
szych oficerów polskich, a fotografja po- 
chodziła z pierwszych lat wojny. 

  

Statystyka wywozu wyrobów włókienniczych. 
(Tel. od wł. kor. s Warszawy). а 

Związek Przemysłu Włókienniczego 
w Polsce, mający siedzibę swą w Łodzi, 
ogłosił niezwykle ciekawą statystykę "r. 
wozu wyrobów włókienniczych z Łodzi 
poza granice państwa. 

ważniejszym odbiorcą towarów łódzkich 
jest Rumunja, która zakupiła ich w ciągu 
ub. roku na sumę 20 miljonów dolarów. 
Drugim zkolei najpowaźniejszym klijentem 
Łodzi jest Litwa, która pomimo trwające- 
go fikcyjnego stanu wojny zdołała zakupić 
weg włókienniczych na sumę 4 miljo- 
nów : г 

gólny eksport z Łodzi w ciągu ro- 

zł., podczas gdy w r. 1926 tylko 43 
jonów. 

Rady Ministrów Marszałek Piłsudski dla 
odbycia dłuższej narady z p. wice-premj 
rem Bartlem. + 

W trakcie narady — jak się dowia- 

Rady Ministrów jeszcze w pierwszej deka- 
dzie bieżącego miesiąca i rozważyć na tem 
posiedzeniu sprawę polepszenia bytu pra- 
cowników państwowych. Wysuwany jest 
projekt uchwalenia dodatku w wysokości. 

szy kwartał r. b. 

siony został w stan nieczynny dotych- 
czasowy Starosta Dziśnieński p. Michał 
Staniszewski, zaś Starostą Dziśnieńskim 
mianowany został p. Marjan Władysław 
Jankowski. | : 

Awansowany został do wyższego 
stopnia służbowego zastępca Starosty 
Postawskiego p. Jerzy Niedziałkowski. 

z dn. i stycznia r. b. do wyższych stop- 
ni służbowych szereg urzędników zatru- 
dnionych w urzędach administracyjnych 
I instancji a mianowicie: | 

w Komissrjacie Rządu na m. Wilno— 
p. Ignacego Żylińskiego, p. Mamerta 

w Starostwie Święciańskiem—p. Bro- 
nisława Nowickiego, p. Tomasza Rze- 
peckiego i p. Kazimierę Žukowską; | 

w Starostwie Postawskiem—p. Wła- 
dyslawa Kleczkows'iego; : 

w Starostwie Oszmiańskiem—p. Sta- 
nisława Andruszczaka. > 

Tyncasovy Konite! Lilevski W Mini 
interwenjuje. ` 

nie zwrócił się onegdaj do Ministerstwa 

na ponowne otwarcie szkół litewskich, za- 
mkniętych przez władze polskie podczas o- 

litewskiej na Wileńszczyźnie. 

Doradca amerykański p. Davey przybywa do 
Wilna. SA 

Jak się dowiadujemy, w najbliższym 
czasie ma przybyć do Wilna doradca ame-     fon, jednakże posterunek w Kiermancisskach Genewski korespondent P. A Т, wie p. Davey. 

` 

dujemy — zdecydowano odbyč posiedzenie | 

Pan Wojewoda Wileński awansował 

Tymczasowy Komitet Litewski w Wil-- 

rykański przy Banku Polskim w Warsza- 

REL, 

o GOW ci: 

donosi z Kowna, iż cenzor wojskowy Bu- | 

i В 
a 

Ze statystyki tej wynika, że najpo- 

4 

ku ubiegłego dosięgnął sumy 67 R т 

D 

15 proc. normalnych poborów za pierw- ż 

Oświaty z' prośbą udzielenia pozwolenia | 

statnich represyj w stosunku do ludności | 

„ odałek dla pracowników państwowych. 
(Telefon. od wł. kor. s Warszawy). 0 

Wczoraj rano przybył do Prezydjum | 

Punia šio Wii | 
Z dniem 1 stycznia r. b. przenie- R 

  

Szczepowskiego i Wacława Bracławskiego; | 

     



      

KURIE R 

gytnacja finansowa Polski w roku 1927. 
"Minister Skarbu p. Gabrjel Czechowicz udzielił Ajencji Wschodniej następującego 

wywiadu o sytuacji finansowej Polski w r. 1927. 

„Rok 1927 uważać należy za nader 

pomyślny pod względem finansowym. Rok 

ten przeszedł pod znakiem nadwyżek bud- 

żetowych, osiągniętych w każdym bez wy- 

jątku miesiącu. Globalna suma tych nad- 

_ wyżek za 11 miesięcy, to jest od 1 stycz- 

nia do 30 listopada wynosiła 265 mi!. zł 

O ile w grę wchodzi rok budżetowy, 

to jest okres od 1 kwietnia roku 1927, 

stwierdzić mogę, że osiągnięte za 8 mie- 

sięcy (do 30 listopada r. b.) wpływy skar- 

— Боже wynoszą 1.714 mil. zł., czyli prze* 

; 

> 

b 

и 
A 
"2%. 

A 
ZE 

* ciętnie po 214 mil. zł. miesięcznie. 

Biorąc pod uwagę, ze pozostały do 

| końca okresu budżetowego jeszcze 4 dobre 

pod względem wpływów miesiące, dochc- 

dzę do wniosku, że po stronie dochodów 
_ preliminarz budżetowy na rok 1927/28, о- 

piewający na kwotę 1.990 mil. zł., zostanie 

wykonany z nadwyżką, wynoszącą Około 

30 proc. 
Ża najbardziej pomyślny objaw uwa 

żam wzrost wpływów z tytułu podatku do- 

pon. oraz z monopolów państwo 

'_ Podatek dochodowy został już zreali- 

zewany na dzień 20 grudnia r. b. w kwo- 
cie 125.5 mil. zł., czyli przyniósł już o 5.5 
mil. zł. więcej niż przewiduje całoroczny 
preliminarz budżetowy. 

Monopol tytuniowy przyniósł za ten- 
že okres, to jest od 1.IV do 20/XII r. b. 
259 mil. zł., Monopol spirytusowy zaś—237 
mil, zł.; wpływy każdego z tych monopo- 
lów dadzą w stosunku recznym około 350 
mil. zł., a to biorąc pod uwagę, że Mono 
pol spirytusowy w okresie zimowym przy- 
nosi przeciętnie po 35 mil. zł. miesięcznie. 

Nadwyżka w dziale monopolów pań- 

stwowych w porównaniu z preliminarzem 

na rok 1927/28 dosięgnie cyfry 120 mil. 

złotych. . 
Zatrzymalem się specjalnie na tych 

pozycjach, jako najbardziej podawanych w 

wątpliwość. 
Równowaga budżetowa, połączoma ze 

znacznemi madwyżkami budźetowemi w cią- 

T 2 ostatnich lat, ułatwiła Polsce zacią- 

__ gnięcie ostatniej pożyczki zagranicznej i 

7 umożliwiła przeprowadzenie refermy ustro* 
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pieniężnego, opartej na mocnych pod- 
stawach. 

  

A |. Gdy na dzień 31 maja roku 1926 za- 
pas złota, walut i dewiz w Banku Polskim 

stanowił zaledwie równowartość 25 miljo- 

nów dol, to na dzień 20 grudnia roku 

1927 zapas ten wzrósł do cyfry 1.415 milj. 

zł. w/g-nowego parytetu, co stanowi rów: 

nowartość 158 miljonów dol. (biorę po- 

zycje walut i dewiz tak zaliczonych jak i 

niezaliczonych do pokrycia). ; 

Powyższy stan zawdzięczamy zaledwie 

w połowie wpływom z ostatniej pożyczki 

zagranicznej, które wyniosły efektywnie 

61.6 miljonów dol: 
KOWROWaga Dudżctowa z jedne] Siro- 

ny, z drugiej zaś strony faktyczna, a na- 
" stępnie ustawowa stabilizacja waluty, przy: 
czynić się musiały do wzrostu zaufania i 
'do odbudowy instynktu oszczędnościowego. 

"_ Przytoczę kilka cyfr o wzroście wkła- 
jw w instytucjach kredytowych: „ 

Ё Stan 
na 1.1 1926 r. 

ank Gosp. Krajow. 77,2 milj.zł. 414,2 milj. zł. 
aństw. B. Rolny 4,9 milj.zł. 33,4 milį. Zt. 

Poczt. K. Oszczędn. 65 milj.zł. 168,9 miij. zł. 
Stan 

na 1.X 1927 r. 
Banki akcyjne 332,8 milj. zł. 7046 milj. zł. 

Osiągnięte w ciągu dwóch ostatnich 
lat rezultaty, aczkolwiek są nader pociesza- 
jące, nie stwarzają jeszcze takich warun- 
"ków, jakich wymaga konieczność szyb- 

Т michu wydawniczego. 
jako miasto uniwersyteckie, 

nie może się pochlubić znaczną ilością wy- 
dawnictw. Łatwiej tu jeszcze o wydawcę 
jakiejś sensacji lub wprost... czegoś pikant- 
nego, niżli o ryzykanta, któryby się puścił 

_ ma flukta wydawnictw poważnych. 
Lecz szukajcie, a znajdziecie. Dajemy 

poniżej wydawnictwa księgarni Kazimierza 
Rutskiego, o kórych możnaby powiedzieć: 
"non multa, sed multam. 

Oto są one: 
. „Dr. Fryderyk Doerr. Proces Jezusa 

Chrystusa, str. 98. 
Książka ta — zastrzec to należy — 

bynajmniej nie jest przeznaczona dla mas; 
owszem — tylko dla inteligencji. Przełożył 
z niemieckiego d-r Stefan Glaser, prof. 
Uniwersytetu St. Batorego, przyczem sło- 
wem wśstępnem ją opatrzył ks. dr. Włady- 
sław Szczepański, prot. Uniw. Warszaw- 

skiego. 4 : 
Treść książki stanowi ścisły opis 

ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa, ja- 
ko człowieka, kiedy to był On pod trybu- 

- nałami żydowskim i rzymskim. Całość u- 
trzymana jest na tle ściśle prawno-poli- 
tycznem, ani ma chwilę nie zbaczając ku 

Autor postawił sobie za zadanie 
wyjaśnić na podstawie niewątpliwych źró- 
deł historycznych, o ile cały proces Jezu- 
sa Chrystusa wraz ze skazaniem przez 

d żydowski i następną egzekucją był w 
' zgodzie z literą prawa obowiązującego u 
Żydów, oraz znalazł poparcie u zwierzch- 

' niej władzy rzymskiej w Jerozolimie i skut- 
kiem tego Jezus Chrystus został stracony 
przez fanatyków Żydów. 

; Rozkaz o ujęciu został wydany przez 
Wielki Sanhedryn, jako władzę naczelną 
żydowską i jako taki był już prawomocny. 

Stan 
na 1.XII 1927 r. 

kiego rozwoju naszego życia gospodar- 

czego. > 

Wyzyskanie naszych możliwości go- 

spodarczych wymaga przedewszystkiem ta- | 

niego, a dostępnego kredytu. 

W związku z tem do zagadnień poli- 

tyki kredytowej przywiązuję decydujące 

znaczenie. : 

W roku 1927 Ministerstwą Skarbu po- 

święciło specjalną uwagę sprawie uporzą 4- 

kowania bankowości tak prywatnej jak i 
państwowej. 

Przeprówadzona została w granicach, 

przez Sejm wyznaczonych, sanacja ban- 

ków prywatnych i utworzony został przy 

Ministerstwie Skarbu specjalny Komisarj:t 

Bankowy, którego działąlność inspekcyjna 

wpływa coraz skuteczniej na podniesienie 

poziomu bankowości polskiej; opracowany 

został projekt nowej ustawy bankowej, za 

akceptowany przez Radę Finansową. 

Pomyślny stan finansowy dał moż. 

ność zwiększenia kapitalu zakładowego 

Banku Rolnego z 13 milj. do 75 milj. i 

Banku Gospodarstwa Krajowego z 35 milj. 

do 120 milj. zł. ; 
Działalność banków państwowych roz- 

wija się obecnie bardziej planowo, niż w 

okresie poprzednim. 

Nie mogę pominąć milczeniem naj. 

bardziej aktualnej na łamach prasy kwestji 

obciążenia podatkowego w Polsce. 
Podnieść przedewszystkiem muszę, 

że krytyka istniejącego systemu podatko- 

wego nie l.czy się wcale z tem, że upraw- 

nienia Rządu w zakresie podatkowym są 

minimalne. Ustawa bowiem o pełnomoc- 

nictwach nie upoważnia Rządu do wprowa- 

dzania nowych. podatków i podwyższania 

istniejących. 

Nie jestem bynajmniej zwolennikiem 
wysokich stawek podatkowych, odwrotnie— 
zdaniem  mojem — raczej umiarkowane 
stawki dają lepsze wyniki fiskalne, a o do- 
chodach pefistwowych decydują w większej 
mierze konjunktura gospodarcza i Spraw- 
ność aparatu skarbowego niż wysokość 
stawek podatkowych. . 

Nie možna atoli wyobrazič sobie ta- 
kiej reformy podatkowej, która byłaby o- 

parta wyłącznie na obniżeniu stawek, zde: 

precjonowanych zresztą znacznie w chwili 
obecnej w związku z obniżeniem parytetu 
waluty polskiej. Nie należy zapominać, że 
budżet nasz jest wyjątkowo szczupły i nie 
zapewnia zaspokojenia wszystkich potrzeb 
państwowych. 

Opinja publiczna najbardziej zwraca 
się przeciwko podatkowi majątkowemu w 
obecnej jego formie, oraz podatkowi od 

obrotu. - 
Ministersiwo Skarbu opracowalo pro- 

jekt stałego podatku majątkowego, celem 

zastąpienia obecnie obowiązującego, Pro- 
jekt ten, zaskcepiowany jaż przez Rędę Fi- 
ńansową, przewiduje umiarkowane Stawki 
(od 3 'do 4 od tysiąca), które, nie będąc 
uciążliwemi dla życia gospodarczego, za- 

pewniłyby Skarbowi stały dość znaczny 
dochód w wysokości około 100 milion. zł. 
rocznie. 

Podatek od obrotu stanowi niezawod. 
nie jedną z najbardziej wadliwych. form 
opodatkowania. Podatek ten jest objawem 
powojennym i został wprowadzony we 
wszystkich niemal państwach europejskich, 
przeżywających trudności finansowe. Cię- 
żar tego podatku winien być stopniowo 
łagodzony w miarę uzyskania niezbędnych 
środków budżetowych drogą dalszego u- 
sprawniania monopoli państwowych, oraz 

zwiększenia wpływów z innych źródeł do- 

chodowych. 

Obrona mogła jedynie wyjść ze strony pro- 
konsila rzymskiego, który w tem nie był 
zainteresowany, albo też ze stróny ucz- 
niów Jezusa, których On sam powstrzy- 
mał od tego. 

Prokurator rzymski w myśl odwiecz- 
nego zwyczaju i tradycji, nie mając ochoty 
do zatwierdzenia i wykonania kary šmier- 

ci dla Jezusa Chrystusa, oddał do decyzji 
ludu, kogo chce skazać Jego czy też Bara- 
basza, jednocześnie uwięzionego za bunty. 

I lud żydowski, podjudzany przez San- 
hedryn, zażądał, aby Obdarowano wolnością 
Barabasza, a Jezusa Chrystusa ukarano 
śmiercią. Prokurator rzymski, który przez 
czas dłuższy nie chciał śmierci Jezusa Chry- 
stusa, w końcu uwierzył, że jest On wi- 
chrzycielem politycznym i zdrajcą stanu i 
jako taki powinien zginąć dla dobra paf- 
stwa, jako „Król Żydowski”, czemu prze- 
cież Żydzi mocno się sprzeciwiali. 

Autor książki w końcu wyjaśnia, jak 
okrutną i marną rolę odegrywają wszelkie 
władze świeckie, sankcjonując wyroki po- 
dyktowane nietolerancją religijną, a tem 
samem zdradzają, obok słabości i niemo- 
cy, brak jasnego poglądu politycznego, u- 
czucia odpowiedzialnošci i zdolności roz- 
różniania prawa od bezprawia. 

I dodaje jeszcze z uczuciem bólu, że 
duch brutalnej niewyrozumiałości jeszcze 
się kołacze tu i ówdzie, obok obludnej 
bigoterji, pedantyzmu Świętoszków sob- 
kowskiej chciwości władzy prześladowane- 
go terroryzmu. 

Przykładów na to możnaby znaleść 
wiele i cała nadzieja w kulturze i wyro- 
bieniu etycznem, aby te dzikie skłonności 
ujarzmić i wyplenić. 

Dr. Jan Wilczyński. Biologja ogól- 
na kurs uniwersytecki. T. I 852 str. i XVI 
z 219 rysunkami w tekście i z 7 portreta-     mi. T. II, zeszyt I od str. 353 do 560 z 
74 rysunkami i 5 portretami; zeszyt Il ob. 

wILENSKI 

Dnia 1 stycznia 1928 r. ukazał się 
pierwszy Nr. dawno już oczekiwanego itak 
bardzo potrzebnego dla naszej wsi pisma 
p. t. „Wioska”. : 

„Wioska“ jest organem Krajowego 
Stronnictwa Ludowego Ziem Litewsko-Bia- 
łoruskich „Zjednoczenie*. 

Dla zaznajomienia naszych czytelni- 
ków z ideologją i zadaniami, jakim ma słu- 
żyć to zewszechmiar sympatyczne pismo, 
pozwolimy sobie przytoczyć czołowy arty- 
ku! „Wioski“ p. t. „Pod własnym sztanda 
rem“. ; 

„Oto stało się to na co oddawna wszys- 

cy oczekiwaliśmy. Nastąpiło zjednoczenie 
wszystkich najważniejszych działających w 
naszym kraju partyj i grup ludowych. 

Na podstawie jednogłośnej uchwały 
Kongresu Ludowego, który odbył się w 
Wilnie dnia 27-go listopada b. r. Stronni- 

ctwo Chłopskie, P.S. L, „Wyzwolenie“, 
„Związek Drobnych Roln. Ziem Wschodn.“, 
„Biełoruskaja Narodnaja Radykalnaja Par- 
tyja*—połączyły się i od tego czasu dzia- 
łają wspólnie, tworząc jedno wielkie „Kra- 
jowe Stronnictwo Ludowe Ziem Lit -Bia- 
toruskich „Zjednoczenie“. 

Znikło już rozbicie ludu wiejskiego na 
wiele partyj. Wszyscy włościanie złączyli 

się „pod jednym własnym krajowym sztan- 
darem“. 

Fakt ten przyniesie wielkie zmiany w 
naszem politycznem życiu. 

Dotychczas przyjeżdżali do nas agenci 
rozmaitych centralnych partyj, czy to z 
Warszawy, czy Galicji, jako posłowie czy 
agitatorzy. Zwaąbiali oni do siebie naszych 
wieśniaków rozmaitemi obiecankami, za- 

wracali głowy rozmaitemi partyjnemi pro- 

gramami. Każdy swoje zachwalał jak mo- 
gąc najładniej, nie przymierzając jak w 
kramie żydki swój towar zachwalają. Na- 
obiecywali aż strach pomyśleć ile: i ziemię 
za darmo i drzewo za darmo, budynki na 
słowach budowali, drogi przeprowadzali, 
mosty stawiali, kredyty dawali — jednem 

słowem raj tu mieli zaprowadzić. 

A co z tego wyszło? Ziemi nietylko 
darmowej niema, ale i za pieniądze nie 
dokupisz się, bo co rok to drożeje, drze- 
wo drożeje, a budynki wioskowe walą się; 
a w pasie frontowym w ziemiankach ludzi 
mieszkających obaczysz; drogi tam siam 
poprawiają wprawdzie, ale za grube po- 

Aktualną jest również sprawa reformy 
opodatkowania gruntowego i odnośny pro- 
jekt jest w opracowaniu. 

Główną przeszkodą do przeprowa 
dzenia zasadniczej reformy podatkowej 
stanowi problem finansów samorządowych, 
nie dających się definitywnie uregulować 
.na Skuiek braku samorządowych ustaw 
ustrojowych. 

Kończąc wywiad, przestrzec muszę 
przed niebezpieczeństwem zbyt daleko- po- 
suniętego optymizmu, Osiągnięcie po- 
myšlnąšci gospodarczej wymaga siałych i 
wytrwałych wysiłków, obliczonych na dłuż- 
szą metę. 

Kraj taki, jak Polska, zdewastowany 
w czasie wojny Światowej, zubożały na- 
stępnie na skutek inilacji pieniężnej, kraj, 
który zresztą i przed wojną, będąc bogaty 
potencjalnie, nie dysponował dostatecznie 
kapitałami, może dojść do dobrobytu je- 
dynie drogą długoletniej, planowej, a zgod- 
nej pracy wszystkich sił twórczych narodu. 

Rząd obecny zańńicjował i prowadzi 
konsekwentnie współpracę z czynnikami 
gospodarczemi i społecznemi, unikając sta- 
rannie nieprzemyślanych eksperymentów w 
dziedzinie gospodarczej. Ten stały kontakt 
z życiem daje najpewniejszą rękojmię cią- 
głości systematycznej pracy nad odrodze-   niem gospodarczem Polski", 

str. 561 do 911 z 246r ki or- 
tretami. > ma: Ę t 

„ Olbrzymie to i na wielką skalę za- 
krojone dzieło świeżo zostało zakończone 
i opuściło prasy drukarskie. Pomiędzy wy- 
daniem I-go tomu i ll-go w dwóch zeszy- 
tach upłynęło około czterech lat. Cóż by- 
ło przyczyną tej zwłoki—wyznajmy otwar- 
cie—szkodliwej dla wydawnictwa. 

A jednak rzecz ta daje się z łatwoś- 
cią zrozumieć. Oto pod piórem autora, 
skutkiem jego sumienności i iście autor- 
skiej a wysokiej marki ambicji, dzieło to 
rosło coraź potężniej, ażeby ogarnąć wszyst- 
ko, cokolwiek w tej dziedzinie osiągnęła 
dotąd nauka. Obok tego autor, chcąc swój 
wykład zrobić  jaknajprzystępniejszym i 
zrozumialszym dał w swem dziele aż 539 
rysunków, co również zajęło wiele czasu i 
kosztowało dużo pracy. Jednocześnie autor 
przytacza mnóstwo swych poprzedników 
uczonych, którzy jak słupy wiorstowe zda- 
ją się mierzyć ogrom drogi przebytej. Au- 
tor daje aż 26 portretów nauki w tej dzie- 
dzinie, bo wierzy, że widok tych postaci 
będzie najlepszem przypomnieniem i utrwa- 
leniem prac przez nich dokonanych. 

Zacytujemy z nich najwybitniejsze, a 
śród nich i kilku przedstawicieli polskiej 
nauki, a więc: Arystoteles, Louis Pasteur, 
Claude Bernard, Jędrzej Śniadecki, Wil- 
helm Roux, Karol Linneusz, Georges Cu- 
vier, Jean Baptiste de Lamarck, Karol 
Darwin i Ernest Haeckel. 

Wybitną a nader cenną irzadką cechę 
autora stanowi jego absolutny objektywizm 
w sprawach omawianych. niewzruszo- 
nym spokojem przytacza on wszystkie zdo” 
bycze nauki już ustalone, Oraz podaje i 
zdobycze poniekąd jeszcze sporne, dając 
tem samem możność czytelnikowi zacho- 
wać swobodę rozumowania i wyboru jed-   nego z pewników. 

Cała treść dzieła została nader sta- 

sprawił, W łapcie obuli. Ot jak wyszłol 

du 

kłótnie i sprzeczki bez żadnej potrzeby 

sprzeczek i niezgody nie było i niema 

ludzka—ale żeby wioski dzielić i kłócić 

tylko dlatego, 

haniebna. 

Co naszych włościan może obchodzić 
że tam gdzieś w Warszawie czy Galilei 

„Wyzwolenie“ ze Stronnictwem Chłopskiem. 

kłopoty. 

żyło się? Ile my ich tu widzieliśmy! 

cankami i kłótniami. 

nem popychadłem. 

wielka krzywda ludowi naszemu, 

ną wolę. 

wołał o nasze prawa, 

nasze biedy? 
Nawet im'enia naszego wyrzekli” się. 

sów Wschodnich*, to przeważnie bolszewiki 
i antypaństwowcy. 

przedawano. 

Nikt dła nas i za nas nic nie zrobi. 

(woła: Prace < nićktós: 
precz z macherami politycznymi! 

ramię przy ramieniu w jednej gromadz e, 
bez różnicy, jakiej mowy używa, polskiej, 
białoruskiej, czy litewskiej. 

naszą wolę—prostą i jasną. 

wola i jedna siła. 

dar Krajowy!* 

Takim oto 
„Wioska“.   
oraz podział na organizmy i ciała mine 
ralne. 

organizm jako całość. : 

Pierwszy zasadniczy podział organiz 

idzie ich rozwój a. wreszcie i śmierć. Kształ 

pewnych cech. 
Uwieńczeniem poniekąd dzieła jes 

świecie. 
- "Dr. Jan Wilczyński. 
ze szczególnem uwzględnieniem pasorzy 

str. 208. 

nie dla użytku medyków i, jako takie, zaj 
mujące się głównie pasorzytami 

£ą interesować nietylko lekarzy, lecz i o 
gół inteligencji. |   I możnaby nawet posunąć się jeszcze 

datki z naszej kieszeni; a kredyt dostać, 

tak podeszwy chodząc zerwać trzeba. Na- 

obiecali, nagadali, a nic nie zrobili. Wieś- 

niak goły i bosy został się. Butów nie 

Tymczasem rozbili jedność naszego lu- 

wioskowego. Wprowadzili tu swoje 

Bo wszak między naszym ludem żadnych 

Sąsiad z sąsiadem pokłóci się — to rzecz 

że te do tej partji należą a 

tamte do innej — to już rzecz szkodliwa i 

kłóci się jakiś Witos z „Wyzwoleniem*, a 

Nas te rzeczy nic nie mogą obchodzić. My 

tu -mamy swoje sprawy, swoje biedy i 

A ileż tych partyj już tu u nas namno- 

Wszystko to pakuje się do spokojnej 
wioski naszej ze swemi programami, obie- 

Czysty kiermasz partyjny! Czysty bała- 
gani Nic dziwnego, że wieśniak nasz, nie 
możąc zorjentować się w tym całym bała- 

gan e, przestał wierzyć im wszystkim. Prze- 
stał szukać własnej drogi politycznej, Prze- 
stał wierzyć w organizację, stał się bezwol- 

| przez to działa się 
gdyż za- 

tracił jedność i zatracił siłę własną i włas- 

Ogromny nasz kraj, zamieszkały przez 
miljony włościan-rolników, dotychczas nie 
miał własnego głosu. Był jakby wielkim 
niemową. Przedstawiciele jego, wybrani do 

Sejmu warszawskiego, wieźli do rozmaitych 
centralnych partyj. i tam zagubili wolę ludu 
naszego. Któż z nich jasno i śmiało wy- 
raził wolę ludu tutejszego? Któż głośno 

o nasze potrzeby, o 

Staliśmy się bezimienną masą. Nazywano 

nas to „mniejszościami, to „ludnością miej- 
scową”, to „kresami wschodniemi*. Z bie- 
giem czasu utarło się takie pojęcie tam, w 
Warszawie, że „ludność miejscowa" z „Kre- 

Dlatego tak działo się, że nie mieliśmy 
godnej, jednolitej reprezentacji, któraby gło- 
śno i prawdziwie wolę ludu Ziem Litewsko- 
Białoruskich wyraziła? Wolą naszego ludu 
włościańskiego szafowano, a nieraz ją za- 

Wielki już czas te rzeczy zmienić, Niech 
znikną między tutejszym ludem wioskowym 

sprzeczki i kłótnie polityczne! Jedna wola, 
jedna siła niech zapanuje. Spoedziewajmy 
się i polegajmy tylko na siebie samych. 

Niech lud wioskowy wreszcie głośno za- 
zonymi Op skunami, 

Niech wežmie we wlasne, spracowane 
ręce sprawy swoje, niech zbuka się po ca- 

łym naszym Kraju. Niech stanie zgodnie 

Aujrzą wtedy naszą siłę, a usłyszą wtedy 

I wtedy będą z nami rachować się w 

państwie, bo u nas będzie jedna myśl, jedna 

Zbierajcież się wszyscy pod własny Sztan= 

ideałom służyć będ.f: 

Całość teg» tygodnika ludowego zre- 
dagowana jest bardzo starannie i wierzy- 
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rannie usystematyzowana i czytelnik z łat- 

wością przechodzi od najprostszych form 
życia do najbardziej złożonych. Punktem 
wyjścia jest pochodzenie życia na ziemi, 

Komórka i plazma są początkiem 
wszelkiego życia organicznego, poczem idą 
tkanki i organy, a zaś w keńcu ukazuje się 

mów wskazuje na roślinę i zwierzę, zatem 

towanie się gatunków zależy od przyczyn 

zewnętrznych, jak: woda, pokarm, tempera- 

tura, Światło i t. d. Walka o byt również 

gra rolę bardzo ważną a także i. zdolność 
rozrodcza. W ślad za tem idzie dziedzicz- 
ność jako niewzruszony dowód utrwałania 

rozdział o pochodzeniu gatunków i okreš- 
Jenie stanowiska człowieka w przyrodzie. 
Człowiek jest tedy tylko ostatniem, lecz 
najdoskonalszem ogniwem życia w wszech- 

Zarys zoologii 

tów człowieka ze 162 rysunkami i tablicą, 

nusa, profesora uniwersytetu wileńskiego 

w pierwszem ćwierćwieczu XIX wieku, 

Dziełko to jest przeznaczone specjal 

człowieka, 

poprzestając jedynie na ogólnej budowie 
typów zwierzęcych. l w tem dziełku znaj: 

dujemy mnogość rysunków, co stanowi je- 

go wybitną zaletę. Rysunki te wykonane 
nader starannie dają doskonały pokaz po- 
glądowy ogółu pasorzytów ludzkich i mo- 
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Wialomnśi przedwykoene 
Kombinacje przedwyborcze w blo- 

ku mniejszości narodowych. 

W rezultacie toczonych od dłuższego 

już czasu pertraktacyj pomiędzy ugrupowa- 

niami narodowościowemi wchodzącemi do 

„| bloku mniejszości narodowych, w sprawie 

ustalenia kolejności kandydatur, zostało o- 

siągnięte porozumienie. Kombinacje przed- 
wyborcze ułożyły się w taki sposób, iż ko- 

lejność kandydatur ustalono mniej więcej 

(mogą zajść jeszcze zmiany i przegrupowa- 

nia) w ten sposób: — Na terenie Wilna 

na pierwszem miejscu na liście będzie stać 

dr. Wygodzki. Drugie miejsce zarezerwo- 
wano dla przedstawiciela społeczeństwa li- 
tewskiego. W święciańskiem na pierwszem 
miejscu stać będzie przedstawiciel Litwinów, 

na drugiem Białorusinów, zaś dopiero na 
czwartem — adw. Czernichow z Wilna. W 
lidzkiem na pierwszem miejscu ma być 

postawiony pan Sobolewski b. „Hromado- 

wiec", na drugiem kandydat Żydów Kruk 
Łazarz. 

(
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Sprawy wyborcze wśród Żydów. 
Jak się dowiadujemy w dniu 10.i 11 

b. m. odbędzie się w Wilnie zjazd rabinów 
i działaczy ortodoksyjnych z całego tere- 
nu Rzeczypospolitej. Na zjeździe tym zos- 
taną poruszone sprawy silnej organizacji 
ortodoksyjnej na Kresach, a w pierwszym 
rzędzie sprawy wyborów do gmin żydow- 
skich i wyborów do Sejmu i Senatu. W 
cztery dni później, 15 b. m. odbędzie się 
znowu zjazd Związku Kupców Żydowskich 
z woj. wileńskiego. 

Żydzi województwa wołyńskiego 
za rządem Marszałką Piłsudskiego. 

ŁUCK, 2.1 (Pat). W dn. 29 grudnia odbyła 

się w Łucku konferencja zaproszonych- przez p. 
wojewodę żydowskich działaczy Związku Kupców 

Drzewnych, Związku Rzemieślników, rabinatu i po- 

ważniejszych obywateli m. Łucke, Równego, Krze- ||| 
mieńca, Dubna, Kowla i Włodzimierza w sprawie 
wyborów do ciał ust+«wodawczych. 

Pan wojewoda podkreślił, że wysłał zapro- 
szenia imienne uznając wewnętrzne tarcia w spo= 
łeczeństwie żydowskiem i chcąc poznać opinję 
umiarkowanego i religinego odłamu społeczeń* 
stwa a przedewszystkiem kupiectwa i rzemiosła 
żydowskiego. Zaznaczył przytem, że w najbliższym 
czasie zwoia taką samą konierencję działaczy 

obozu sjonistycznego. Po wyjaśnieniu: przez p. 

wojewodę obecnej sytuacji wyborczej z punktu 

widzenia państwa i interesów Wołynia, zebrani w 

liczbie 33-ch osób, pość li następujące uchwały: 
I) zebrani deklarufą jein -głośn e, że z blo- | 

kami ięgupami lósstki nie pójdą i przyjmują na 
stępująy pisuay programu wyborczego; 

1) wiernosė i lojalność wobec Państwa Pil* 
skiego, Й 

2) braterskie wspėtžycie i wsp6lpraca ws4/51- 
kich narodowości zamieszkujących Wołyńw ich \ 
równouprawn'enie w ustawodawstwie i świadcze- 
niach rządowych, 

© sj Fiografi wyborczy o chkrikferze regjo= 
nalne-gospodarczym rozwoju. gospodarczego i kul- 

turalnego ziemi wołyńskiej. 

4) Zasada listy wyborczej o charakterze 
państwowym. we 

5) Popieranie polityki 
skiego. с у 

1) Zaakceptowano trešt dwóch odezw. do 
ludności żydowskiej powierzając specjalnej ko- 
misji redakcyjnej ostateczne ich opracowanie i * 
głoszenie we właściwym terminie, 

Marszałka Pilsud- 

i
“
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my, iż wieś nasza przyjmie go z całą ra: 
dością. : 

Nowemu pismu ludowemu, szczerze 
demokratycznemu i krajowemu, życzymy 
jak największego rozwoju i powodzenia 
wśród naszych mas ludowych. us) 

dalej i zgodzić się na to, ze część tych ry- : 
sunków byłaby bardzo na swem "AG 
w wydawnictwach ludowych, obok -krót-- 
kiego, treściwego i popularnego wykłądu. 

Przy tej sposobności notuję, że nie 
mając nic do zarzucenia ogólnej korekcie 
daicika, zdaję jedynie za błąd niedopusz- 
czalny pisania wyrazu pasorzyt i pocho- 
dnych od niego przez ž aniśsi p 

Uczyniwszy zadość obowiązkowi wzglę- 
dem czytelników w sprawie poznajomienia р 
ich z trešcią naukowych wydawnictw p. K. 

Rutskiego, poczuwam się jednocześnie i do 
podkreślenia poważnych zasług wydawcy. 

„Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
podejmując takie wydawnictwa p. Rutski — 
nie miał na widoku korzyści osobistej; je- 
mu chodziło o przyłożenie się do rozwoju 
wydawnictw wileńskich, do postępu nauki 
polskiej w odrodzonej Ojczyźnie. Gdy prze- 
to wydawcy belletrystyki i poezji, a niekie- 
dy i elaboratów wyraźnie pornograficznych: 
zbierają sowite zyski i to im do szczęścia 
wystarcza, p. Rutskiemu społeczeństwo win- 
no poważną dopłatę za ryzyko a priori 
skazane na pe zbiory i bardzo znacz- 
ną pracę osobistą - przy wydawnictwach. 
Trzebaž bo Wsm wiedzieć, Sz. Czytelnicy. 
że tego rodzaju wydawca, żeby obniżyć. 
możliwie i tak bardzo znaczne koszta wy- 
dawnicze usiłuje własną a żmudną i długą 
pracą akcję całą nadsztukować. Ileż to go- 
dzin pracy trzeba było poświęcić na kilka- 
krotne w parę osób odczytywanie korekt, | 
a obok tego i szlifowanie samego języka | 
dzieł wydawanych, nie wolnych od zgoła 
niezależnych od autorów i tłumaczów bar- 
baryzmów i naleciałości. 

Ta dopłata nie ominie wydawcy i sta- 
nie on na czele księgarzy wileńskich, co { 
się najlepiej i najmocniej przyczyniają do 
wzrostu nauki i kultury w Wilnie. 3 

Tak bo i być powinno. . 

t 

  

tudzież portretem Ludwika Henryka Boja 
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KURIER 

Życie gospodarcze. 
Na przełomie roku 1927 na 1928. 

Na przełomie lat 1927 i 1928 musi: 
my przedewszystkiem stwierdzić jeden fakt 
ogromnej doniosłości gospodarczej, który 

miał miejsce w roku ubiegłym. Faktem tym 

jest stabilizacja waluty. To też rok 1928 
zaczyna się pod względem walutowym w 
warunkach bardzo pomyślnych. Złoty u 

trzymuje się na wszystkich rynkach za- 
granicznych na mocnym  ustabilizowanym 
poziomie. Na rynku wewnętrznym  oficjal- 
ny kurs dolara wynosi 8,88; w tranzakcjach 

prywatnych płacą 8,88 i pół. W związku 

ze stabilizacją złotego zmniejszyło się też 

zaacznie zapotrzebowanie na waluty obce. 

Wchodzimy do okresu nowego, w którym 
dolar przestaje już odegrywać rolę mierni- 
ka wartości, a 'tym miernikiem staje się 

własny pieniądz—złoty polski. 

Miniony rok przyniósł stabilizację wa- 

luty nietylko Polsce. W całej Europie 

obserwujemy powolny proces przechodze 

nia do bardziej normalnych stosunków 

walutowych. Naprzykład ostatnio, bo już 

w grudniu 1927 roku, przeprowadzona zo- 

stała sabilizacja lira włoskiego. Bank Wło- 

—ski został obowiązany do wymiany bank- 
notów na kruszec; w celu zdobycia nie- 

zbędnego pokrycia kruszcowego został za- 

warty w Londynie układ na pożyczkę w 

wysokości 125 miljonów dolarów. Francja 

także czyni przygotowania do stabilizacji 

franka francuskiego. 

Do zjawisk niepomyślnych należy za- 

liczyć wzrost pod koniec ubiegłego roku 

ujemnego salda bilansu handlowego. 

Przywóz w listopadzie (za grudzień 
jeszcze nie mamy danych) wzrósł w sto- 

sunku do października o 4.432 tys. fran- 

ków złotych, osiągając. bardzo znaczną 

sumę 155.581 tys. franków złotych. Nato- 

miast wywóz zmniejszył się o 4.278 fr.zło” 

tych, osiągając 133.364 tys. fr. zł. W ten 

sposób ujemne saldo bilansu handlowego 

wzrosło do 22.117 tys. fr. zł. 

W związku ze zv *«szeqiem się bier- 

nego charakteru bilansu nandlowego wzrosło 

znacznie zapotrzebowanie na dewisy, co 

Oczywiście powoduje zwyżkę kursu dewiz 

w porówn:n'u do kursu walut zagranicz- 

nych, na które zapotrzebowanie, jak wzmian- 
kowaliśmy wyżej, znacznie się zmniejszyło 

w związku ze wzrostem zaufania do złotego, 

Pomimo iż nasz przemysł i handel 

zmuszony był w koficu- roku ubiegłego dc 

realizowania licznych zobowiązań w sto* 
Sunku-do zagranicy, dopływ do Banku Pol 
skiego kruszczu oraz walut wymienialnych na 

kruszec wykazuje stały wzrost. Wzrost ten 
tłumaczy się przypływem kapitałów zagra- 
nicznych dla polskich banków i przedsię- 

biorstw przemysłowych, zwłaszcza na Gór- 

nym Sląsku. Ten przypływ kapitałów jest 

skutkiem tego wrażenia, jakie na rynkach 

zagranicznych zrobiła stabilizacja złotego. 

Stanowi on niewątpliwie zjawisko pomyślne. 

Jednak ten przypływ dotychczas jesz- 

cze nie jest tak duży, aby zaspokoić za- 

potrzebowanie rynku polskiego na kapita- 
ły. Na rynku wciąż daje się odczuwać brak 

kapitałów. brak gotówki oraz brak taniego 

kredytu. Pomimo, iż stopa dyskontowa 

B:nku Polskiego została obniżona do 8%. 
tylko nieznaczna część weksli może być 
zdyskontowana na tych warunkach, gdyż 

dyskonio prywatne stale utrzymuje się na 

poziomie od 50 do 100 proc. wyższym od 

oficjalnej stopy dyskontowej. j 

Teoretycznie wysoka stopa procento- 

wa jest objawem podrożenia pieniądza o- 

raz powoduje zniżkę cen. W praktyce jed- 

nak stosunki mogą ukształtować się ina- 

czej. Procent wchodzi w skład kosztów pro- 
dukcji znaczne zaś podniesienie się kosztów 

produkcji musi oddziaływać zwyżkowo na 

ceny. Oprócz tego stopa procentowa wpły- 

wa na kalkulację cen przy sprzedaży to- 

warów na weksel i za gotówkę. Naprzy- 

kład „Przegląd Kupiecki* podaje, że łódz- 
cy przemysłowcy kalkulują swe towary za 

gotówkę o 10 proc. taniej, niż za pokry 
ciem weksiowem. 

To też jest rzeczą prawdopodobną, 

że gdyby rynek był bardziej nasycony ka- 
pitalami nie cbserwowalibyšmy tej zwyżki 

cen, która w ostatnich miesiącach daje się 

zauważyć na cały szereg przedmiotów, 

zarówno produktów spożywczych (co jest 

zrozumiałe ze względu na sezon zimowy), 

jak i wytworów przemysłu. 
Brak gotówki odbił się także niepo- 

| myślnie na sumie obrotów  przedświątecz- 
nych w handlu. Obroty te były stosunko- 

wo mniejsze, niż w latach poprzednich. 

Wpłynął na to z jednej strony fakt, że u- 

rzędnicy, stanowiący po miastach poważną 

grupę konsumentów, nie otrzymali żadnych 

specjalnych dodatków  przedświątecznych. 

Z drugiej strony—prowincja mniej czyniła 
w tym roku zakupów  przedświątecznych, 

niż w latach poprzednich. Znawcy stosun- 

ków uważają, że ten fakt pozostaje w związ- 

ku ze wzmożonem zapotrzebowaniem na 

maszyny rolnicze Oraz nawozy sztuczne. 

Obecnie rolnicy rezerwują gotówkę prze- 
dawszysikiem na te cele. To zachowanie się 
rolników należy uznać za zjawisko pomyśl- 
ne z punktu widzenia całokształiu intere- 
sów gospodarczych państwa, gdyż oznacza 
ono zastąpienie części wydatków niepro- 
dukcyjnych przez wydatki produkcyjne. 

Bor. 

  

KRONIKA KRAJOWA. 
6  — Jednolite skoncentrowanie prze 

pisów w sprawie parcelacji. Wobec tego, 
iż ustawa z dn. 28 go grudnia 1925 r. o 

- wykonaniu reformy rolnej wymaga przy 
jej praktycznem stosowaniu dokładnego or- 

3 jentowania się nietylko w przepisach tej u- 

   

  

stawy i przepisach wykonawczych do neej, 
lecz także w całym szeregu rozporządzeń 
wydanych w różnym czasie, Miniš:erstwo 
Reform Rolnych opracowało specjalną in- 
strukcję parcelacyjną. 

Instrukcja ta, usuwając trudności, wy- 
_ pływające z rozrzucenia przepisów, które 
muszą być uwzględniane przy postępowa- 
"niu parcelacyjnem, zawiera w sobie wszy 
sitko to, z czem się liczyć winien zaintere- 
sowany w parcelacji zarówąo urząd, jek i 
instytucje oraz osoby prywatne. 

Ponieważ jednak akcja parcelacyjna 
nie zdołała jeszcze dostatecznie się skry 

 stalizować anl w orzecznictwie Najw. Try- 
bunału Administracyjnego ani też w prak 

‚ 1усе urzędów i komisyj ziemskich dla tego 
_ Wspomniana instrukcja została wydana na- 
- razie w dziale nieurzędowym Dz. Urzędo- 

_ wego Ministerstwa Reform Rolnych (Nr. 19 
z dn. 15 XII 1927 r.) jako projekt instruk 
cji parcelacyjnej. 

M Mimo to organy podległe Min. Re- 
form Rolnych winny stosować się do za 

|, wartych w tej instrukcji przepisów, odno 
* sząc się do nich krytycznie j zawiadamia- 

m. kóre ywach. 

jąc Ministerstwo © wszystkich spostrzeżo- 
nych czy to trudnościach w jej stosowaniu 
czy też o pożądanych uzupełnieniach lub 

anie wspomnianej instrukcji par- 
"celacyjnej będzie miało doniosłe znaczenie 

- jako środek ujednostajniający i ułatwiający 
A, działalność naszych urzędów lokalnych, 

pracujących nad przeprowadzeniem refor 
@ y rolnej na terenie Ziem Wschodnich. 
|, — Kurs jajczarstwa. W okresie 20 
— 30 styczńia 1928 r. odbędzie się w Wil 
nie pierwsży 5-cio dniowy kurs jajczastwa. 

a łoszenia kandydatów na kurs przyj- 
muje Związek Rewizyjny Pol. Spółdz. Rol- 

_ niczych, Wilno, Jagiellońska 3. 
== W sprawie prolongaty terminu 

wykupu świadectw przemysłowych na 
p 1928. Z dniem 31-go grudnia ub. re- 
ku upłynął termin wykupu świadectw prze- 

mysłowych na rok 1928. Ponieważ szereg 
kupców w terminie przepisanym nie zdą- 
żył świadectwa wykupić — w dniu wczo- 
rajszym delegacja Związku Kupców Ży- 
dowskich interwenjowała u prezesa lzby 
Skarbowej w sprawie spowodowania pro- 
longowania terminu wykupu świadectw 
przemysłowych na przeciąg dni kilku, (3). 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Ulgi w dziedzinie kredytu dłu- 

goterminowego dla roinistwa. Komitet 
prezydjalny Państwowego Banku Rolnego 
uchwalił treść przepisów oO emisji 7 proc. 
listów zastawnych Państwowego Banku 
Rolnego, które będą przedstawione do za- 
twierdzenia właściwym ministrom. 

Emisja tych listów oznaczać będzie 
potanienie długoterminowego kredytu dla 
rolnictwa, który dziś udzielany jest w li- 
stach 8 proc. 

Komitet prezydjalny rozpatrywał da- 
lej b. ważne wnioski kredytowe. Postano- 
wiono cały szereg kredytów, udzielonych 
centralom spółdzielczym w latach kryzysu 
skomasować i zamienić na kredyty, któ. 
rych spłaty wahają się między 1928—1930 
rokiem. Zarządzenie to umożliwi wspom- 
nfanym centralom rozłożenie spłat kredy- 
tów poszczególnym spółdzielniom, stowa- 
rzyszeniom i kasom. 

Z nowo przyznanych kredytów ns 
svmę około 13 miljonów zł. podkreślić na- 
leży udzielenie kredytu towarowego w na- 
wozach sztucznych nasezon wiosenny 1928 
r. w ogólnej sumie przeszło 6 miljonów 

złotych. 3 
— Wycofanie biletów dwuzłoto- 

wych. Bilety zdawkowe wartości 2 złotych 
z datą 1-go maja 1925 r. tracą moc praw- 
nego środka płatniczego z dniem 31-go 
marca 1928 r. 

Poczynając od dnia 1-go kwietnia 
1928 r. do dnia 31-go marca 1930 r., po- 
wyższe bilety zdawkowe będą wymieniane 
na monety oraz bilety Banku Polskiego w 
centralnej kasie państwowej, kasach зКаг- 
bowych oraz oddziałach Banku Polskiego. 
Po dniu 1-go kwietnia 1930 r. ustaje obo- 

wiązek Z tych biletów. 
— Osiateczne wynikizbiorów tego-   rocznych. Gł. Urz. Stat. podaje do wiado- 

mości, że według ostatecznych obliczeń 

zbiory głównych zbóź w r. 1927 w Polsce 
przedstawiają się następująco: 

Przeciętna wydajność z ha w q=100 
kg. wynosi: pszenicy 130, żyta 11.6, jęcz- 
mienia 132 owsa 130. Ogólny zbiór wy- 
mienionych ziemiopłodów wynosi: pszeni- 
cy 14 759.000 kwint , żyta 56,884.000 kwint., 
jeczmienia 16.342.000  kwint., owsa 
33.900.000 kwint. 

Liczby te są mniejsze od podawanych 
poprzednio prowizorycznych obliczeń, po- 
nieważ dopiero w czasie młocki można ky- 
ło zorjentować się dokładnie, co do wy- 
dajności zbóż, a jednocześnie zostały u- 
względnione przy obliczeniach zniszczenia, 
spowodowane przez powodzie. 

W. porównaniu z rokiem poprzednim 
1925-26 zbiór r. 1926 27 stanowi: pszeni- 
cy 115.2 proc., żyta 1135 proc., jęczmie- 
nia 105.1 proc., owsa 112.2 proc. W sto- 
sunku do przeciętnej 5-letniej za okres 
1922-22—1925-26 tegoroczny zbiór stano- 
wi; pszenicy 118.0%, żyta 108.5%, jęczmienia 
110.4%. owsa 114.1%, aw stosunku do prze- 
ciętnych przedwojennych zbiorów za okres 
1909 1913, tegoroczny zbiór stanowi: psze- 
nicy 87.9%, żyta 99.0% jęczmienia 1098% i 
owsa 120.5%. 

Giełda wileńska z dn. 2. I. b. r. 
Banknoty. Dolary St Zjedn. 8.86'/1 
ati 2 ь (el. 100) Id 

8% aństw. B. Rolnego (zł. — 
uolarówka, 5 dol. ® 64 25—64,— 
Ls'y zastawne Wil. Bańku Ziemsk. 62,00—62,70 
Akcie Wileńskiego B-ku Ziemsk. 128,— 

Gielda. warszawska z dr. 2. I. b. r. 
Czeki: 

sprze st kupno 

Dolary . . 8,885 8,865 
Holandja 360,55 359,65 
опа _г:'ко : 4 T RE = 

Nowy-jork . —. ь 
Рагуй .. $ 35,105 35,02 
Peg AAM ę 26415 26,35 
Wiedeń . + w 126,00 125,69 

Włochy СОа 47,20 47,8 
ozwajcarja '. 172,175 171,74 

Papiery procentowe: 
Dolarówka 64—63,50, Pożyczka dolarowa 

83,15 — 84. Pożyczka kolejowa 102,25 — i02. 
So pożyczka konwersyjna 66,25. 5%0 kolejowa 
konwersyjna 61,50.—60 75. Listy Banku Gospod. 
Krajoweżo 92,93 — 93,00. Listy Banku Rolnego 
95,00. Oblig. komun. 92. 8% ziemskie 83. 41/20 
ziemskie 57,50—56,50, 8% warszawskie 81,75— 
82. 5% warszawskie 64, 5. 

AKCJE: 
Bank Handlowy 123. Bank Pols'i 155.50— 

155. Cukier 7978,60. Węgiel 109,50-109,75 Nobel 45 
Lilpop 40,7 . Modrzejów 8,90. Parowozy 37,5.0 
starachowice 66,25 — 66,50. Ursus 13. Borkow- 
ski 20,50. Haberbusch i Schiele 165. 

  

Wieści z kraju. 
RADOSZKOWICZE — miasteczko hi. 

Pas datuje ątki swego istnienia 
.-.od-wieku XV. „m й 
W 1863 r. staje się w Mińszczyznie 

jednym z głównych ośrodków ruchu po 
wstaficzego. |. 

Przed wojną światową jest b. ruchli- 
wym punktem handlowym, prowadząc han- 
del przeważnie ze Wschodem. Dziś, dzięki 
niepomyślnemu dla miasteczka układowi 
stosunków granicznych, powoli kurczy się 
1 zamiera. 

Choć leży na samej granicy rosyjsko” 
polskiej, jednakże z powodu zamknięcia 
granicy dla handlu, straciło swoją żywot: 
ność, gdyż zostało odcięte od miast, z któ* 
remi dawniej prowadziło żywą wymianę 
towarów jak Mińsk, Borysów i inne. Obec- 
nie ogranicza się jedynie do drobnych tran- 
zakcyj lokalnych. 

Pomimo upadku ekonomicznego mia- 
steczka, Radoszkowicze są dzisiaj jeśli nie 
protoplazmą kultury i ruchu białoruskiego, 
to w każdym bądź razie jedynem z najpo- 
ważniejszych jego ognisk. 

Tutaj wszak jest 8-mio klasowe gim- 
mazjum białoruskie im. Fr. Skaryny, stąd 
też pochodzi wielu wybitniejszych działaczy 
białoruskich. 

Gimnazjum w roku zeszłym miało   specjalnie ożywioną działalność propagan- 
dową, przez wystawianie b. częstych przed* 
stawień o charakterze wybitnie narodowoś- 
ciowym i to nietylko w Radoszkowiczach, 
lecz i w sąsiednich miasteczkach. W tym 
roku jednak gimnazjum zmieniło zasadni- 
czo taktykę postępowania, zaniechając cał- 
kowicie tego rodzaju przedstawień, które 
dawały więcej przykrości niż korzyści, na- 
tomiast rozpoczęło demonstrować swoją 
lojalność w stosunku do państwowości 
polskiej. Najjaskrawszym tego dowodem 
było przemówienie do żołnierzy K. O. P., 
w wigilję Bożego Narodzenia, jednego z 
filarów gimnazjum i ruchu białoruskiego 
Radoszkowicz i bodajże kandydata z tego 
"obwodu na posła do Sejmu, który w sło- 
wach dość ostrych potępił ustrój państwa 
aa i wniósł okrzyk na czešč Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej Z ы 

acki. 

Z dniem 1-go' stycznia r. b. został 
uruchomiony W GRODNIE Oddział redak- 
cyjno administracyjny Kurjera Wileńskiego. 
Kierownikiem Oddziału jest p. WITOLD 
PUSŁOWSKI. 

Oddział nasz mieści się przy ul. Orze- 
szkowej 5, telefon 360. 

Wybory w gminie kleckiej, 
W tych dniach starosta pow. nieświeskiego 

nie zatwierdził wyborów wójta i ławników do ra-   dy gminnej w Klecku. 
Przy powtórnym obiorze wybrani zostali 

WILLE N SKI 

W tych dniach wydarzyła “1 
« której ofiarą padła łódź podwodna 

  

straszna katastrofa na dnie morskiem, 
$. 4. Łódź ta jest tego samego 

typu, co łódź podwodna S.51, która w roku 1925 zderzyła się z okrętem 
„City of Rom*. 

  

Wczoraj p. wojewoda wileński przyjął 
delegację Komisji Okregowej Związku Śto- 
warzyszeń Zawodowych, w sprawie złożo- 
nych 31 grudnia r. ub. memorjałów: 1) co 
do ewentualnego przerwania pracy w Pier 
wszych Polskich Zakładach Tkaniny Drze- 
wnej w Wilnie, a eo ipso zwolnienia oko- 
ło 900 robotnic i 2) co do wypowiedzen'a 
z dniem 1 stycznia przez Magistrat pracy 
wszystkim robotnikom, zatrudnioaym obe- 
cnie przy kanalizacji. 

W związku z powyższem p. wojewo- 
da w godzinach rannych odbył konferencję 
z wiceprezydentem m. Wilna p. Witoldem 
Czyżem. Zgodnie z wyjaśnieniem p wice- 
prezydenta, Magistrat obecnie podczas o- 
kresu zimowego ze względów technicznych 
przy kanalizacji nie może zatrudnić ponad 

Groźba zwiększenia bezrobocia. 
wodu, że Magistrat dotychczas nie otrzy- 
mał pożyczki rządowej w wysokości 650 
tysięcy zł. 

Z liczby 388 robotników, zatrudnio- 
nych przy kanalizacji, 88 ulec będzie mu- 
siało redukcji. 

P. wojewoda obiecał poczynić odpo- 
wiednie kroki w sprawie przyśpieszenia u- 

dania subwencji Magistratowi wyłącznie na 
zatrudnienie bezrobotnych. 

pracy w zakładach tkaniny drzewnej, pan 
wojewoda wydelegował w dniu dzisiejszym 
na miejsce naczelnika Wydziału Pracy i 
Opieki Społecznej p. K. Jocza i kierowni- 

nowskiego w celu zbadania istotnego stanu   300 robotników, jak również i z tego po- 

Uroczystości noworoczne rozpoczęte 
zostały w dniu 1 stycznia solennem nsbo 
żeństwem w Bazylice, odprawionem przez 

asystencji liczaego duchowieństwa i w obec- 
ności p. wojewody Wł. Raczkiewicza oraz 
reprezentantów władz wojskowych i cy- 
wilnych. 

O godz. 12 i pół zebrali się w pała- 
cu przedstawiciele duchowieństwa wszyst- 
kich wyznań, władz cywilnych i wojsko- 
wych, sądownictwa, samorządu, nauki, or- 
ganizacyj i stowarzyszeń społecznych oraz 
młodzieży akademickiej i złożyli na ręce 
p. wojewody Życzenia Noworoczne dia 
Pana Przzydenta Rrzeczypospolitej i rządu. 
Zapewniwszy zebranych, że życzenia te zo- 
staną niezwłocznie przesłane do Warsza- 
wy, zaznaczył p. wojewoda w przemówie- 
niu swem, że postępy, osiągnięte w ubieg= 
łym roku w dziele konsolidacji i wzmoc- 
nienia państwa, pozwalają się spodziewać, 
iż przy zgodnej współpracy władz i spo- 
łeczeństwa nastąpi dalsze polepszenie sytu- 
acji państwa w rozpoczynającym się roku, 
w ciągu którego ma znaleść załatwienie 
szereg zagadnień państwowych pierwszorzęd 

Dzieminik Ignacy — wójt; Konan Jan — zastępca 
wójta i jako ławnik p. Twarowski. 

Wybory muszą być jeszcze zatwierdzone 
przez starostę. 

Plaga wilków w pow. wileńsko-trockim. 
Plaga wilków w pow. wileńsko-trockim co- 

raz bardziej daje się we znaki miejscowej ludnoś- 
ci która z upragnieniem oczekuje zorganizowania, 
0 bławy ze strony naszych władz administracyjnych 
ae inicjatywa jest w takich wypadkach nie- 
z będną. 
‹ ь_пчаяі znowu zanotowano napad wilków. 
Mianowicie w odległości około 4 klm. od Rudzi- 
szek, wilki napadły na przejeżdżającego tamtędy 
służbowo kierownika referatu dy przy 
starostwie wiłeńsko-trockim p. Pokrzewińskiego. 

Tylko dzięki okoliczności, iż w pobliżu znaj- 
dowały się zabudowania gospodarcze, udało się 
p. Pokrzewińskiemu ujść przed pościgiem zgłod- 
niałych zwierząt. 

Miejmy nadzieję, iż w najbliższym czasie 
nasze władze przystąpią do wytępienia wilków, 
nie dających spokoju ludności. 

Ucieczka komanistów. 
W tych dniach organa bezpieczeństwa zo- 

stały powiadomione o ucieczce prawdopodobnie 
do Rosji Sowieckiej komunistów, członków Ko- 
munistycznej Partji Zachodniej Białorusi, Anto- 
niego, Radiwona i Jana Bekanaczów. 

: Wyżej wymienieni: brali czynny udział w ak- 
cji komunistycznej, a zdekonspirowani i areszto- 
wani zostali następnie wypuszczeni na wolność 
za kaucją. 

Przed 
do Rosji. 

Wykrycie tajnej fabryki papierosów. 
Onegdaj brygada letna przy wileńskie! 

Izbie Skarbowej wykryła przy ul. Nenwackiej 
1 w. tajną zał mae: rabian; a: 
przeszmuglowanego lu litews Właści- 
cielkami fabryki ok»=zały się dwie Siostry nie- 
jakie Elda i Szejna Sztamier. 

Przeprowadzona na miejscu rewizja 
niła kilka tysigoy papierosów, większą iiość gilz 
zagranicznych aparaty potrzebne do upra- 
wiania tego procederu. 

Po skonf skowaniu materjału AA 
cego, sprawa skierowana została do odnośnyc 
władz śledczych. 

Niezależnie od powyższego wykr 

wyrokiem sądowym uciekli wszyscy 

ujaw» 

dru- 
pław-   £4 tajną fabrykę Roa» przy ul. 

skiej 17, Właścicielka okazała się niejaka Dora 
Wilczyńska. | a 1 я 

J. E. Arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego w. 

rzeczy. 

Przebieg uroczystości noworocznych w Wilnie 
nej wagi i mają się odbyć wybory do ciał 
ustawodawczych. Na zakończenie wzniósł 

denta Rzeczypospolitej oraz na qześć rządu 
Rzeczypospolitej z Panem Marszałkiem Jó- 
zefem Piłsudskim na czele, okrzyki te zo- 
stały gorąco padchwycone przez zebranych. 

Powitanie Nowego Roku w Domu 
Oficera Polskiego. { 

przedstawiciele władz i społeczeństwa wi- 
leńskiego na powitanie Nowego Roku w 
Domu Oficera Polskiego. W czasie zgoto- 
wanego gościom przez uprzejmych gospo- 
darzy serdecznego przyjęcia zostały wy- 
głoszone przemówienia. Dowódca  Gar- 
nizonu generał Popowicz, wskazując na to, 
że zarówno ubiegły jak i rozpoczynający 
się rok stanowią okres wytężonej pracy 
organizacyjnej, wzniósł toast na cześć Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej, który przez 

i godnym podziwu wzorem. Pan wojewoda 

zrozumienie i oddźwięk, jaki znalazł wśród 

Marszałka Józefa Piłsudskiego do utrzyma- 
nia bliskiego kontsktu między sferami woj- 
skowymi a społeczeństwem, z którego woj- 
sko rekrutuje się. Konsul łotewski p. Do- 
nars zabierając głos wspomniał o brater- 
stwie broni na polach bitwy armji polskiej 
i łotewskiej i wzniósł toast na cześć woj- 
ska polskiego. 

Depesze, wysłane przez p. wojewodę 
z życzeniami dla Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej i rządu, miały brzmienie nastę- 
pujące: 

Szef Kancelarji Cywilnej Zamek 
Warszawa. 

Zebrani w dniu Nowego Roku przed- 
stawiciele duchow.eństwa wszystkich wy- 
znań władz cywilnych i wojskowych, sądo- 
wnictwa, samorządu, nauki, organizacyj i 
stowarzyszeń społzcznych oraz młodzieży 

Rzeczypospolitej za mojem pośrednictwem 
wyrazy hołdu i czci. Łącząc we własnem 
imieniu zapewnienia czci i oddania mam 
zaszczyt prosić przedłożyć o powyższem 
Panu Prezydentowi. 

Władysław Raczkiewicz 
wojewoda wileński. 

Pan Prezes Rady Ministrów Marsza- 
łek lózef Piłsudski 8 

Warszawa. 
Zebrani w dniu Nowego Roku przed- 

nań, władz cywilnych i wojskowych, sądo- 
wnictwa, samorządu, nauki, organizacyj i 
stowarzyszeń społecznych oraz młodzieży 
akademickiej składają Panu Marszałkowi za 
mojem pośrednictwem wyrazy czci oraz na 
Jego ręce gorące życzenia rządowi Rzeczy- 
pospolitej jaknajpomyślniejszego rozwoju 
Państwa. 

Donosząc o powyższem w mojem 
imieniu składam wyrazy czci i oddania. 

Władysław Raczkiewicz 
wojewoda wileński. 
  

Popierajcie Ligę   Morską Rzeczną! 

dzielenia Magistratowi pożyczki oraz wy- | 

Co zaś się tyczy ewent. przerwania | 

ka Urzędu Pośrednictwa Pracy p. J. Bara- 

p. wojewoda okrzyk na cześć Pana Prezy- | 

O godz. 2 po poł. na zaproszenie 
korpusu oficerskiego zebrali się liczni || 

całe swe życie takiej pracy był najwyższym | 

podniósł w swem przemówieniu wybitne | 

wojska na terenie Wileńszczyzny apel Pana | 

akademickiej składają Panu Prezydentowi | 

ъ 

4 

i 
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wia więźniów wysłał specjalną komisję, celem 17.45. „Radjo w Ameryce Północnej" pogadankę , w 

przeprowadzenia badań weterynaryjnych. Zerząd wygł. p. Halina Hohendlingerówna. 2 $ 

jednak więzienia oćmówił pozwolenia na przepro: 18.10.—18.30. Audycja Pocztowego Kółka Śp ewac- 3 

e wadzenie badań. Wobec powyższego Ma MMS r E Ai 

Dale: _ Genowefy: * Ogiery północno-szwedzkie dla Sej. | 5Praw< skierował do władz prokuratorskich. (5). | 18. Bt Bida Gadea © Wiera wydó=dr: Za napad na Kółko Instytutu Gospodar: 

Wtorek | Jutro: Izabeli, Eljasz miku Wileńsko-Trockiego. Jak się dowiadujemy — Sprostowanie. _W niedzielnym numerze Antoni Borowski 3 Е ki i Kultury w Szutowiczach 

* RACZ zakupione przez Sejmik pow. wileńsko-trockiego | w rubryce „zamiast powinszowań noworocznych” | (o EAU E ana B Wdlóżo A. isj 3 ; 

3 „| Wschód słońca—g. 7 m. 36 cgiery rasy Gudsbrausdalskiej, są już w drodze podano mylnie zamiast dr. Stefan Brokowski - dr. | ** Kdtowio). Opera S: VR ago ana EH Onegdaj w Smorgoniach rozpatrywano Spr 

stycznia] Zachód _„ 1.15 m.25 do Polski i w najbliższym czasie zostaną oddane Stefan Brochocki, co niniejszem prostujemy. Na zakończenie: Gazetka radjowa. : wę najscia i nap“du, dokonanego рга mieszkań 

ab zy as e a ma Teat i muz k a 22.30.—23.30. a. muzyki tanecznej z re- aa kala ab Eh Gopodaiki t "Kult bė 
. i ja) i 1 ut. 

METEOROLOGICZNA. | wileńskim 2 ogiery półn.-szwedzkie powiat zy- r ука. SPACJE val EOKĖĖS ry bizłoruski wieczór literacko-oświatowy. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 2. l. b. r. Ciśnienie- 
średnie w milimetrach 778. Temperatura średnia 
— 10 C.Opad w milimetrach —. Wiatr przewa- 
Šu zachodni. Pochmurno. Minimum na dobę— 

els. 
Tendencja barometryczna — stały spadek 

ciśnienia. 
OSOBISTE 

— Wyjazd prezesa Izby Ska bowej do 
Warszawy. Prezes Izby Skarbowej p Jan Ma- 
lecki, wyjechał w dniu wczorajszym do Warsza- 
wy na konferencję, która odbędzie się w Mini- 
sterstwie Skarbu. 

MIE JSKA. 

— Nakazy płatnicze na podatek loka'owy. 
Magistiat m. Wilna z dniem 2 stycznia przystę- 
puje do rozesłania nakazów płatniczych na po- 
datek lokalowy za rok 1928. Płatnicy czujący się 
pokrzywdzeni wymiarem podatku mają prawo w 
przeciągu dwóch tygodni od chwili otrzymania 

* nakazu wnieść reklamacje do wydziału podatko- 
wego Magistratu m. Wilna. (s) 

— Wydzierżaw enie studzi. n miejskich. 

Celem utrzymania na'eżytego porządku Magistrat 
projektuje w najbliższym czasie wydzierżawić 

* wszystkie studnie miejskie inwalidom wojskowym, 
którzy będą za pobraniem minimalnej opłaty sprze- 

dawać wodę, a zarazem pilnować, by wszystko od- 

bywało się w należytym porządku. (S) 

—< - SPRAWY. PRASOWE 
— Zatwierdzenie aresztu. Sąd Okręgowy 

. na jednem z ostatnich swoich posiedzeń zatwier- 
dził areszt nałożony przez Komisariat Rządu na 
Nr. 2 czasopisma żydowskiego „Unzer Sztime” 
za umieszczenie artykułu p. t. „Przed bitwą wy- 

borczą”, w którym dopatrzono się cech prze- 
stępstwa kolidujących z $ 129 K. K. 

Również na podstawie $ 129 K. K. zostai 
zatwierdzony areszt na Nr 4 czasopisma biato- 

ruskiego „Prawo Pracy" za umieszczenie artyku- 
łu p. t. „Bolączki naszej wioski". (s) 

SAMORZĄDOWA. 

— Kierownik Kursu Kontrolerów Obór. 

Jak się dowiadujemy kierownikiem Kursów Kon- 

. trolerów Obór organizowanych przez Sejmik pow. 

wilefisko-trockiego został mianowany inspektor 

hodowlany Wileńskiego T-wa Rolniczego p. Wł, 

Opacki. 
  

skuje, ogierów szwedzkich do swego użytku. 

Z POCZTY. BLA 

— Nowa agencja. Z dniem 29 listopada r. 
z. została uruchomiona agencja pocztowa Osowce 
koło Drohiczyna Poleskiego — w powiecie Drohi- 
czyn Poleski. 

Z POLICJI. 

— Inspekcja wileńskiego Urzędu Śledcze- 
go. Onegdaj przybył do Wilna i przeprowadził 

inspekcję Urzędu ledczego na m. Wilno główny 

inspekcyjny wszystkich Urzędów Śledczych na 

terenie Rzeczypospolitej major żandarmerji Po- 

powicz. (SJ 

SPRAWY AKADE MICKIE, 

— Koło Przyjaciół Akademika. Przypo- 
minamy, że dziś, dnia 3 b. m., o godz 5.30 popoł., 

odbędzie się w Wielkiej Sali Województwa (Marji 
Magdaleny 2) zebranie organizacyjne Koła Przy- 

jaciół Akademika. Koło będzie miało na celu po- 
moc młodzieży wileńskiej studjującej poza Wil- 
rem. Na zebranie może przyjść każdy, komu leży 
na sercu byt młodzieży wileńskiej. 

— Zarządy Ak. Kół. Wilnian w Warsza- 
wie i Lwowie wzywają członków co przybycia na 

zebranie dnia 4 stycznia o godz. 12-ej do lokalu 
„Ogniska Akademickiego", Wielka 24. 

LITERACKA 

— Wznowienie śród literackich. Związek 
Literatów wznawia po przerwie świątecznej swo- 
je środy literackie w gmachu po-Bernardyńskim 
ul. św. Anny Nr 4. Dn. 4 b. m. o godz. 8-mej 
wieczorem odbędzie się kolejna środa literacka, 
na której program złożą się dwa aktualne refe- 
raty: p. Witold Hulewicz wygłosi pogadankę na 
temat Leopolda Staffa laureata państwowej na- 
grody literackiej oraz jego nagrodzonego tomu 
wierszy p. t. „Ucho igielne", Następnie p. Tade- 
usz Łopalewski mówić będzie na temat: „Jak na- 
leży czytać wiersze?” 

Zarząd zaprasza wszystkich członków oraz 
wprowadzonych gości. 

RÓŻNE. 

— Zatarg Magistratu z zarządem więzień. 
Onegdaj Zarząd więzień wileńskich sprowadził 
większy transport słoniny amerykańskiej. Magi- 
strat m. Wilna obawiając się, iż nowosprowadzo- 
na słonina może okazać się szkodliwą dla zdro- 

— „Reduta* na Pohulance. Środa o godz. 
20-ej „Betlejem Ostrobramskie* ceny zniżone od 
40 groszy. A 

— Czwartek o godz. 16-ej przedstawienie 
szkolne „Betlejem Ostrobramskie*. Ц 

O godz. 20-ej „Betlejem Ostrobr mskie“. | 
— Piątek o god. 12-ej przedstawien' e 

szkolne „Noc św. Mikołaja”. 
_ O godz. 16-ej przedstawienie szkolne „Be- 

tlejem Ostrobramskie*. ы 
O godz. 20-ej „Betlejem Ostrobram:k e". 
— Sobota o g. 16-ej przedstawienie szkol- 

ne „Betlejem Ostrobramskie*. S 
Najbliżstą nowością w Reduc e będzie przed- 

stawienie „Niewiernego Tomka* komedji stylowej 

w 6-ciu obrazach, napisanej przez Ignacego Gra- 
bowskiego. ё 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). D iš swie- 
tna krotochw.la „Ciotka Karola" z dodetkiem no- 
worocznym. o 

— W czwartek grana będzie r z jeden na 
przedstawieniu wi:czornem „Hiszpańska mucha” 
Arnolda i Bacha, również z dodatkiem nowo 
rocznym. 

— W piątek poemat fantastyczny w 5-iu 
aktach Klabunda „Kredowe koło”. 

W p'atek jako w dniu Trzech Króli Teatr 
czynny będzie trzy razy. у 

— Poranek kolendowy. W riedz'elę 8 b. 

m. T-wo Muzyczne „Lutnia* organizuje w sali 

„Lutnia* poranek kolendowy z udziałem chóru 

mieszanego „Lutni* pod dyr. ). Leśniews'/iego 
oraz znanych śpiewaków: Wandy Hendrich i Ada- 

ma Ludwiga. ь 

Połowa czystego zysku przeznacza się na 

wpisy dla niezamożnych uczenic szkoły przemy- 

stowo-handlowej inž. E. Dmochowskiėj. 
Ceny miejsc najniższe. 
— Koucert fortepianowy Al. Szatersztej 1a. 

Dziś dnia 3 b. m. o godz. 8 wiecz. odbędzie się 

w sali Klubu Handlowo-Przemysłowego Mickie- 

wicza 33-a koncert fortepianowy prof. Al. Szaten- 

sztejna. W programie są: Scarlatti, Tanzyg, Bra- 
us, Szopen, Liszt, Dedici, Domanii. 

Bilety do nabycia w Domu Bankowym F. 
Winiski, Wielka: 47 i od godz. 6ej wiecz. w Sali 
Klubu. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 m. 
ŚRODA 4 styc nia. 

17.05. Komunikat dla rolników w opracowaniu 
Związku Kółek i Org. Roln. Z. Wil.   17.20. Kwadrans Akademicki. 
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Miejski Kinematograf 

Kalturałno-Oświatowy 
"SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

Kino-Teatr 

paganda pokoju. 
ser King Vidor. 
certy radjo. 

ul. Wileńska 38. 

KENISU S T IESS SSSR! | 
| Smokingi, fraki. Pe 

® : 

i damodziały Lido | Gustownie i tanio wykonuje pracownia krawiecka 

| L. KULIKOWSKI Mickiewicza 33.A. 

wyrabiane przez wiešniaczki na podstawie 
wiekowej tradycji, oryginalne o wielkiej roz- 

_ maitości i bogactwie ornamentów  geomet- 
rycznych w barwach spokojne i harmonijne, 
nadają się znakomicie do dekoracji mieszkań 

" współczesnych, każda tkanina jest oryginal- 
nem dziełem sztuki ludowej prawie 

unikatem. 

Jedyne źródło nabycia w spółdzielni 

BAZAR, Zamkowa8 
Ceny przystępne 

   

   
    

   

  

оООО Ь 

KIESZONKOWY 

na rok 1928. 

Żądać wszędzie. 

Parada Śmierci 

parter 80 gr., balkon 

DZIš PREMJERA! Królowie humoru Pat i Patachon io 
66 Wielki wystawowy szlagier mistrzów śmiechu 

tronu prod. 1928 r. Kabarety. Zamki. Pałace. Tysią- 
120 minut wzrvszeń i śmiechu! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

6 

„Podpory 
czne rzesze statystów. 

RALGNDARZYK INFORMATOR 
Rocznik IV. Cena 40 gr. Zawiera wszelkie adre- 
sy władz i instytucyj rządowych. Taryfy opłaty 

stemplowej, pocztowej. Rozkład jazdy i t. d. 

Wyd. Biura Reklamowego St. Grabowskiego. 

DABDCIDOECXDYCADYCADCIDDLOD 

Od d. 31 grudnia do 5 stycznia 1928 r. wł. będzie wyświetlany monumentalny film: 

s („WIELKA PARADA*), dramat w 14-tu aktach. 

Oryginalne zdjęcia z wojny Światowej — jako pro- 
W rolach głównych JOHN GILBERT i RENEE ADOREE. Reży- 
Orkiestra pod dyrekcją p. W. Szczepańskiego. W poczekalni kon- 

Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów o godz. 4. Cena biletów: 
40 gr. Następny program: „Niemy oskarżyciel*. 

DŁA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. 
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specjalna pracownia kapeluszy 

„I. ŁAM i SYN 
WIELKA 52 

obok kościoła św. Kazimierza. 

II = 

: Kapelusze damskie i męskie 
czyści, farbuje i przerabia według najnowszych fasonów 

  

Justra, zabawki 
towe. 

POLECA 

|K
OI
KO
DK
EJ
ES
IK
EJ
KO
JK
SJ
CO
JK
OJ
KE
J 

  WIELKI WYBÓRI 
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Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od = 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłki ową 4 zł. 
wiersz redakcyjny), dla a kei у petitowy) trocika rekl.—oadesłane—30 gr. (za 

Oddział w Grodnie— Orzeszkowej 5, tel. 360. 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń”. 

  0 

głoszenia przyjmują się od 9 — 3 

jących pracy: 
nie 

NA KARNAWAŁ 

  

Dobry psycholog. 
— Więc ile znów potrzebujesz kochanie, 

MESIESICEIEEJKOJKOJKOJKOJCOJKEJIN KOJ COJKTJKOJEOJ KOJ KEJREJCCJIH 

HALLO!! RADJO!! 
Patefony, gramofony oraz płyty gramcf. i patef., 

jakoteż skrzypce, bałałajki, gitery i mandol ny, 
dla dzieci i różne artykuły s>or- 

Maszyny do szycia. 

„UNIWERSAL“ 
WIELKA 21. 

OKEIKCJCTJETI KOJ KEJKOJ CJ KOJ COJIW COJKOJCOJ CEJ KOJCENJĄCOJ COJCEJ 83, 

Przy zakupach prosimy powolywač się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim”. | 
Redakcja nie zwraca. Administrator przyjmuje 0d'9—2 PPoky 

ppoł. i 7 — 

anicą: 7 zł. 
/6 zniżki, ogł. cyfro' 

historji 

lanka 31-:/2. 
  

342 

6331-2 | 
| UI. Mickiewicza 30. 

wybór mate- | W.Z.P. I 6344-15 

AKUSZERKĄ 

W. Zdr. Nr 3093 

DOKTÓR 

Mickiewicza 24, 
W. Zdr. Nr 152 

Mickiewicza 4. Tel. 
6168 W.Z.P. 39 

/ 

[
o
 
o
j
o
l
 
o
 
S
 

o
 
o
 
o
 
o
 

| 

stud. Wydz. Prawa. 

9—3 ppół. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od 8—9 wiecz. Ręko) isów 

= й Е 9 чіец.рКопю czekowe P.K.O. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. 

CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr. 

we i tabelowe o 20%0 drożej, Ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej. 

IV 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Uroczyste otwarcie stacii wileńskiej. 
Piąta zrzędu stacja nadawcza polska W Wil- 

nie. która pracuje już prawie od miesiąca, zosta- 

nie uroczyście otwarta dnia 15 stycznia r. b. 
Program otwarcia tej pierwszej na wscho- 

dzie, kresowej stacji polskiej transmitowany bę- 

dzie przez wszystkie radjostacje polskie. 
Otwarcie radjostacji wileńskiej stanowić 

będzie ważny etap w rozwoju radjofonji polskiej, 

gdyż do rozrastającej się w coraz to szybszym 

temp'e sieci polskich stacyj nadawczych dołączona 
zostanie nowa placówka prastarej kultury na kre- 
sach wschodnich, jaką jest Wilno. Dzięki tej no- 
wej radjostacji cała Polska będzie mogła zapo- 
znać się, za pośrednictwem tej połaci kraju war- 
tościami kulturalaemi i zwyczajami, które prze- 
trwały setki lat. 

Radjostacja wileńsk: transmitować będzie 
od czasu do czasu nabożeństwa z bazyliki wileń- 

skiej, tak, że radjosłuchacze polscy w niedzielę i 

św ęta będą mogli wysłuchiwać naprzemian Mszy 

Św. transmitowanej z Katedry poznańskiej, kat-- 
wi.k'ej i bazyliki wileńskiej oraz kazań wyb toych 

kaznodziejów polskich, » RR > 

Program otwarcia radjostacji wileńskiej po- 

damy w następnym numerze. 

la wleńskim bruk. 
— Wyrodna matka. Krystyna Jefinowa 

zam. przy ul. Ludwisarskiej 12. porodziła dziecko 
płci męskiej. W dniu 1.1. r. b. dziecko znaleziono 

niężywe, ukryte pod piecem. 
— Kradzież w Magistracie. W gmachu Ma- 

gistratu skradziono palio i czapkę wart. 1500 zł. 
па szkodę Stanisława Deboszyckiego. 

-— Paląca się piwiarnia. W piwiarni Wai- 
rowa przy ul. Ostrobramskiej 2, wskutex nieo- 
strożnego obchodzenia się z ożniem wybuchł po- 
żar. Sprowadzona na miejsce straż ogniowa og'eń 
zlokalizowała w ciągu 3) m'nut. Strat narazie 
nieustalono. ; 

  

2 czasopism. 
Antena Po'ska. Ukazał się Nr. 2 miesięcz- 

nika uniwersalnego „Antena Polska". Prezentuje 
się numer jeszcze okazalej niż poprzedn*. 44 arty- 
kuły treści ogromnie interesującej zdobią 50 
przesz.o ilustracyj. Zastanawiająca jest niezwykle 
niska cena Anteny Polskiej (1.25 w prenumeracie) 
przy bogactwie i oblitości materjału (70 stronic   

(imnazjalny nauczyciel 
i niemieckiego, z 

zezwoleniem nauczania, 

poszukuję. posady 
(8—12 godzin tygodniowo). 
Dr. Rudó fer, Wielka Pohu- 

Ir. Suszyński 
Spec: choroby weneryczne; 
niemoc płciowa, skórne. 

Przyjm. od 9—12 i 4—1. 

  

Marja Brzezina 
przyjmvje Od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 

  

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

Od 9—1, od 5—8 w. 

_KOBIETA-LEKAR . 

Dr. Zeliowiczowa | 
KOBIECE, WENERYCZ- 

„NE, NARZĄDÓW MOCZ. 
Od 12—2 i od 4—6. 

tel 277. 
6343 16 

DOKTÓR MEDYCYNY 

  

6346-27 

  

druku). Adres Redakcji: Warszawa, Złota 7. 
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FYDAWNICIE 

1090. 

Unieważnia się 
zagubiony indeks akademicki, 
wyd. przez U.5.B, w Wilnie na 

DOGODNE WARUNKI. M imię Michała Drajgor -szlosber- 
6340-1 

el. 893. 

„Pegeń”, Drzk. „Pax”, ul. Św. lyznszko 5. Tow. Wył. 

Po rozpatrzeniu szczegółów napadu zos. 
ogłoszony wyrok, skazujący napastników: Apano 
wicza Józefa, Apanowicza Michała, 
Wincentego, Juljana i Adolfa ma kary pieniężn 
z zamianą na areszt wrazie niewypłacalności. 

  

Rozmaitości. 

Starcie samolotu z pociągiem. 
Że tramwaj lub wóz. przejeżdżający prze 

tor kclejowy zetrze się z pędzącym pociągiem, 
nie jest znów rzadkością. Aby jednak samołot s: 
sią z poc'ągiem, o tem kronikarze notują po ra 
pierwszy. = 

A zdarzyto się to pod New Market, * 
nach Zjednoczonych. Wobec gęstej mgły pi. 
cączgo samolotu postanowił wylądować, za: 
jednak na gładkim gruncie, osiadł tuż przy tor: 
kolejowym w chwili, gdy nadjeżdżał pociąg pc 

ła w płat samolotu, 
rzuciła do pobliskiego stawu. 

Naturalnie, pociąg zatrzymano i znalezior 
pilota o kilka kroków od stawu. Upadłszy п 

szedł z tej przygody szczęśliwie. 

Sprawiedliwy człowiek. 
W tych dniach dosenano w Londynie o: 

Yerbury'ego, przejechanego przez taksówkę pr” 
własnym domem. 

wnik rzekł do nich rzed Śmiercią: 
„, „Przechodziłem przez jezdnię, 

przejechano. Jeżeli kto, to chyba ja szm jeste 

dzialnym“. 
Szofer zeznal, že pulkownik, znsjdując + 

na jezdni i ujrzawszy nadjeżdżające auto, zev 
hał się i ruszywszy najpierw naprzód, cofnął 
po tym ruchu tak, że wpadł właśnie pod mija 
go auto. Po tem zajściu szofer sam zamelde 
o niem policji. 

tak tragicznie pułkownik musiał być człowieki« 
wysoce rycerskim, skoro czując śmierć nadch 

zek uchronić od odpowiedzialności tego, któ! 
stał sę sprawcą tej śmierci. Ч 

Szutowicz6wW 

dukcji ciała osiemdziesięcioletniego pułkow ik!) gi 

< 

dzącą, uważał przedewszystkiem za swój obowi4 
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śpieszny. Lokomotywa pędzącego pociągu uderz: t, 
oderwała go, a samolot oc i 
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miękkie błoto, nie doznał żadnych obrażeń i w/€ 
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Świadkowie tego zaiścia zeznali, że pułkd>qyj 

gdy mniiki 

temu win en. Nikogo nie czynię za to odpowić*: 

R; 
T 1 

Bądź co bądź przyznać trzeba, że @таг "р 
d; 

    

    

"Radjo „AUDJON“ 
Aparaty lampowe od 1--8 według najnowszych schematów. 

Aparaty detektorowe w dużym wyborze. 
Wszelki radjosprzętsejtednki 7 

Materjał izolacyjny „summoid* ы 

Niniejszem 

podaję do wiadomości, 
iż z dniem 1 września 1927roku przestałem być współ 

właścicielem firmy „Pierwsze Polskie Zakłady Tkaniny prowincję. 

Drzewnej* J. Sobecki i Ska w Wilnie, wobec czego i 

wszelkie czynności powyższej firmy w niczem nie zo- 

bowiązują mojej osoby. 

Dotyczy to również firmy pod obecną nazwą „Pierw 

sze Polskie Zakłady Tkaniny Drzewnej SPARTERIE* 

Jagiellońska 10 w Wilnie. 

Sobecki Jan. 
-——— W W ——— e i 

zapisałeś się na członka 
LU BT 
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Ogłaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim*. 

BUGGECEGET TO ŻEBZK OE ANCZREATE une ms ) 

Popierajcie przemysł krajowy.     
Wilno, ul. Wileńska 14 
(vis-a:vis Ludwisarskiej) 

| Kto pragnie posiadać dcbry odbiornik i s>rięt, 46 

i niech nabywa w firmie „AUDJON ° 

  

sklep „Okazja“ 
Wilno, ul. św. Jańska 8. 

Kupno i sprzedaż: MEP' 
DYWANY, ANTYKI, Lomt 

we kwity i rozmaite re 
Szacunek rzeczy bezpłatnie. u 
kupna Bet wyjeżdżam г 
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diś 

Ogłoszenia V. 
de, 2 Tt dh 

s | jen Wiefikiega <; 
przyjmuje || GK 

na najbardziej © 
dogodnych z 
warunkach i 
ADMINISTRACJA sa 

„Kurjera Wileńskieg L 
a Jagiellońska 3 e 

———>——>—>*“ 

Krawcowa. 

  

  

Śp. 3 0, ©. 

A. Cymbler UKARN 66 przyjmuje wszelkie obstalunbli 
Choroby: weneryczne i DRU IA „PAX ki na płaszcze, suknie, ubipo) 

skórne. Elektroterapia, UL Św. IONACEGO 5. WILNO. nia dziecinne, bieliznę it 

$ słońce górskie. Teleteu Мг —53 Ul. Ciasna 3, m. 4. A. y 

Mickiewicza 14, róg Tatar- Wykonuje wszelkie roboty drukarskie = we 

skiej 10—2 i 4—7. 6345 27 i introligatorskie szybko i dokładnie. Pianina | 
CZASOPIS do wynajęcia, Reperacjąy, 

II LENIGSRER [ KSIĘGI FACHUNKOWE, strojenie. UI. Mickiewic_; 
. KA OE PLAKATY 24—9. Estko. 5922 | 

CHOROBY WENERYCZ- DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNA = — M 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje CENY NISKIE. Ładowanie i reperacja i 

9—12 i 5—8. WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. akumulatorów | 
do radjo i samochodów. › - 

no, Trocka4, „Radio | |; 

Popierajcie 

za tekstem—10 gr., ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. (za wiers 
Žagraniczne 50% drożej. Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, na str. 
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