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NIEZALEŻNY ORGAK DEMOKRATYCZNY. 

Uwagi polemiczne. 
W numerze świątecznym  „Sło- 

wa” był zamieszczony entrefilet, w 

którym redakcja tego pisma zwraca 

. się do nas w dwóch sprawach. Naj- 

pierw znajdujemy tam wyrażenie 

zdania, iż polemika pomiędzy nami 

a „Slowem“ na tematy ideologiczne 

jest wskazana i pożyteczna, poczem 

następuje zarzut, żeśmy „sprawy 

wewnętrzne obozu jedynkowego" 

podnieśli w „Kurjerze* w sposób 

dla jednej z grup, wchodzących do 

Jedynki, obraźliwy, a przez to zer- 

wali z zasadą wzajemnej lojalności, 

obowiązującą dwa pisma obozu je- 

dynkowego. 

Obie te sprawy, tak jak zostały 

ujęte przez „Słowo*, wymagają z 

naszej strony kilku słów wyjaśnie- 

nia. Zacznijmy od pierwszej. 

Podzielamy w zupełności pogląd, 

że zasadniczo polemika pomiędzy 

„Slowem“ a „Kurjerem Wileńskim” 

jest wskazana i może być pożytecz- 

na. Pod tym jednak warunkiem, że 

będzie ona miała charakter poważny 

i rzeczowy. Każdy przecież cokol- 

wiek obeznany z zawodem dzienni- 

karskim wie, że polemikę można to- 

czyć bez końca za pomocą gry słów 

i paradoksów, która nie prowadzi 

do wyjaśnienia lub rozwinięcia obu- 

stronnych poglądów ideologicznych, 

a conajmniej do ubawienia czytają- 

cej publicznošci. Wprawdzie i ten 

cel nie jest bynajmniej do pogar- 

dzenia, ale nie o niego, jak się zda- 

je. w tej chwili „Słowu” chodzi. Od 

polemiki na tematy zasadnicze nigdy 

nie uchyłaliśmy się, o ile tylko nam 

czas i miejsce pozwalały. Najbar- 

wyrażna teza - ideologiczna 

„Słowa”: monarchizm— spotkała się 

niejednokrotnie z rzeczową oceną i 

krytyką na łamach naszego pisma. 

Powątpiewamy natomiast co do ce- 

lowości kontynuowania polemiki na 

ten temat, a to z dwóch przyczyn: 

1) „Słowo* nigdy naszej krytyki nie 

podjęło i nie odpowiedziało na na- 

sze argumenty; 2) monarchizm w 

ujęciu „Słowa” jest dla nas kwestją 

formy, a nie kwestją treści. Słów 

„król”, albo „monarchja dziedziczna” 

nie możemy uznać za panaceum, 

za jakiś magiczny środek, zdolny 

do usunięcia wszystkich niedoma- 

gań życia polskiego. 

Trudno jest także dyskutować 

nad taką nprz. tezą, jak ta, że sko” 

ro Polska stanie się królestwem. 

znikną z powierzchni najtrudniejsze 

nasze problemy polityczne w rodza- 

ju problemu narodowościowego, a 

Ukrainiec lub Białorusin nagle wyz- 

będzie się wszelkich swoich postu- 

latów i zapała miłością do „króla, 

któremu złożył przysięgę, woj- 

ska, w którem służy” i t. p. Dla- 

czego jednak ów król ma sprowa- 
dzić taką nagłą zmianę w usposo- 

bieniu Ukraińca czy Białorusina — 
tego p. Cat nigdy nie powiedział. 

Znamy przecież i dzisiaj niejed- 

ną monarchję, w której analogicz“ 

ne lub wszelkie inne zagadnienia 
polityczne i socjalne istnieją, a nad 

ich rozwiązaniem głowią się nie 

królowie, lecz kierujący nawą pań- 
stwową mężowie stanu. W  niektó- 

rych monarchjach rola monarchy 

sprowadzona została do tak nikłe- 

go znaczenia, że wogóle o nich 

przestaje się mówić. Tak jest we 

Włoszech, w Hiszpanji, gdzie król 

Alfons był nawet pomawiany w ro- 

ku ubiegłym podczas swej podróży 

do Anglji o bierny współudział w 
spisku, mającym na celu obalenie 

jego własnego prezesa ministrów 

gen. Primo de Rivery! Zobaczmyż 

co się dzieje w Królestwie 5. Н. 5., 

gdzie korona nie jest w stanie 

utrzymać jedności państwa i — mo” 

że nawet wbrew swoim chęciom — 

musi ulegać politycznemu centra- 
lizmowi, reprezentowanemu przez 

Serbów. 

Na te i tym podobne przykłady, 

wskazujące na zmierzch idei mo- 

narchistycznej (przykład Albanji nie 

jest chyba argumentem onfra) na 

to, że monarchizm nie jest ideą 

naszej epoki, zwracaliśmy kiedyś 

uwagę w polemice ze „Słowem*. 
Nie usłyszeliśmy na to żadnej repli- 

ki, natomiast w jakiś dłuższy czas 

potem przeczytaliśmy artykuł p. Ca- 

ta, w którym dawał on wyraz swe” 

mu przeświadczeniu, że niedługo 

(zdaje się był tam nawet wymie- 

niony termin: pół roku) ulice miast 

w Polsce będą rozbrzmiewać okrzy” 

kiem: niech żyje król! Szanujemy 

wszelkie cudze szczere przekonania 

lub wierzenia, a szczerości przeko- 

nań p. Cata nigdy nie kwestjono- 

waliśmy. Ale, na miły Bóg, jaka tu 

może być polemika? 

Nie pozostaje nam nic innego, 

jak przyjść do wniosku, że swoje 

przekonania— przynajmniej te, które 

dotyczą przyszłości Polski — opiera 

p. Cat na jakichś przesłankach irra- 

cjonalnych, na wierze, a skoro już 

wkraczamy w dziedzinę wierzeń — 

wszelka dyskusja publicystyczna sta- 

je się bezprzedmiotowa. 

Teraz co do postawionego nam 
zarzutu zerwanią Treuga Dei pomię- 

dzy naszem pismem a „Słowem*, 

którego to zerwania mieliśmy о- 

konać „w sposób niesłychany* ar- 

tykułem omawiającym dymisję p. 

Meysztowicza. Zarzut ten stanowczo 

odrzucamy. Dymisja p. Meysztowi- 

cza nić nie ma wspólnego z „we- 

wnętrznemi sprawami obozu jedyn- 

kowego”, gdyż, jakto już zaznaczy” 

liśmy, gabinety Marsz. Piłsudskiego 

i prof. Bartla nie były złożone z 

jednostek, reprezentujących te lub 

inne grupy polityczne, a w szcze” 

gólności grupy obozu jedynkowego. 

Najlepszym dowodem tego jest fakt, 

że nieobecność p. Meysztowicza w 

Rządzie bynajmniej nie pociągnie 

za sobą wyjścia jego przyjaciół po- 

litycznych z klubu B. B. Zwrot w 

poprzednim naszym artykule, stwier” 

dzający ten fakt nazywa „Slowo“ 

pogardliwym w stosunku do › Коп- 

serwatystów. Jest to już kwestja 

subjektywnej oceny pewnych sy- 

tuacyj, w którą wchodzić nie mo- 

żemy, jakkolwiek ta wielka drażli- 

wość na punkcie oceny waloru po” 

litycznego w społeczeństwie grupy 

konserwatywnej jest zastanawiająca. 

P.Meysztowicza, jako ministra w 

rządach Marsz. Piłsudskiego i prof. 

Bartla oceniliśmy w sposób, który 

nic nie „dewualowal“ ponadto, co- 

by nie bylo ogėlnie znanem, W kil- 

ka dni potem samo „Słowo* za” 

mieściło głosy prasy, stwierdzające 

mutatis mutandis te same okolicz- 

ności i powody dymisji, o których 

była mowa w naszym artykule. 

Nie mieliśmy i nie mamy żadne- 

go powodu ukrywać, że p. Meyszto- 

wicz był naszym grożnym przeciw- 

nikiem w wielu sprawach z dziedzi- 

ny polityki wewnętrznej, co do któ- 

rych zajmował stanowisko przeciw- 

ne nietylko naszemu, ale całego nie- 

mal rządu. Że potrafił o nie z całą 

energją i uporem walczyć — to mu 

chyba nie ubliża jako politykowi. 

Jeżeli cieszymy się z jego ustą- 

pienia to dlatego właśnie, że nale- 

życie oceniamy wartość tego prze- 

ciwnika. 
Zdaniem „Słowa* powinniśmy 

byli zbagatelizować ten wypadek, 

byłoby to „lojalnie i poprawnie". 

Możemy to przyrzec na następny 

raz, kiedy będzie—być może—po- 

dobna okazja, w rzeczy samej dla 

nas nie mająca większego znaczenia. 

Testis. 

ma m POZO S TTA. 

A ‚ (aa 
Strzeżcie się przeziębienia. 
W zimie z jej srogiem powietrzem 

każdy musi zaopatrzyć się w kalosze i 
śniegowce, dla pań zaś, które dbają także 
o elegancję śniegowców, wskazanem jest, by 
przy kupnie żądały wszędzie okazania wy- 
robów „Quadrat* i przy porównaniu z inne- 
mi z łatwością dojdą do przekonania, iż 
śniegowce „Quadrat* są naprawdę najbar- 
dziej elegunckiemi, najtrwalszemi, najcie- 
plejszemi w porównaniu z innemi. Jakość 
gwarantowana. 4026 

    

  

Z państw ościennych. 
ROSJA SOWIECKA. 

Niefortunne próby elsktryfikacji. 

MOSKWA, 29, XII. (kor. własna). 
Ludowy komisarjat kontroli (R. K. 
8.) stwierdził szereg nadużyć i nie- 
dokładnosci w specjalnej sow. org. 
„Elektosielstroj*, przeznaczonej dla 
urzeczywistnienia idei elektryfikacji 
wsi. 

Jak się okazuje instytucja ta us- 
tawiała na wsi stacje elektryczne 
o b. małej mocy (około 27 kw.) 
które mogły być użyte wyłącznie 
dla oświetlenia i to nieznacznej li- 
czby gospodarstw. Takie traktowa- 
nie sprawy spowodowało nadmiernie 
wysoki koszt energji i większość 
chłopów zmuszona była odmówić 
się od przyjemności posiadania „lam- 
py Lenina*. By naprawić swoją mo- 
eno nadszarpniętą sytuację finanso- 
wą, zarząd „Elektrosielstroju* prze- 
prowadzał różnego rodzaju operacje 
handlowe, nic wspólnego z elektry- 
cznością nie mające. Handlowano 
drzewem, pierzem, szczeciną i t. p. 
Obecnie „elektryfikatorzy* sowiee- 
cy, jak zostało urzędowo stwierdzo- 
ne, posiadają 1 miljon rubli deficytu, 

Sowietem brak papieru. 
MOSKWA, 29.XII, (kor. własna). 

Rada komisarzy ludowych Z. S.R.R. 
wydała dekret nakazujący bezzwłocz- 
ną zbiórkę zużytego papieru we 
wszystkich instytucjach sow. Akcja 
papierowa zgodnie z dekretem ma 
być ukończona w ciągu 2 miesięcy. 

300 chiopėw sow. bito rózgami. 

MOSKWA, 29. XII. (kor. własna), 
Jak wynika z zeznań świadków, to- 
czącej się obecnie przed sądem sow. 
sprawy o bicie chłopów, sąd gminy, 
gdzie wypadek miał miejsce, skazał 
za cały czas swego istnienia na ka- 
rę chłosty przeszło 300 chłopów. 
Egzekucje wykonywano, jak twier- 
dzą świadkowie, bezpośrednio po о- 
głoszeniu wyroku. 

Olbrzymia powódź w Leningradzie. 

MOSKWA, 29. XII. (kor. własna). 
Dzięki  gwaltownym wiatrom i sil- 
nym mrozom wody rzeki Newy za- 
topiły część Leningradu ikilka wio- 
sek okolicznych. Szereg fabryk 
wstrzymało pracę. Nad likwidacją 
powstałych zatorów lodowych pra- 
cuje kilka łamaczy lodu. 

Technicy sowieccy jadą na nau- 
kę do Ameryki. 

MOSKWA. 29, XII (kor. własna), 
W związku z akcją produkcji zboża 
w sow. majątkach, odnośne władze 
sow. wysyłają w dniach najbliższych 
na zaproszenie amerykańskich firm 
rolniczych dla odbycia praktyki kil- 
kudziesięciu techników rolnych. 

Oddziały robotników mają „uświa- 
damizć* chłopów sow. podczas 

wyborów. 

MOSKWA, 29, XII, (kor. własna). 
Zgodnie z postanowieniem partji ko- 
munistycznej, na czas wyborów do 
każdej wsi będzie delegowano kilku 
robotników fabrycznych. Robotnicy 
ci mają zwalczać wpływy zamożniej- 
szych gospodarzy (kułakow) i nie- 
dopuścić do wybrania antysowiec- 
kich elementów. 

Wszystko według dekretu. 
MOSKWA, 29, XII, (kor. własna), 

Zgodnie z postanowieniem 4-ej sesji 
0. K. W. Z. S. R. R. w ciągu przy- 
szłych 5 lat ma być zwiększony o 
80/, obszar zajęty pod uprawę zbóż 
i plony w ciągu tego samego czasu 
podniesione o 30—85 proc. 

UKRAINA SOWIECKA. 

Głód dziesiątkuje ludność Ukrainy. 
BUKARESZT, 29.XII. (Pat.) O- 

soby, przybyłe w ostatnich dniach 

z Ukrainy do Besarabji, opowiadają 
przerażające rzeczy o głodzie, pa- 
nującym w tej części Rosji, a zwłasz- 
cza w tak zwanej republice mołdaw- 
skiej, gdzie położenie ludności jest 
beznadziejne i gdzie wielu ludzi 
umiera z głodu. W: republice tej 752 
majątki zostały rozgrabione przez 
zgłodniałą ludność. 

W Odesie, Mikołajewsku i Cher- 
sonie znajduje się obecnie około 
200 tysięcy dzieci, przywiezionych 
z okolic, opanowanych przez głód. 

Większa część członków korpu- 
su dyplomatycznego zmuszona jest 
sprowadzać zapasy żywności z za- 
granicy. В 

  

  

  

  

   

| Restauracja „ ZACISZE” | 
jj zwyczajem lat ubiegłych, urządza w noc Sylwestrową, 
i w górnej i dolnej sali, przy dźwiękach dwóch zespołów 
ji muzycznych, tradycyjne spotkanie NOWEGO ROKU, 
i urozmaicone mnóstwem niespodzianek. 4719 „jj 
  

  

Skarga mniejszości polskiej i czeskiej zamieszkałej 
w niemiecsiej części Górnego Sląska. 

BERLIN, 29.XII (Pat). Organ mniejszości polskiej w Niemczech, 
„Dziennik Berl.* podaje następujący tekst skargi, wniesionej przez przed- 
stawicieli mniejszości polskiej i czeskiej powiatów słupczyckiego i prud- 
nickiego do Ligi Narodów. 

„Jako synowie ludu polskiego pow. słupczyckiego i prudnickiego, po- 
zostałych po niemieckiej stronie G. Sląska, wnosimy skargę do Ligi Naro- 
dów na germanizację ludu słowiańskiego, praktykowaną obecnie w większych 
rozmiarach, niż przed wojcą. 

W powiatach naszych, nie mówiąc już o tem, że nie istnieje ani je- 
dna szkoła polska, nie naucza się w żadnej szkole języka polskiego luv moraw- 
skiego, chociaż po stronie polskiej Górnego Sląska ws wszystkich szkołach 
udziela się nauki języka niemieckiego Nabożeństwa niemieckie, których 
przed wojną tu nie było, wprowadzone zostały w kościołach powiatów 
prudnickiego i słupczyckiego. Nabożeństwa w jęz. morawskim, istniejące 
przed wojną jeszcze w 10 kościołach, zostały teraz całkowicie wyrugo- 
wane, tak, że język słowiański w kościołach tych powiatów zanikł. Prawo 
swobodnego decydowania o przynależności narodowej wobec teroru nie- 
mieckiego jest iluzoryczne. 

O cenie tolerancji narodowościowej w niemieckim Górnym Sląsku 
mogłaby być mowa, gdyby w szkołach Sląska plebiscytowego wprowa- 
dzona została przynajmniej nauka jęz. polskiego, tak, jak po stronie pol- 
skiej nauka jęz. niemieckiego jest przedmiotem naukowym we wszystkich 
szkołach. 

  

= = w = = Miedzy Paragwsjem i Bolimją 
czyli: zgadnij zgadula... 

NOWY YORK, 29'XII (Pat). Sytuacja na terenach, o które się toczy 
spór pomiędzy Paragwajem a Boliwją jest dotychczas niewyjaśniona. Że 
strony paragwajskiej twierdzą, że wojska boliwijskie obsadziły fort Van- 
guaria i że wobec tego Boliwja nie dotrzymała przyrzeczenia, jakie zło- 
żyła panamerykańskiej komisji rozjemczej niewszczynania kroków 
nieprzyjacielskich. 

„ Wiadomościom powyższym zaprzeczają ze strony boliwijskiej. I tak, 
boliwijski szef sztabu oświadczył w wywiadzie prasowym, że fort Vangua- 
ria został już w pierwszych dniach walk z powrotem zdobyty przez woj- 
ska paragwajskie. 

Jednocześnie poseł boliwijski w Paryżu, przyjęty dziś przez premje- 
ra Brianda, oświadczył że Boliwja od czasu przyjęcia arbitrażu konferen- 
cji panamerykańskiej powstrzymała się od wszelkiej akcji wojskowej i nie 
uchybila przyjętym zobowiązaniom. 

Co się dzieje w Kabulu? 
Anglicy uciekają samolotami. 

LONDYN, 29.XII, (Pat.) Wobec walk z powstańcami w okolicach sto- 
licy Afganistanu Kabulu, samoloty brytyjskie wywożą od kilku dni drogą 
powietrzną obywateli brytyjskich i innych Europejczyków z zagrożonego 
miasta. 

Drogą tą przewieziono już z Kabulu do Indyj 68 osób. 
Według doniesień z New-Dehli, w czasie ostatnich walk, w gmach 

poselstwa brytyjskiego w Kabulu trafiło 60 pocisków. : 
Jednocześnie komunikują, że z niektóremi szczepami 

toczą się rokowania pokojowe, 
NEW-DELHI, 29.XII. (Pat.) W dniu dzisiejszym przewieziono drogą 

powietrzną 4-tą grupę kobiet i dzieci z Kabulu. Drogą tą przewiezio już 
do Indyj 68 osób. W Kabulu panuje obecnie spokój. 

Traktat francusko-ch'ński 
SZANGHAJ, 29.XII. (Pat.) W podpisanym dnia 22 b. m. traktacie 

francusko-chińskim Francja zgodziła się na całkowitą autonomię taryf 
oraz na zastosowanie taryfy minimalnej w stosunku do pewnych artyku- 
łów, importowanych z Chin do Francji, jak naprz. jedwab surowy i her- 
bata. Rząd francuski spodziewa się podjęcia rokowań w celu osiągnięcia 
dla siebie podobnej taryfy. 

powstańczemi 

Stan zdrowia Króla Jerzego nieznacznie się poprawił. 
LONDYN, 29.XII. (Pat.) Biuletyn o stanie zdrowia króla, ogłoszony 

dzisiaj o godzinie 12 min. 30 po poł. podaje, że chory spędził noc spo- 
kojnie i że stwierdzono dalszą nieznaczną poprawę w stanie jego zdrowia. 

Sensacyjna Sprawa. 
PRAGA, 29.XII. (Pat.) „Prager Tageblatt" podaje, że kupiec z Cze- 

skiej Lipy Franciszek Weelfel wszczął przeciwko "państwu węgierskiemu 
akcję o odszkodowanie, wynoszące miljon koron czeskich. 

Wobec tego, że przedstawiciele węgierscy odrzucili kompetencję roz- 
jemczego trybunału mieszanego węgiersko-czechosłowackiego, trybunał 
ten skazał Węgry na zapłacenie wzmiankowanej sumy. Węgry odmówiły 
wypłacenia tej sumy. Wówczas Weelfel złożył w prowincjonalnym trybu- 
nale praskim podanie o zarządzenie przymusowej sprzedaży domów po- 
selstwa węgierskiego w Pradze. 

Trybunał prowincjonalny m. Pragi odrzucił podanie Weelfela, który 
odwołał się do najwyższego sądu. Sąd ten uznał za dopuszczalne zarzą- 

dzenie przymusowej sprzedaży gmachu poselstwa węgierskiego. 
Ustalenie warunków sprzedaży nastąpi po Nowym Roku. O ile Wę- 

gry nadal będą trwały na swem odmownem stanowisku w sprawie wy- 
płaty odszkodowania, wówczas sprzedaż gmachu poselstwa odbyłaby się 
w lutym. ‘ 

Katastrofalna mgła nad Berlinem. 
BERLIN, 29-XII. (Pat.) Dziś rano Berlin został pokryty nieprzenik- 

nioną zasłoną mgły. 
Komunikacja tramwajowa, autobusowa i automobilowa uległa po- 

ważnemu utrudnieniu. Automobile i tramwaje mogły posuwać się zaled- 
wie krok za krokiem. 

W całym szeregu punktów miasta doszło do zderzenia między 
dorożkami automobilowemi. 

Ruch lotniczy został wstrzymany, lotnisko zaś oświetlono w czasie 
dnia światłem, używanem zwykle w nocy, aby w ten sposób ułatwić 
orjentację samolotom, które znajdowały się już w drodze do Berlina. 

Wyspa Sylt ponownie zagrožona. 
BERLIN, 29-XIL. (Pat.) Wyspa Sylt, która przed miesiącem rozdarta 

została przez zalew na trzy części, została ponownie zagrożona. 
Nad wyspą przeszła w ostatnich dniach nowa gwałtowna burza, 

która zalała na nowo południowe części wyspy. | 
Linja kolejowa od przystani parowców do miasteczka Westerland 

została przerwana. 
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+ ” ° kg 
Dzień polityczny. 
(Tel. wł), Pan Prezydent Rz: 

pospolitej wraca ze Spały z rod 
i świtą w poniedziałek rano. | 

Wczoraj w godzinach popo 
niowych min.  Składkowska 
przyjęty na dłuższej konferene, 
Marszałka Piłsudskiego, 

* 

Minister Sprawiedliwości p. 
nisław Car przyjął w dniu wczoraj. 
szym przedstawicieli Zarządu Głów 
nego Zrzeszenia Sędziów i Prokure 
torów Rzeczypospolitej z prezese!: 
Janem Morawskim, sędzią /Najwyć 
szego Trybunału Administr: 
go na czele, którzy przybyli, 
ustalonym zwyczajem powstać | 
nistra na nowem miejscu i zło 
życzenia. a 

W dłuższej rozmowie z repre' 
tantami Zrzeszenia p. minister © 
wiał sprawy, związane z wpro 
dzeniem nowych przepisów u 
jowych. (Pat). х 

* 

Wiadomość, podana p. 
które dzienniki o terminie p 
p. prezesa Rady Ministrūw pr 
Bartla z urlopu świąte: znego, 
powiada prawdzie. P. prezes 
Ministrów spodziewany jest 
szawie około 5-go stycznia 
przyszłego. (Pat). 

(Tel. wt.). Na miejsce dotye 
sowego ambasadora Polski w Ра 
żu p. Arciszewskiego powołany | 
stał szef oddziału drugiego sz 
generalnego płk. Schaetzel. 
dża on do Paryża w celu 
swej placówki w połowie sty 
Oficjalne pożegnanie płk, Scha 
oddziale drugim sztabu gene 
nąstąpi 10-go stycznia. 

* 

(Tel. wł.). Rokowania o polsku, 
niemiecki układ drzewny, które & 
czyły się zupełnie. niezależnie od 
kowań o traktat handlowy poli 
niemiecki, miały być kontynuowa 
w Warszawie w dniu 27 grud 
Jeduakże w dniu tym mj 
miecka ne przybyła do Warsz 
nie odwoławszy zapowiedzi SY 
przyjazdu Mimo powtórnie w. 
nej zgody ze strony polskiej 
wan'a o układ drzewny polsk 
miecki nis są prowadzonej | 

  

Zgon Jakóba Dickinso 
WASZYNGTON, 29. 

Zmarł tu w 78 roku życia 
Dickinson, były minister W: 
gabinecie Prezydenta Tafta. 
ły na zawsze pozostanie we 
mnieniach Polaków, których 
szczerym przyjacielem. * Pami 
była jego mowa, wygłosz: 
Waszyngtonie przy odsłonięciu 
nika Kościuszki w roku 1910. 

W mowie tej oświadczył oi 
szczerością zupełnie niezwyk 
mężów stanu owej doby, 
biory Polski były zbrodnią 
zał na konieczność przywró: 
Polsce należnej jej niepodłl 

Mowa Dickinsona przys 
wówczas wiele kłopotów rządo 
Prezydenta Tafta ze strony 
sad rosyjskiej i niemieckiej, 
już przed odsłonięciem p 
czyniły rządowi Stanów Zjed 
nych przedstawienia w spra 
niemiłej dla nich polskiej 
stacji narodowej. 

SAM 
® 

= Zmarł w dn. 28 b. m. we 
emerytowany wiceprezes Sądu Apela 
i wiceprezydent Komisji Kodyfikac 
Wiktoryn Mańkowski. “a 

== Požegnanie plk. S» G. Marjana 
sławicza, urządzone staraniem zarz: 
Legjonistów i Zw. Strzeleckiego ' 
w Kiakowie. : 

= W sprawie „Gazette du Franc 
słuchano również naczelnego cja 
„Journal“, Wedlug „Journal“ redai 
oświadczył sędziemu, że w dwa 
welacjach tego dziennika w spra 
tte du Franc" bankier Amar za 
„Journalowi“ miljon franków płatni 
tychmiast oraz 15 miljonowy udział 
siębiorstwie za zaniechanie dalszy: 
lacyj. . 

У]= Ogłoszono w Waszyngtonie, 
tament stanu wystąpił z inicjatywą 
cia rokowań, mających na celu 24 
traktatu arbitrażowego pomiędzy : 
Zjednoczonemi a Chinami. 
traktatu miał: już być przesłany 
chińskiemu jako podstawa гоКома! 

Już się ukazał 

Wileński Kalendar Inform 
(księga adresowa m. Wil 

na 1929 r. 
Cena 2 

 



   

  

   

  

   
   
    

    

   

    

   

     

     

       

      

    
    
    
   
    

       

   
     

     

    
   
    

    
    
      

    
   
   

  

bom Dziecka Ziemi Wileńskiej 
" lm. Margzałka Piłsudskiego 
powstanie w górach Antokolskich. 

  

W piątek 28 b.m. o g. 10 odbyło 

się w biurach wydziału opieki spo- 

' lecznej Urzędu Wojewódzkiego w 

| Wilnie posiedzenie prezydjum i prze- 

wodniczących sekcyj Komitetu Bu- 

dowy Domu Dziecka Ziemi Wil. im. 

Józefa Pilsudskiego. Dom ten, jak 

wiadomo, zbudowany ma być w Wil- 

mie ku uczczeniu |0-lecia odzyska- 

nia niepodległości Rzeczypospolitej 

"Polskiej. 3 : ) 

W posiedzeniu uczestniczyli: pre- 
| zydent m. Wilna Fołejewski (prezes 

Kom. Budowy), nacz. wydziału K. 

Jocz, dyr. Okr. Dyr. Rob. Publ. inž. 
 Slła.Nowicki, dyr. Banku Polsk. J. 

Białas (skarbnik Kom.), inż. /0zef 
Łastowski, kier. P. A. T. Szydłowski, 

Hieronim Grzyb (sekret. Komitetu). 

Uchwalono szereg zarządzeń połą- 

czonych z bezpośredniem rozpoczę- 

cięm zbierania składek na budowę 

Domu. 
"W dniach najbliższych rozplaka- 

łowana będzie nadesłana z Warsza- 

odezwa Głównego Komitetu 

tolecznego Trwałego Uczczenia 

O-lecia, W odezwie tej utworzony 

je, stolicy pod protektoratem Pana 

Prezydenta Mościckiego i p. Marsz. 

Piłsudskiego Centralny Komitet wzy- 

+ wszystkich obywateli Rzplitej, 

usilnie poparli wysiłki Komite- 

w poszczególnych wojewódz- 
sh. Prezydjum Główn. Komitetu 
rzą: Prezydentowa Mościcka, kar- 
al Kakqwski, marszałkowie: Se- 
- Szymański i Sejmu Daszyński, 
szałkowa Piłsudska, premjerowa 

*lowa i ministrowie Składkowski i 
alskt, Wraz zpowyższą odezwą 

szone będą plakatami informa- 

* Wileńskiego Komitetu Woje- 
%iego w sprawie budowy i skła- 

ofiar. . 
Womitet rozsyła listy składkowe 

$$ z blankietami nadawczemi Po- 
*owej Kasy Oszczędności, która 
*orzyła specjalne konto Ne 81.270. 
Uszelkich informacyj udziela co- 
siennie od g. 1030 do 14-ej sekre- 

arjat Komitetu Budowy, który mie- 
€i się w Urzędzie Wojewódzkim 

jE Wilnie, ulica Magdaleny Ne 2, 
SIĄ 

| Na wspomnianem wyżej posie- 
piu omawiano także sprawę 

miejsca, w którem stanąć ma w na- 
szem mieście Dom Dziecka. Jak się 
dewiadujemy, upatrzona jest na ten 
gej miejscowość Miłejszyszki w gó- 
gch Antokolskich. Teren ten górzy- 

otoczony sosnowym lasem O 
|*arze 3 ba nadaje się doskonale 
') budowę Domu Dziecka, Grunt 

‚ — obecnie własność rządowej 
olecznej, ma być następnie 

y samorządowi wojewódz- 

Omawiano też wybór innych 
аТО М. 

| rojektowany Dom Dziecka po- 
Ego ma 120 dzieci w wieku od 
', 7 łat. W Domu tym dzieci, 
loty, lub opuszczone niezależnie 
wyznania i narodowości, znajdą 
'kę | wychowanie. Zakładu tego 

a dotąd w województwie 

n. Zbudowanie Domu Dz. 
—okoi palącą potrzebę i usunie 
©alie, iż dzieci w wieku od 3— 

41 są przetrzymywane zbyt długo 
Jobkach, lub też umieszczane 

| ają w domach wychowawczych, 

|-e wychowują się z dziećmi star- 

złej Koszt budowy obliczocy jest 
sumo pół mijona złot. Budowa 

sie rozpocząć z nadchodząca 
jocną 1929r. Dom Dziecka będzie 

pierwszym tego rodzaju wojewódz- 
kir zekladem opiekuńczym, prze- 

m dla dzieci, pochodzą- 
nietylko z miasta Wilna, lecz 

wszystkich powiatów wojewódz- 
twa wileńskiego. 

Pat In" 
Ynica-Zdrėj, — willa „Kosynier“. 
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Mianem tem nazywamy dziela 
sztuki fotograficznej, wykonane w 

zmalnych warunkach indywidual- 
przetwarzania widzialnej rze- 
stości zgodnie z usposobieniem 

czyli zgodnie z jego usto- 
niem do życia. Dzieła takie 
ny foto-grafiką dla odróżnie- 
mechanicznej produkcji fo- 
ej podobnie, jak artysta— 

'm dodatkiem pragnie od- 
brazy swoje od rzemieślni- 

malarza pokojowego. 
ienie, czy fotografika jest 

w znaczeniu twórczości 0so- 
»rzebrzmiało już na Zachodzie 

e i, rozstrzygnięte twier- 
Е zakończyło się wprowadze- 
' miem obrazów fotograficznych do 
zbiorów, muzeów, galeryj, wystaw i 
wydawnictw artystycznych. Do nas 
Aa Prawa przychodzi -- podobnie jak 
mp. uczesanie a la garconne — ze 
zwykłem wieloletniem opóźnieniem 

nowości lub mody. 
7 daremnie usiłują owe 
drzwi do przybytku sztu- 

i zatrzasnąć 
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Ożywiona działalność kulturalno- 
oświatowa wśród Tatarów polskich. 
(Sprawozdanie ze zjazdu tatarskiego, 

odbytego dn. 26 b. m. w Wilnie). 

Począwszy od pamiętnych w hi- 
storji Tatarów polskich dwóch prze- 
dostatnich dni grudnia r. 1925, kiedy 
to delegaci rozproszonych po kraju 
20 gmin wyznaniowych obwołali au- 
tokefalję meczetu w Polsce, powie- 
rzając najwyższą duchowną godność 
w ręce J. E. Muftiego d-ra ]. Szynkie- 
wicza, wśród Tatarów naszych za- 
wrzała ożywiona praca organizacyjna 
i kulturalno-oświatowa. Dla realizacji 
pięknych zamierzeń, zorganizowany 
został „Związek Kulturalno-Oświa- 
towy Tatarów Polskich*. 

Ostatnio t. j. dnia 26 b. m. od- 

był się w stolicy Muftiatu w Wilnie 
pierwszy wszechpolski Zjazd dele- 
gatów wyżej wspomnianego związku. 

Na zjazd przybyli delegaci od 16 
miejscowych oddziałów związku a 
mianowicie: w Wilnie, Warszawie, 
Grodnie, Nowogródku,  Słonimie, 
Równem, [wju i innych okolicach. 
Przewodniczył na zjezdzie pułk. - , 
Romanowicz, Do honorowego prezy- 
djum powołani zostali J. E. Mufti 
d-r J. Szynkiewice, senator 4. Ach- 
matowicz, prof. uniwersytetu S. Ba- 
zarewski i sędzia L. Kryczyński, 

Z Warszawy przybyli: dla powi- 
tania zjazdu przebywający na emi- 
gracji przedstawiciele Tatarów nad- 
wołżańskich publicysta Omar-bej Te- 
regułów i literat 4Ajasz Ishaki, Na 
wstępie senator 4. Achmatowicz wy- 
głosił przemówienie poświęcone pa- 
mięci czołowego bojownika zaideę 
niepodległości Polski i jednego z 
najwybitniejszych _ współpracowni- 
ków Marszałka Piłsudskiego—4lek- 
sandra Sulkiewicza *), który położył 
życie swoje za tę ideę na polu 
chwały w r. 1916 w bitwie legjonów 
polskich nad Stochodem, weterana 
63 r. Romualda Smolskiego, zmarłego w 
r.1927 w Nowogródku,generała Macie- 
ja Sulkiewicza, który w walce o wy” 
zwolenie narodów muzułmańskich 
zorganizował na Krymie i w Azer- 
bejdżanie armje muzułmańskie i 
stojąc u steru władzy zginął za tę 
swoją działalność śmiercią męczeń- 
ską w r. 1920 w Baku i wreszcie 
prezesa pierwszej powstałej w roku 
1917 w Piotrogrodzie wszechrosyj- 
skiej rady muzułmańskiej publicysty 
i literata, z narodowości górali pół- 
nocnego Kaukazu Achmeda Tzalika- 
tego, zmarłego przed kilku tygodnia 
mi na emigracji w Warszawie. 

Zjazd na wniosek prezydjum je- 
dnogłośnie wybrał na honorowych 
członków związku: prof. uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego 1. Talko-Hryn- 
cewicza, prof. 5, Dziadulewicza oraz 
publicystę i literata Czesława Jan- 
kowsktego. Po wysłuchaniu referatów 
A, Jakubowskiego i O, Kryczyńskiego i 
powzięciu odpowiednich uchwał, 
między innemi o wydawaniu czaso” 
pisma p. t. „Rocznik Tatarski", od- 
były się wybory do rady centralnej 
związku, przyczem weszli do rady 
4. Achmatowicz, A. Aleksandrowicz, 
S. Bohdanowicz, W. Dżabagi, A. Ja- 
kubowski, Konstanty, Leon i Olgierd 
Kryczyńscy i J. Szechidewicz. V. 

*) Jeden Z založycieli P. P. S, znany 
pod pseudonimem Michala Czarnego. 
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` JUTRO w dniu 31 b. m. 

iłuamii ZĘEMIAŃSKIEJ Htiwiz 9 
| Uroczyste powitanie Nowego Roku | 
jA Pierwszy występ nowego zespołu muzycznego pod dyryg. p. MITMANA. 

Zamówienia na pozostałe stoliki przyjmuje zarząd. 

    

wiele niespodzianek. J 
  

  

lecz jedynie zaszło 

Na Sylwestra 
Browaru   „SZOPEN“ 

pole- 

camy 
    

Piwo 

telefon 5-44, 14-95 
4568—2   

Proces Wojciechowskiego. 
Drugi dzień 

(Tel. od własnego korespondenta z 

rozprawy sądowej 
przeciw Jerzemu  Wojciechowskiemu 
wzbudził większe zainteresowanie 
wśród publiczności. To też sala są- 
dowa od samego rana wypełniona 
była; publicznością, wśród której 
przeważali przedstawiciele emigracji 
rosyjskiej w Warszawie. 

Ogólną uwagę zwracała młoda 
przystojna panienka przez cały czas 
procesu bądź to wpatrzona w o- 
skarżonego, bądź też skwapliwie 
notująca jego słowa. Jak chodzą 
słuchy, panienka ta, nie znając Woj- 
ciechowskiego przed zamachem na 
Lizarewo, zakochała się w nim po 
przeczytaniu opisu zdarzenia w ga- 
zetach, gdzie też po raz pierwszy 
zobaczyła jego podobiznę. Uczucie 
jej dla przystojnego podsądnego 
stało się tak wielkie, że nie bacząc 
na nic, wystarała się o zezwolenie 
władz sądowych na widzenie się z 
Wojeiechowskim w więzieniu. Po 
pierwszej wizycie zaczęła go odwie- 
dzać coraz częściej. Przychodzi ona 
obecnie na salę sądową niemal 
pierwsza i ostatnia ją opuszcza. 

W dniu wczorajszym zeznawał 
szereg świadków odwodowych prze- 
ważnie z pośród członków emigra- 
cji rosyjskiej. W zeznaniach swych 
opisywali oni działalność  Wojcie- 
chowskiego na terenie organizacji ro- 
syjskiej w Warszawie, przedstawiali 
linję ideową w jego działalności o- 
raz zeznawali w sprawie rzekomych 
nadużyć Wojciechowskiego, popełnio- 
nych przez niego jakoby w czasie 
pełnienia funkcyj prezesa organiza- 
cji rosyjskiej młodzieży. Zeznania 
te wypadły dla Wojciechowskiego bar- 
dzo dobrze, albowiem wszyscy świad- 
kowie stwierdzili, że Wojciechowski 
nie popełnił żadnych malwersacyj, 

szereg wypad- 

Drugi dzień 

ków  niecelowości wydatkowania 
pewnych sum. Rachunkowość nie 
była prowadzona w organizacji 
młodzieży rosyjskiej, gdyż zarówno 
dochody, jak i wydatki były mini- 
malne i notowano je na kartkach. 
Jednakże dla oczyszczenia Wojcie- 
chowskiego z jakichkolwiek  podej- 
rzeń powołano specjalny sąd hono- 

rozpraw. 

Warszawy). 

rowy i do czasu rozstrzygnięcia 
sprawy zawieszono go w czynno- 
ściach prezesa. Sąd honorowy jed- 
nak nie odbył się wskutek areszto- 
wania Wojciechowskiego po zamachu 
na Lizarewa. 

Ostatni świadek w dniu wczo- 
rajszym komisarz policji politycz- 
nej Szymborski zeznał, že po zama- 
chu na Lizarewa urząd policji poli- 
tycznej wyczerpał wszystkie środki, 
by ustalić, czy Wojciechowski działał 
z innemi osobami, czy też indywi- 
dualnie. Okazało się niezbicie, że 
nie miał on żadnego kontaktu z 
osobami postronnemi, działał więc 
sam. 

Wojciechowski w organizacji ro- 
syjskiej młodzieży stał na stano- 
wisku umiarkowanem, jego zaś 
przeciwnik zwolennik skrajnych me- 
tod walki z bolszewizmem Neander 
ókazał się później prowokatorem, 
będącym na żołdzie bolszewickim. 

Wojeiechowski po aresztowaniu 
go zeznał, że nosił się z zamiarem 
zabicia kogokolwiek z pośród człon- 
ków poselstwa sowieckiego. Myślą 
jego było dokonać zamachu na te- 
renie poselstwa, lecz nie mogąc do- 
stać się do gmachu, wypatrywał za 
wychodzącymi stamtąd funkcjonar- 
juszami. Ustalonem jest, że Lizare- 
wa nie znał zupełnie. 

Przed zamknięciem przewodu 
sądowego przewodniczący sędzia 
Krasowski zadał podsądnemu kilka 
pytań. Na jedno z nich podsądny 
odpowiedział: 

„Początkowo nosiłem się z myślą 
zabicia radcy poselstwa Aociubin- 
skiego, jednakże nie mogąc dostać 
się do gmachu, zaniechałem tej 
myśli i postanowiłem zabić jakiego- 
kolwiek bądź członka poselstwa so- 
wieckiego w Warszawie". 

W dniu wczorajszym przewód 
sądowy został zamknięty. Dziś w 
niedzielę o godz. 3 po południu roz- 
poczną się przemówienia stron oraz 
replika, wreszcie zapadnie wyrok na 
Jerzego Wojciechowskiego, Wyrok ten 
oczekiwany jest z wielkiem zainte- 
resowaniem i ciekawością. 

        

Silne lotnictwo — to potęga państwa! 

ZOREM LAT UBIEGŁYCH URZĄDZA 
W DNI 31-GO GRUDNIA B. R. 

Ww SALACH DOLNEJ: I 
SPECJALNIE ARTYSTYCZNIE URZĄDZONYCH. 
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Najgłeśn. gwiazda ekranu 

Brygida Heim 
(bohaterka „Metropolisa* i „Alraune*) 

w superfilmie erotyczn. 

p.t. „MAŁŻEŃSTWO* 

s jutro w kinie „HEL JO S* 
Clou sezonu! 

IWORERZCZNAGOZENUGSKZN A! 

4731 

    

Uniwersytecka Szkoła Pielęgnia- 
rek i Higjenistek w Krakowie 
otwiera nowy kurs dnia 1 lutego 
1929 r. Nauka trwa 2 lata, przyj- 
muje się tylko internistki. Wy- 
kształcenie: 6 klas gimnazjalnych, 
lub równorzędne. Zgłoszenia: Dy- 
rekcja Uniwersyteckiej Szkoły 
Pielęgniarek i Higjenistek, Kra- 
47200 _ ków, Kopernika 28. 

Z całej Polski. 
Gen. Sikorski pracujs. 

WARSZAWA, 28. XII. (tel. wł.) 
Gen. Sikorski po powrocie do kraju 
zamieszkał na stałe w Warszawie, 
Gen. Sżkorskt będzie obecnie pra- 
cował nad „nowem wielkiem  dzie- 
łem naukowem“ o armji przyszło- 
ści. Głównym tematem tego dzieła 
będzie zagadnienie obronności Pol- 
ski i jej sytuacji między Niemcami 
a Sowietami. Niezależnie od tego 
gen. Sikorski zamierza w najbliższym 
czasie ogłosić w prasie szereg nau- 
kowych artykułów o armji i kwestji 
obronności. Pensja gen. Sikorskiego, 
pozostającego w kraju na udzielo- 
nym mu bezterminowym urlopie, 
wynosi 1100 zł. mies., co równa się 
miesięcznym poborom emerytowa- 
nego generała. 

  

Strajk pracowników tramwajo- 
wych na Sląsku. 

KATOWICE, 29.XiI (Pat). Od 
dłuższego czasu trwa na Górnym 
Sląsku zatarg pomiędzy pracowni- 
kami tramwajowymi a przedstawi- 
cielami Sląsko-Dą5rowskiego Towa- 
rzystwa Eksploatacyjnego. Pracow- 
nicy tramwajowi żądają 15 procent 
podwyżki. Sprawa ta była w dniu 
wczorajszym przedmiotem rozprawy 
przed komisją pojedaawczą i arbi- 
trażową, która przyznała pracowni- 
kom 4 proc. podwyżkę, Ponieważ 
pracownicy z podwyżki tej nie byli 
zadowoleni, odbyło się w dniu dzi- 
siejszym w Królewskiej Hucie ze- 
branie, na którem uchwalono jedno- 
głośnie proklamować strajk w dniu 
jutrzejszym, t. j. 80-go b. m. Na 
temże zebraniu również zostały u- 
tworzone komisje strajkowe, które 
SN będą nad przebiegiem straj- 
u. ) 

Przyrost naturalny ludności 
w Pelsce. 

Według danych Głównego U- 
rzędu Statystycznego przyrost na- 
turalny ludności w Polsce, oraz 
liczba nowozawartych małżeństw 
przedstawiała się w ciągu ostatnich 
pięciu lat jak następuje: 

Rok Przyrost Ilość nowych 
ludności małżeństw 

1923 519.946 286.249 
1924 480.299 268.350 
1925 542.01] 238.115 
1926 451.778 255.763 
1927 427.366 257.993 
1928 (l półrocze) 228.411 150.750 

azem więc przyrost naturalny 
ludności Polski wyniósł w ciągu 
ostatnich 5'/, lat: 2.649.811 głów. — 
w odsetkach wielkość przyrostu 
waha się dla poszczególnych lat w 
granicach od 1,409/; (rok 1927) do 
1,83*/4 (rok 1923). Największy przy- 
rost wykazują województwa wschod- 
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CHOINKA. 
Rozdmuchaj swą radość jak kulę, 
rozpryśnij ją w iskry tęczowe; 
Z paseczków wyciętych w bibule 
jak pająk wyhaftuj osnowę. 

Stubarwnym się rozkręć łańcusz- 
[kiem 

i wężem choinkę omotaj, 
i rozpal radości okruszki 
©w śnieg sztuczny w fontanę ze 

[ztota, 
Btyszczącym paciorków zygzakiem 
na prawo, na lewo się zaczep, 
obracaj stufarbne wiatraki 
i potańcz z niedźwiadkiem za łapę. 

Zawiruj w iglastej zieleni 
wśród jabłek cukrowych i wiśni 
i w tysiąc świetlistych deseni 
rozdmuchnij się, rozmnóż, roz- 

[pryšnij. 
I zaśmiej się, zaśmiej najszczerzej, 
złotego się uchwyć trapezu, 
bo musisz w swą radość uwierzyć, 
dla której narodził się Jezus, 

Gdy światłość choinkę obleje, 
aw oknach mrok siądzie daleki— 
rozhuśtaj, rozhuśtaj nadzieję 
i przymknij zmęczone powieki. 

Eugenja Masiejewska. 

    

nie (w roku 1927 — 1,920/,). Potem 
idą województwa centralne (1,43*/e); 
województwa zachodnie (1,24/,) i 
województwa południowe (1,160/g). 

„Негой“ z „djabłem* zamordo- 
wali „anioła. 

Pisma łódzkie donoszą: we wsi 
Piaski pod Łodzią dokonano w 
pierwszy dzień Świąt potwornej 
zbrodni. Oto w niejakiej Annie Kor- 
czyńskiej zakochał się sąsiad jej 
Wincenty Stefański i uzyskał wza- 
jemność. Kiedy Korczyńska poznała 
jednak Piotra Kowalskiego, zerwała 
ze Stefańskim, Stefanski postanowił 
szukać zemsty. Z kolegą swoim Wa- 
lentym Smorawińskim uradzili w 
karczmie przy wódce plan zamordo- 
wania Kowalskiego. Obaj zbrodnia- 
rze chwycili się szataiskiego  pod- 
stępu. Oto zaproponowali oni Ko- 
walskiemu urządzenie szopki w ten 
"sposób, że rolę anioła miał odegrać 
Kowaiski, djabła Smorawiński, a Ste- 
fański Heroda. Anioł był oczywiście 
bezbronny, a djabeł uzbrojony w 
widły, zaś Herod w siekierę. W ten 
sposób Kowalskiego wyprowadzili 
za wieś i tam w pewnym momen- 
cie zamordowali. 
tį Po wykryciu mordu na miejsce 
przybyła policja, która obu zbrod- 
niarzy aresztowała. 

  

Giełda warszawska 2 dn. 29, XII. b. m. 

WALUTY i DEWIZY: 
Dolary ь 7 ё 2 8.88!/;—8861/ ° 
Belaja š z 124,16—123,80 
Białogród ° > 15,69—15,65 
Budapeszt ‚ 155,45—155,05 
Bukareszt 5,36 - 5.35 
Helsingfors ‚ ‘22,45—22,40 

Hiszpanja „145.55 -145.17 
Holandja . * 3 358,58—357,68 
Japonja —. 3 ‚ R 4,12—4,08 
Konstantynopol $ 441—437 
Kopenhaga 238,25—237,75 
Londyn 43 30—43.19 
Nowy York . z * 8,90 8,88 
Oslo > ; у . ‚ 238.05—257,45 
Paryž „ 3492—34,83 
Praga 26,41*/,—26,36 : 
Ryga EŃ 171 47 —171,04 / 
Szwajcarja . . 171,95—171,52 
Stokholm . > 239,20—238 60 
Talin . . . . 238,40—237,40 
Wiedeń 125,60—125,29 
Włochy 46,69—46,57 

Papiery procentowe: Pożyczka inwe- 
stycyjna 107.75 — 106.30. Stabilizacyjna 92. 
Premjowa 103—102 103. 5% konwersyjna 
67. 5% kolejowa 60. 6% dolarowa 85,75. 
8% L. Z. Banku Gospodarstwa Krajowego 
i Bauku Rolnego obligacje Banku Gospo- 
darstwa! Krajowego 94. 8% obligacje Pol- 
skiego Banku Komunalnego III em. 93, 895 
L. Z. T. K. Przem. Pol. 90. 4!/,% ziemskie 
48. 4% ziemskie 41,75. 8% ziemskie 76. 8% 
warszawskie 68,25. 8% Łodzi 62,25 —62,50. 
8% obl. Polskiego Banku Komunalnego Il 
em, 81,50. 

Akcje: Bank Dyskontowy 134,50. Polski 
180,50—179,75. Spółek Zarobk. 81—80,50. 
Kijewski 96. Spess 230. Brown Boveri 120. 
Siła i Swiatło 101,50—104— 10350. Firley 55. 
Leszczyński 20. Łazy 6,25. Węgiel 98,50. 
Lilpop 39,25—39. Modrzejów 33,50. Ostro- 
wiec s. B 97—95—95,50. Starachowice 39. 
Ursus 7,75. Borkowski 15. Haberbusch 241— 
242—240. 

skim“ i p. Ergo w wileńskiem „Sło- 
wie”. Pierwszemu już odpowiedział 
St. Schónfeld w „Fotografie Polskim” 
artykułem p. t. „Poniżanie fotogra- 
fi“, Krytykowi wileńskiemu coś nie- 
coś już powiedział p. St. T. w „Sło- 
wie”, ale uczynił to mimochodem i 
zamało wyraźnie. 

Poczuwam się do obowiązku 
postawić tę sprawę jasno. 

P. Ergo w artykule o Wileńskim 
Międzynarodowym Salonie Fotogra- 
fji Artystycznej twierdzi, że sztuka 
fotografowania, niegorsza od sztuki 
pływania, gotowania, skakania, a 
nawet haftowania, należy do rzędu 
tych, w których „nie duch twórczy, 
lecz technika namacalna odegrywa 
rolę najważniejszą”. Upoważniony 
przez te frywolne zestawienia, 

mógłbym i ja przedłużyć je, mówiąc 
o sztuce |) malowania szyldów, o- 
kien i damskich usteczek, 2) rze- 
źbienia w tortach i mazurkach i 3) 
muzykowania na grzebieniu i oka- 
rynie—nie chcę jednak z tego pra- 
wa korzystać i wracam do teorji 
sztuki p, Ergo. Sztuka prawdziwa, 
powiada on, wynika z twórczości 
ludzkiego ducha i daje możność 
wypowiedzenia swego osobistego 
stosunku do życia. Zaś fotografja, 
zarówno, jak pływanie, skakanie i 
inne czynności fizyczne, tej możno- 
ści nie daje, ponieważ „doskonałość 
Otocra: od     piona 

objektywu, gatunku klisz, wywoły- 
waczy* i t. p. rzeczy. Dalej wyja- 
śnia p. Ergo również fachowo, że 
„rysując na kliszy, którą objektyw 
dał czystą i wyraźną, zatraca się 
charakter fotografji i właściwości 
materjału"... 

'Te swoiście autorytatywne twier- 
dzenia zdają się świadczyć, iż wie- 
dza fotograficzna p. Ergo jest za- 
czerpnięta jedynie z wywnętrzeń 
początkujących amatorów, gdyż po- 
jęcie jego o traktowanym przedmio- 
cie nie jest ani „czystem” ani „wy- 
ražnem“. 

Prostuję kolejno te balamuctwa. 
Doskonałość fotografji, czyli war- 

tość obrazu fotograficznego, zależy 
nie od gatunku szkła, tylko od ga- 
tunku człowieka. Szkło może być 
kiepskie—człowiek musi być utalen- 
towany. Najtańszemi objektywami, 
poprostu szkiełkami od okularów 
robią artyści najpiękniejsze obrazy i 
odwrotnie: najkosztowniejsze apara- 
ty nie chronią od produkowania 
fotograficznej tandety. Foto-grafiko- 
wi potrzebny jest jakikolwiek o- 
bjektyw, zapewne, ale i malarz nie 
potrafi malować bez pendzla i farb 
lub bez ich surogatów. 

Tak samo i gatunek klisz i pły- 
nów chemicznych nie jest w foto- 
grafji rzeczą ważniejszą, niż gatu- 
nek przyborów w malarstwie i gra- 

i sli p zo obcuje niekiedy 
      

z malarzami bližej niž z fotografa- 
mi, niechžeby spróbował zapropo- 
nowač któremu, by namalował mi- 
njaturę węglem, akwafortę zrobił 
bez kwasu lub drzeworyt złamanym 
rylcem. A gdy nikt tego nie potra- 
fi, niechże potem triumfująco do- 
wodzi p. Ergo, że — skoro malarz 
czy grafik w pracy swej jest uza- 
leżniony od rodzaju i jakości ma- 
terjału, ergo — nie jest artystą, a 
sztuka jego stoi na poziomie hafto- 
wania imieninowych poduszek dla 
stryjecznych ciotek lub pływająco— 
skaczącego gotowania. 

Idźmy dalej. P. Ergo mówi o „ry- 
sowaniu na kliszy" (właściwie — na 
negatywie). Na negatywie nie rysu- 
je się nic, ponieważ niepodobna 
połączyć w jedno oddania fotogra- 
ficznego z oddaniem odręcznem. O 
tem wie każde niemowlę fotografi- 
czne. Retusz zaś nie jest rysunkiem, 
tylko wyplamianiem. Zresztą współ- 
czesne objektywy anachromatyczne 
rysują same kresę syntetycznie zwar- 
tą, a jednak miękką, więc rysowa- 
nie ręczne nie miałoby tu nic do ro- 
boty. Inną rzeczą jest kompozycja 
malarska z fotografji, opanowanie 
walorów, modyfikowanie światłocie- 
nia, ale to wchodzi w 'zakres tech- 
niki pozytywnej i niewiele ma wspól- 
nego z negatywem. Niepodobna mi 
zresztą wykładać tutaj systematycz- 
nego kursu foto-grafiki, ale kto cho- | 

ciaż po łebkach się z nią zapoznał, 
ten wie, że istnieją gumy, bromo- 
bje, przetłoki i wiele innych sposo- 
bów indywidualnych (nie mechani- 
cznych), przy których, nie zmienia- 
jąc treści rysunkowej negatywu, o” 
trzymuje się z niego obrazki tak ró- 
żne od odbitki automatycznej i w 
materji barwnej i w miąższości kre- 
sy i w gamie tonalnej, jak odmien- 
ną jest—no, choćby—krytyka facho- 
wa i kompetentna od zwyczajnego 
dyletanckiego gawędziarstwa. 

Wprzód więc, zanim odsądzać 
foto-grafikę od możliwości wypowie- 
dzenia osobistego, należy koniecznie 
poznać jej środki techniczne, ażeby 
być w stanie ocenić, ile jest w nich 
mechaniczności, a ile możności in- 
terpretacji indywidualnej, podatnoś- 
ci materjału na wolę artysty. 

Zresztą foto-grafika już nie po- 
trzebuje obrońców. Uznana na świe- 
cie za nową, odrębną odmianę gra- 
fiki, utoruje ona sobie drogę i u nas 
własnym ciężarem gatunkowym. Już 
dziś liczne są jej zdobycze i pre- 
cedensy w tej mierze. Trzeba tylko 
zważać, by świadomości inteligen- 
tniejszego ogółu nie mącili krytycy 
niepowołani i uprzedzeni przez wła- 
sną ignorancję, gdyż to opóźnia wy- 
klarowanie prawdy, która prędzej 
czy później da o sobie świadectwo 
sama. 

Dlatego do 
  

     
  

to poczuwalem si 

obowiązku zabrania głosu w sprawie 
„artystyczności* foto-grafiki, a na 
zakończenie niech mi będzie wolno, 
wzorem p. Ergo, umieścić tu „do- 
datek, który uczyni mój głos wyraž- 
niejszym", w czem niewolniczo na- 
śladuję, literalnie podobny tytuł ar- 
tykuliku p. Ergo w „Slowie“ z dn, 24 
b. m. Co zaš do trešci mego do- 
datku, to nic lepszego nie zdolam 
wymyślić ponad to, co tam napisał 
sam p. Ergo. 

Złote jego myśli i słowa przepi- 
suję dosłownie: 

„Każda dziedzina wiedzy liczy 
„ściśle ograniczoną ilość specjali- 
„stów... upowaźnionych do zabiera- 
„nia głosu w tej dziedzinie... Nato- 
„miast w sztuce jest całkiem inaczej. | 
„Jedyna to dziedzina, do której każ- 
„dy wkracza odważnie... Obmacuje 
„taki laik sztukę ze wszystkich stron... | 4 
„niepomyślawszy uprzednio, że ist- 
„nieją przecież inne dziedziny... rów- 
„nie mu obce... podkreślam bezsens 
„samej pretensji laika... materjał mu 
„się niepodoba, nie wartość utworu, 
„na którym przecież nie zna się*... 

Kropka. Sapienti sat. P. Ergo 
sam na siebie wydał wyrok, Zacho- | 
wajmy kurtuazję i nie zaprzeczajmy | 
miu, gdy tym razem mówi świętą 
prawdę. 
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Wiešci i obrazki z kraju. 
KRONIKA WIL.-TROCKA. 

| — Echa nadużyć w gminie tro- 
<kiej. Jak już w swoim czasie po- 

у dawališmy, w gminie trockiej uja- 
 wnione zostały nadużycia. W zwią- 
zku z powyższem w dniu 27 b. m. 
wyjechał z Wilna sędzia śledczy p. 
Baniewicz, który łącznie z inspek- 
torem samorządowym starostwa po- 
wiatowego przeprowadził na miej- 
scu szczegółowe badania ksiąg oraz 
przesłuchał oskarżonych b. wójta 
Kazimierza Mickiewicza i pisarza 

+ Konstantego Wierszylisa. 
Hy W wyniku przeprowadzonego do- 

chodzenia wymienieni wyżej oskar- 
żeni o nadużycia zostali areszto- 
wani i osadzeni w więzieniu na 
Lukiszkach. 

Ka0+1KA DZIŠNIENSKĄ. 
| — Sprawa uspolecznienia gim- 

nazjum im. Unji Lubelskiej w Glę- 
bokiem. W pażdzierniku r. b. zor- 
ganizował się w Głębokiem Komitet 
Uspołecznienia gim. Unji Lubelskiej, 
które w ciągu rocznego swego ist- 
nienia stało się placówką, absorbu- 
jącą wszystkie warstwy miejscowego 
społeczeństwa. 

Gimnazjum to przekształcone z 
kompletów gimnazjalnych, założo- 
nych przez b. inspektora szkolnego 

| p. Józefa Szukięwicza—spotkało na 
drodze do swego rozwoju wiele 

, przeszkód, które zostały już dziś 
| pokonane, gdyż społeczeństwo przei- 
° — КопаЮю się o użyteczności placówk i 

obywatelskiej pracy jej organizato- 
rów i kierowników, ożywionych pra- 
cą dla dobra kraju. 

Gimnazjum to — utrzymywane 
skromnemi środkami prywatnemi 
nie korzystało dotąd z niczyjej po- 
mocy materjalnej, lecz, co więcej, 
część dziatwy korzysta w niem bez- 
płatnie z nauki. 

Zawdzięczając troskliwości, czu- 
| lego na wszelkie przejawy pracy 
|, obywatelskiej i państwowotwórczej 
į "P.starosty Jankowskiego—na placėwkę 

L “| tę skierowana zostala uwaga ogėlu. 
© .  Zawiązany w celu popierania 

tej placówki specjalny Komitet, sku- 
piający najświatlejszych przedstawi- 
cieli społeczeństwa przedsięwziął 
energiczne kroki w kierunku zapew- 
nienia tej placówce podwalin mate- 

| sjalnych i moralnych do dalszego 
rozwoju, 

Spodziewać się należy, iż gimn. 
Unji Lubelskiej — uzyska w nieda- 

/_ lekiej przyszłości prawa publiczne. 
racy komitetu towarzyszą jaknaj- 

lepsze nadzieje ogółu, tembardziej, 
„že sternicy tej pracy prezes Rady 

czelnej komitetu dr. Polikowski i 
! prezes zarządu komitetu dr. Siet- 

kiewicz — cieszą się 
sympatją i zaufaniem. 

Obserwator. 
+ — Nowy etat lekarza wetery- 

narji. Ministerstwo Rolnictwa chcąc 
'. zorganizować odpowiednio służbę 

weterynaryjną na terenie powiatu 
dziśnieńskiego postanowiło otwo- 
rzyć etat drugiego lekarza wetery- 
narji, którym został p. Walerjan Cie- 
śliński. (x). 

— „Gwiazdka strzelecka”. W 
drugiej połowie grudnia powstało 
w ośrodku powiatu w Głębokiem 
Koło Sympatyków Strzelca — z p. 

\ pulkownikową Kalińską jako prze- 
,  wodniczącą na czele. Kolo to urzą- 

-dziło wigilję dla strzelców glębo- 
ckich w sali szkoły powszechnej — 
oraz gwiazdkę dla dziatwy rodzin 
strzeleckich. 
Zawdzięczając ofiarnej pracy pań 

należących do zarządu zarówno „wi- 
gilja“, jak i „gwiazdka“ wypadly 
okazale. W przemilym tym wieczo- 
tze wzieli liczny udział przedstawi- 
ziele miejscowego społeczeństwa. 
Jieczór upłynął w jaknajlepszym 

| nastroju. Rozdano kilkadziesiąt po- 
| darków — woreczków z słodyczami. 
Trzeba podkreślić zasługi pań 
należących do zarządu, którym na- 
leży się publiczne podziękowanie 
od ogółu zainteresowanych rozwo- 
jem idei strzeleckiej mieszkańców 
Głębokiego i okolicy. 

KRONIKA MOŁODECZAŃSKA 
‚ & — Echa urzędowej kontroli w 

Wydziale Powiatowym. W związku 
, z notatką pod tytułem „Nadużycia 

w Sejmiku Mołodeczańskim*, umie- 
szczoną w Nr. 283 „Kurjera Wileń- 
skiego", na skutek zarządzenia Pana 
Wojewody Wileńskiego została do- 

| konana przez dwóch wyższych 
A urzędników Urzędu Wojewódzkiego 
(, doraźna kontrola kasy i poszczegól- 
', mych agend Wydziału Powiatowego 

| w Mołodecznie. W wyniku tej kont- 
> roli stwierdzono nieumiejętne pro- 
FE wadzenie niektórych działów gospo- 

darki komunalnej, nie ujawniono 
natomiast czynów karygodnych, a 
wypływających ze złej woli po- 

_ szczególnych pracowników komu- 
nalnych Wydziału Powiatowego. 

„Jak się dowiadujemy że źródła 
miarodajnego, Pan Wojewoda wy- 

R ciągnął odpowiednie konsekwencje 
| z materjałów uzyskanych w czasie 
| kontroli. 

— @ POGRAWICZA. 

—
а
 

tu zaslužoną 

  

    

    
     

    
— — Likwidacja jaczejek komu- 

mistycznych. Przed kilku dniami 
władze bezpieczeństwa zlikwidowa- 

| ły na pograniczu polsko-sowieckiem 
į w rejonie m. Filipowicze i Dalko- 

3 

    

    e, dwie jaczejki komunistyczne. 
gółem aresztowano 29 osób, 

— Dezercja policjanta litewskie- 
go. Przedwczoraj na odcinku gra- 
nicznym Rykonty przeszedł granicę 
i dobrowolnie oddał się w ręce 
władz polskich policjant litewski, 
który wyraził gotowość służenia w 
szeregach armji polskiej. 

— Walka z plagą wilków. W 
związku z coraz bardziej wzrastają- 
cą plagą wilków, na terenie powia- 
tu wileńsko-trockiego w rejonie Ol- 
kienik i N.-Trok z inicjatywy  miej- 
scowych władz  administracyjnych 
oraz dowództwa tamtejszego baonu 
K. O. Pu. zorganizowane zostały na 
wielką skalę polowania na szkod- 
ników. 

— Więcie techników komunistycz- 
nych. Onegdaj na pograniczu pol- 
sko-sowieckiem w rejonie lwieńca w 
obliżu wsi Garlanki patrol K. O. 
-u ujął dwóch podejrzanych o0sob- 

ników, jak się później wyjaśniło te- 
chników komunistycznych, przy 
których ujawniono szereg kompro- 
mitujących dokumentów, stwierdza- 
jątych łączność aresztowanych z G. 
P. U. mińskim. 

L fado. 
Bestjalski mord rodzonej siostry. 

Dn. 12 marca r. b. na posteru- 
nek policjj w Plusach zgłosił się 
mieszkaniec pobliskiej wsi Swile- 
mieście Piotr Moroz i zameldował, 
iż siostra jego Ewa Morozówna po” 
pełniła samobójstwo przez powie- 
szenie się. 

Wydelegowany na miejsce przed- 
stawiciel władzy natychmiast wdro- 
żył dochodzenie. 

Zwłoki Ewy M, znaleziono w 
sieniach chaty jej brata. Na szyiza” 
łożona była pętla z linki, której ko- 
niec obcięty zwisał umocowany u 
żerdzi pod pułapem. 

Denatka, jak ustalono, mieszkała 
u brata wraz z jego żoną Michaliną 
i ich córką Janiną. 

Wspólne pożycie upływało w 
ciągłych kłótniach na tle podziału 
ojcowizny, a właśnie te kończyły się 
przeważnie biciem Ewy. 

W dniu krytycznym między ro" 
dzieństwem wynikła od samego ran* 
ka ostra kłótnia. 

Piotr rozjuszony na siostrę wy- 
prawił z domu domowników i po- 
został sam ze swą ofiarą. Po uply- 
wie jednak pół godziny, zawezwał 
do chaty żonę, i wskazując jej za- 
wieszone na sznurze cialo Ewy o” 
świadczył, że to on uczynił i pole- 
cił powiadomić sąsiadów, że Ewa 
popełniła samobójstwo. Sam zaś nie 
troszcząc się więcej o siostrę udał 
się do lasu po drzewo. 

Zaalarmowani mieszkańcy wioski 
zbiegli się, a plutonowy K. O. P. 
Kopica odciął sznur, na którym 
wciąż wisiała denatka. 

Zarządzone oględziny sądowo- 
lekarskie wykazały niezbicie, że Ewa 
była powieszona przez osobę drugą 
po uprzedniem pozbawieniu jej 
przytomności. 

Dokonana sekcja zwłok stwier” 
dziła, iż nieszczęśliwa była bezlitoś- 
nie katowana, gdyż złamano jej trzy 
żebra, a przez silny nacisk kolana- 
mi na orzuch oderwano organa płcio” 
we. W konkluzji biegły lekarz za” 
opinjował, iż uszkodzenia te, a zwła- 
szcza wymienione ostatnio musiały 
spowodować śmierć i w chwili za- 
wieszenia jej o ile nie była już 
martwą, to stanowczo w agonji przed- 
śmiertnej. 

Wobec ujawnienia tych okolicz- 
ności, podejrzenie padło na brata 
zamordowanej, Piotra Moroza, który 
przyznał się do winy i oświadczył, 
że w czasie kłótni uderzył siostrę 
tak silnie w piersi, iż ta upadła na 
ziemię bez przytomności. Wówczas 
począł ją bić kułakami i kopać по- 
gami gdzie popadło aż ta wyzionę* 
ła ducha. Chcąc upozorować samo- 
bójstwo niedającą już znaku Życia, 
powiesił. 

Ponura ta zbrodnia była przed- 
miotem rozprawy sądowej na sesji 
wyjazdowej naszego Sądu Okręgo- 
wego w Brasławiu. : 

Po zbadaniu świadków, którzy 
ustalili wszystkie przytoczone szcze” 
góły i wysłuchaniu oskarżenia pod- 
prok. Zaniewskiego oraz obrony i 
oskarżonego Sąd w składzie wice- ' 
prezesa Wydz. Karnego s.o. p. Ant. 
Owsianki, oraz sędziów K. Kontowjta 
ż W. Brzozowskiego skazał Moroza na 
osadzenie w ciężkiem więzieniu przez 
lat 15. Na mocy amnestji karę tę 
zmniejszono o '/; część t. j. do 10 lat. 

Za zniewaženie policjanta. 

Wczoraj sąd pokoju m. Wilna 
rozpoznawał sprawę Edwarda Klas- 
sa, urzędnika Dyrekcji Lasów Pań- 
stwowych, który w listopadzie r. ub., 
będąc pijany znieważył na ulicy po* 
licjanta służby śledczej p. Włady- 
sława Rutkowskiego. 

Po zbadaniu świadków zajścia, 
sędzia pokoju p. Zmaczyński skazał 
oskarżonego na 3 miesiące wię- 
zienia. 

Karę tę amnestja ostatnia całko- 
wicie pokryła. 

Kaer. 
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K Dziš: Sabina 

Niedziela] jutro: Sylwestra, Melanji 

30 Wschód słońca—g. 7 m. 39. 
grudnia | Zachód й g. 15 m.546.       

METEOROLOG CZNA 
— Spostrzeżenia Zakładu Meteo- 

rologicznego U. $. B. z dnia 29 b. m. 
Ciśnienie średnie w milimetrach 

Temperatura średnia — 2° С., 
opad 4 milim. — wiatr północno- 
zachodni. Uwagi: pochmurno, śnieg, 
krupy, minimum—3, maximum — 0. 
Tendencja barometryczna wzrost ciś- 
nienia. 

URZĘDOWA 

— Precz z naleciałościami niewo- 
li. Na obszarze Państwa Polskiego 
istnieje jeszcze niestety do dnia dzi- 
siejszego bardzo wiele miejscowości 
o nazwach rosyjskich, niemieckich 
wogóle o brzmieniu zupełnie obcem, 
omimo tego, że Ministerstwo Spraw 

Wodnętrinych prowadzi od szeregu 
lat energiczną akcję zmierzającą ku 
zmianie tych nazw na czysto pol- 
skie. Obce nazwy narzucone nam 
przez rządy zaborcze i nieodpowiadają 
ce mowie polskiej pozostają w  ra- 
Żącej sprzeczności z państwowością 
polską, dlatego też wszyscy intere- 
sowani i całe społeczeństwo winno 
wszcząć akcję w celu wyplenienia 
tych chwastów. O ile chodzi o woje- 
wódziwo wileńskie, to p. wojewoda 
Raczkiewicz zarządził zbadanie sta- 
nu tej sprawy na terenie naszego 
województwa i przeprowadzenie od- 
powiednich dochodzeń poczem przed- 
łożone będą Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych konkretne wnioski 
zmiany nazw rzeczonych we formie 
osobnego projektu. (x) 

Przemów enie p. wojewody 
przez radjo. W dniu 81 b. m. o g. 
20 m. 5 p. wojewoda Raczkiewicz 
wygłosi przed mikrofonem  Polskie- 
go Radja w Wilnie przemówienie 
noworoczne, w którem zobrazuje wy- 
niki roku 1928 w dziedzinie życia 
państwowego, społecznego i gospo- 
darczego województwa kry" 

x) 
— W Nowy Rok. W dniu 1 sty- 

cznia t. j. w dzień Nowego Roku 
wojewoda wileński oraz przedstawi- 
ciele władz państwowych, wojsko- 
wygh i cywilnych obecni będą o 
godzinie 10 m. 15 na uroczystem 
nabożeństwie w Bazylice celebrowa- 
nem przez J.E. ks. biskupa Michal- 
kiewicza. 

Następnie o godzinie 12 m. 380 w 
ołudnie p* wojewoda przyjmować 

będzi: życzenia noworoczne dla Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej i 
Rządu od przedstawicieli władz, du- 
chowieństwa, samorządu i organi- 
zacyj społecznych i osób prywat- 
nych. (x) 

— Awanse urzędników. Z dniem 
1 stycznia zostali awansowani nastę- 
pujący urzędnicy służby administra- 
cyjnej: p. Paweł Jankowski z urzędu 
wojewódzkiego do VIII st. sł, p. 
Andrzej Smołkowski ze starostwa w 
Braslawiu do IX st. st, p. p. Piotr 
Romanowski, Helena Budrewiczowa Z 
Urzędu Wojew., Bolesław Grzegorzew- 
ski ze Starostwa rodzkiego, Józef 
Gajewski ze Starostwa w  Święcia- 
nach, Józef Puhaczewski ze Starostwa 
w Święcianach i Mirosław Nowicki 
ze Star. Grodz. w Wilnie — do X 
st. sł. (x) 

MIEJSKA. 

— Likwidacja pożyczki angielskiej. 
W roku 1918 Magistrat m. Wilna 
zaciągnął w jednem z konsorcjów 
angielskich pożyczkę nad likwidacją, 
której prowadzone są obecnie inten- 
sywne prace, W związku z powyż- 
szem onegdaj przybyła do Wilna 
specjalna delegacja w składzie przed- 
stawicieli Ministerstwa Skarbu, Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego i zain- 
teresowanego konsorcjum angiel- 
skiego. Komisja ta odbyła już z 
poem Magistratu kilka 
onferencyj, poświęconych sprawie 

ostatecznej likwidacji przedwojennej 
pożyczki. Jak się dowiadujemy Mi- 
nisterstwo Skarbu zgodziło się na 
ten cel udzielić gminie m. Wilna 
długoterminowej pożyczki, z kredy- 
tów, której nastąpi likwidacja cią- 
žącego długu. 

— Posiedzenie miejskiega Komite- 
tu W.F. iP. W. W piątek 4 stycz- 
nia odbędzie się w lokalu Magistra- 
tu m. Wilna posiedzenie miejsk, Ko- 
mitetu Wychowania ' Fizycznego i 
Przysp. Wojsk. 

Na porządku dziennym: 
1) Sprawa subwencji dla organi- 

zacyj sportowych. 
2) Sprawa preliminarza budżeto- 

wego na rok 1929/80. 
8) Sprawa poradni sportowej w 

Wilnie i 
4) Sprawa obchodu 10-lecia ru- 

chu sportowego na Wileńszczyźnie. 

SAMORZĄDOWA, 

— Echa zjazdu samorządu ziem- 
skiego. Podczas dokonanych  ostat- 
nio w Warszawie wyborów do Rady 
Zjazdów Samorządu Ziemskiego do 
Rady z terenu województwa wileń- 
skiego weszli pp.: Witold Kwinto — 
członek sejmiku i wydziału powia- 
towego w Brasławiu oraz Marjam 
Jankowski — starosta i przewodni- 
czący SI i wydziału powiato- 
wego _Ww е 0 у + 

"wódzki 

SPRAWY PRASOWE. 
— Konfiskata. Na mocy zarzą- 

dzenia odnośnych władz administra- 
cyjnych organa policyjne skonfisko- 
wały nakład czasopisma litewskiego 
„Wilniaus Ritas* z dnia 28-go b. m. 
za umieszczenie artykułu p. t. „W 
sprawie naszych szkół początko- 
wych*, gdzie dopatrzono się cech 
przestępstwa przewidzianych w art. 
1 rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej o rozsiewaniu fałszy- 
wych wiadomości. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

Tradycyjne spotkanie Nowego 
Roku w Ognisku Akademickiem. W po- 
niedziałek dn. 21 grudnia r. b. o g. 
28 w lokalu Ogniska Akademickiego 
(Wielka 24), odbędzie się tradycyjne 
spotkanie Nowego Roku, połączone 
z zabawą taneczną, która, jak zwy- 
kle, należy się spodziewać, przetrwa 
do rana wśród wesołego i niefraso- 
bliwego nastroju. 

  

WOJSKOWA. 

— Powrót do urzędowania, W dniu 
dzisiejszym wraca z urlopa wypo- 
czynkowego i obejmuje urzędowanie 
dowódca 6-ej Brygady K. O. P-u 
pułk. Górski. 

Z KOLEI. 

— Polsko - sowiecka konferencja 
kolejowa. W celu opracowania no- 
wego rozkładu jazdy pociągów — w 
pierwszej połowie stycznia 1929 r. 
odbędzie się w Moskwie polsko-80- 

wiecka konferencja kolejowa. W 
skład delegacji polskiej wchodzą 
również przedstawiciele wileńskiej 
dyrekcji kolejowej. 

— Przyjazd do Wilna komisji mi- 
nisterjałnej. W pierwszych dniach 
stycznia spodziewany jest przyjazd 
do Wilna specjalnej komisji z ra- 
mienia Ministerstwa Komunikacji, 
która przeprowadzi lustrację gospo- 
darki niektórych działów wileńskiej 
dyrekcji kolejowej. 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ. 

— Zarząd Komitetu Wojewódzkie- 
go Wileńskiego Ligi Obrony Powietrz- 
nej i Przeciwgazowej podaje do wia- 
domości, że z dniem 1 stycznia 1929 
roku Biuro Komitetu zostaje prze- 
niesione do nowego lokalu przy ul. 
Zawalnej d. Nė 1. Prezes zarządu 
(—) St. Białas, dyr. w/z 4. Borowski, 

— „Gwiazdka* więźniów. W _nie- 
dzielę 23 grudnia 1928 r. staraniem 
Patronatu Więziennego w Wilnie u- 
rządzona była w więzieniach Łukis- 
kiem i Stefańskiem „Gwiazdka* dla 
więźniów. Na początku uroczystości 
w kaplicach więzienaych były od- 
prawione msze św., które w więzie- 
niu Łukiskiem celebrowač raczył J. 
E. ks. biskup Bandurski, wygłasza- 
jąc przytem okolicznościowe kazanie, 
następnie zaś dzielono się z więźnia- 
mi opłatkiem. Po mszy św więźnio- 
wie zebrani zostali przy urządzonej 
dla nich choince, chór odśpiewał 
cały szereg kolend, więźniowie zaś 
otrzymali przytem upominki gwiazd. 
kowe, przyszykowane przez Patronat 
Więzienny. Uroczystosć odbyła się 
w obecności przedstawicieli Urzędu 
Prokuratorskiego, Zarządu Więzień 
oraz Patronatu. 

— Z f-wa Pszczelniczego Ziemi 
Wileńskiej. Zarząd T-wa Pszczelni- 
czego Z. Wileńskiej powiadamia o 
zawodowem  miesięcznem Zebraniu 
T-wa, które się odbędzie w dn. 4 
stycznia 1929 r. o godz. 17-ej (5 po 
poł.) w lokalu gimnazjum im. J. Le- 
dewela (ul. Mickiewicza 38), 

Ze względu na ściśle zawodowy 
charakter powyższego zebrania po- 
žądanem jest jaknajliczniejsze przy- 
bycie zarówno pszczelarzy, jak i mi- 
łośników pszczelnictwa. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Doroczne Walne Zabrania Czł. 
Wil. Tow. Filharmonicznego odbędzie 
się w piątek 4 stycznia 1929 r. og. 
6 i pół wiecz.—w pierwszym termi- 
nie lub pół godziny później—w dru- 
gim terminie, bez względu na licz- 
bę zebranych. Zebranie odbędzie się 
w sali prób T-wa „Lutnia*—Mickie- 
wicza 6. 

SPR_WY ROBOTNICZE. 

„ — Rekrutacja robotników do 'Fran- 
cji. 16-g0 stycznia r. prz. odbędzie 
się w Wilnie i 17-go stycznia w 
Święcianach rekrutacja do Francji 
robotników i robotnie do robót rol- 
nych, przemysłowych i górniczych. 

— Stan bezrobocia. Podług ostat- 
nich danych statystycznych stan bez- 
robocia na terenie m. Wilna przed- 
stawia się w cyfrach następujących: 
robotników metalowych — 183; bu- 
dowlanych — 564; innych wykwali- 
fikowanych — 746; niewykwalifiko- 
wanych — 1562; robotników rolnych 
— 44 i pracowników umysłowych — 
613. Razem — 3762 bezrobotnych, w 
tej liczbie mężczyzn — 2706 i ko- 
biet — 1056. 

W porównaniu z tygodniem po- 
przednim bezrobocie na terenie Wil- 
na wzrosło — o 200 osób. 

  

  

RÓZNE. 

— Tradycyjny doroczny bał woje- 
został ostatecznie ustalony 

na dzień 1 lutego 1929 roku. (x). 
— Komunikaf. Zarząd Sekcji Nar- 

ciarskiej A. Z. S. podaje do ogólnej 

  

Przy słabem trawieniu, małokrwisto- 
ści, wychudnięciu, blednicy, choro- 
bach gruczołów, wysypkach skór- 
nych i czyrakach, reguluje natural- 
na woda gorzka „Franciszka Józefa* 
tak ważną obecnie działalność kiszek. 
Znakomici lekarze specjal'ści prze 
konali się, że nawet najwątlejsze 
dzieci dobrze znoszą wodę Franciszka 
Józefa. Żądać w apt. i drogerjach. 

na jest codziennie wypożyczalnia 
nart i butów narciarskich, Opłaty 
za wypożyczanie wynoszą jednora- 
ZOWO: 

1) dla członków Sekcji Narciar- 
skiej komplet (narty i buty) 60 gr. 
2) dla akademik. iuczniów narty 1zł. 
3) dla akademików i uczniów narty i 
buty 1 zł, 50 gr., 4) dla pozostałych 
narty 2 zł., 5) dla pozostałych nar- 
ty i buty 2 zł. 50 gr. 

Wypożyczalnia mieści się w 
schronisku narc arskiem ul. Brzeg 
Antokolski 12 tuż za więzieniem 
wojskowem 

TEATA i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Dziś, po raz ostatni—„Ulśmiech losu* 
z Stefanem Jaraczem w postaci Siewskiego. 
Początek o godz. 20-ej. Zapowiedziane na 
dziś popołudniowe przedstawienie „Kordja- 
na* nie odbędzie się z powodu przygoto- 
wań do jutrzejszej premjery. 

— „Trójka hultajska". Jutro, t. j. w 
wieczór Sylwestrowy o godz. 20-ej, najcięż- 
szego kalibru tragicy odśpiewają, odtańczą 
i odegrają staroświecki wodewil Nestroy'a 
p. t „Trójka hultajska*. Kapitalne postacie 
3-ch hultajów kreują: Szewca Szydełkę —zna- 
komity Stefan Jaracz, krawca Igielkę— Jozef 
Karbowski i stolarza Wiėrka—Tadeusz Biał- 
kowski. 

Dalszą obsadę stanowią prawie wszyscy 
członkowie zespołu. 

Układ sceniczny i reżyserja gościa Re- 
duty — Dyr. T. Trzecińskiego. Nowoczesną 
oprawę sceniczną projektował i wykonał art. 
mal. H. Zwoliński, 

Tańce, śpiewy i orkiestra pod batutą 
Eug. Dziewulskiego. W przedstawieniu bie- 
rze udział pełny Zespół Reduty, 

Bilety wcześniej do nabycia w „Orbisie* 
i w dzień przedstawienia od 17-ej w kasie 
teatru. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“), 

— Dziś o g. 8 m. 30 w. grane będą 
obrazy dramatyczne z powieści Henryka 
Sienkiewicza „Potop*, w których zajęty jest 
cały zespół Teatru Polskiego. 

— Dziesiejsze popołudniówki. Dziś o g. 
3-ej pp. grane będzie ślicznie i stylowo wy- 

M 

JUTRO premjera:   

KINO MIEJSKIE 
Dziś ostatni.dzień 

    - 

  

"Sylwestra! 
ała POLSKA ję 

Makowskiego 
WINA!   

stawione „Betleem polskie*—L. Rydla, o 
5 m. 30 pp. grana będzie krotochwila 
Rapackiego. „Ja tu rządzę* po cenach zr 
žonych od 20 gr. 

— „Syłwestr* w Teatrze Polskim. Juf 
o g. 8 m. 30 w. Teatr Polski: przygotow 
specjalne „Widowisko sylwestrowe”, skład 
jące się z trzech części. Rozpocznie мё 
wisko tryskająca humorem farsa „Hiszi 
ska mucha*, część drugą zajmie urozm4 
cony barwny „Dodatek sylwestrowy*, z 
część trzecią — „Spotkanie Nowego 1929 rokul 

Widowiskiem tem kieruje znany z pd 
mysłowości i dowcipu K. Wyrwicz-Wichrog 
ski, który przygotował wiele niespodziane| 

— Dzisiejszy poranek baletowy L. Sat 
nej-Dolskiej w Teatrze Polskim. Dziś o 
12 m. 30 pp. wystąpi na poranku w Tea! 
Polskim utalentowana interpretatorka ta 
ców klasycznych L. Sawina-Dolska wra, 
6-cio letnią genjalną uczenicą Donią 
kowicz. 

Poranek kolędowy T-wa „Lutnia 
Sali Miejskiej. 

|We wtorek, dnia 1 stycznia 1929 r. 
Sali Miejskiej (Ostrobramska 5), odbęd 
sę poranek kolendowy z udziałem chq 
mieszanego „Lutni* pod dyrekcją J. 
niewskiego oraz znanych solistów—W. Hi 
drich i A. Ludwiga. 

Bilety można “1: w kasie ki 
Miejskiego w poniedziałek od g. 4 wieci 
we wtorek od g. 10 rano. 

Początek o g. 12 m. 30 popol, 

> 

  

„Dla szczęšcia dziecka“!. 
  

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

NIEDZIELĄ, dn. 30 grudnia 1928 r. 

10.10 — 11.45. Transmisja dzwonów ka- 
tedralnych i nabożeństwa z Katedry Włleń- 
skiej (transm. na całą Polskę). 11,56—12.10. 
Transmisja z Warszawy. Sygnał czasu, hej- 
nał z Wieży Marjackiej w Krakowie, oraz 
komunikat meteorologiczny. 12.10 — 14,00. 
Transmisja poranku muzycznego z Filhar- 
monji Warszawskiej. Wyk. ork. Filharmo- 
niczna pod dyr. Józefa Ozimińskiego i Ta- 
deusz Michałowski (wiolonczela). W progra- 
mie utwory Brahmsa i Schumanna. 1400— 
15.15. Transmisja odczytów rolniczych z War- 
szawy. 15.15 — 17.20. Transmisja z Filhar- 
monji Warszawskiej koncertu symfonicznego 
wyk. orkiestra Filharm. pod dyr. dama 
Doiżyckiego i Ryszard Wedner (fort.). W 
programie utwory Beetliovena, Czajkowskie- 
go i Perkowskiego. 17.20 — 17.35. Odczyta- 
nie programu na poniedziałek i komunika- 
ty. 17.35—18.00. Odczyt w języku litewskim 
wygł. Józef Kraunajtis. 18.00—1820. Muzy- 
ka z płyt gramotonowych firmy B Rudzki 
w Warszawie, ul. Marszałkowska 87 i 146. 
18.20— 18.45. Bajki dla najmłodszych opowie 
Ciocia Hala. 1845 1900. Kwadrans cytry: 
1) S. Bauera „Fantazja styryjska", 2) Rubin- 
steina „Romans* wyk. prof. Witold Jodko. 
1900 — 1930. Audycja wesoła: „Feljeton po- 
świętny" wygł. art. Teatru Polskiego w Wil- 
nie, Karol Wyrwicz-Wichrowski. 19.30 —19.45, 
Kwadrans cytry: 1) „Melodje Polskie", 2) 
E. di Capna: „Pieśń neapolitańska* wyk. 
prof. W. Jodko. 19.45 — 20.00. (Odczytanie 
programu na poniedziałek, komunikaty, sy- 
gnał czasu z Warszawy. 20.00—20 25, „Głos 
akademików Wilnian. studjujących poza 
Wilnem". 20.30 - 22.00. Transmisja koncertu 
wieczornego z Warszawy. 22.00 — 23.30. 
Transmisja z Warszawy. Komunikaty: P.A.T., 
policyjny, sportowy i inne oraz muzyka ta- 
neczna z restauracji „Oaza*. х 

PONIEDZIAŁEK dn. 31 grudnia 1928 r 

11.56 — 12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikaty, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie oraz komunikaty. 
16.10 — 16.30. Odczytanie programu dzien- 
nego i chwilka litewska. 16.3) — 16.45. Ko- 
munikat L. O. P. P. 16.45 — 17.10. Audycja 
dla dzieci. Bajki opowie Wujcio Henio. 
17.10 — 17.35. Transmisja odczytu z Warsza- 
wy. „Zwyczaje noworoczne* wygł. prof. Stan. 
Poniatowski" 17.35--18.00. Koncert orkiestry 
Rozgłośni Wileńskiej pod kier. Zygmunta 
Dołęgi poświęcony utworom „L.v. Bzethove- 
na“, a) „Egmont* uwertura, b) „Smierć Kla- 
ry” z „Egmonta”, c) „Scherzando“, d) „Ada- 
gio sostenuto* z Sonaty cis-mole (księży- 
cowy). 18.00—1825 „Ludwik von Beetho- 
ven* (Dokończenie) XIII-ego odczytu z cyk- 
lu „Historja muzyki w przykładach* wygł. 
Witold Hulewicz. 18.25 — 18.45. Koncert or- 
kiestry Rozgł. Wileńskiej pod kier. Zygmun* 
ta Dołęgi (ciąg dalszy). W _ programie: 
L. Beethoven: a) „Prometeusz“ uwertura, 
b) Andante z V symfonji, <) „Coriolan“ uwer- 
tura. 18.45—19.05: Audycja recytacyjna Z 

Przebojowe arcydzieło 473 

„PRZEDWIOŚNIE* 
W rolach „głównych: ” 

Marja GORCZYŃSKA. Zbyszk: 
SAWAN, Stefan JARACZ i 
MODZELEWSKA 

wkrótce w kinie „POLONJA* 

  

    
    

    

Stanisława Bąkowskiego w wyk. Eleonoi 
Wacława Sciborów 19.05 19.30. Muzy 
płyt gramofonowych firmy B, Rudzki w 
szawie, ul. Marszałkowska 87 i 146. 19. 
19.55. „Japonja i Japończycy* odczyt 
głosi Michał Szczytt. 1955—20.00 Syg 
czasu z Warszawy. 2000—2005. Komunii 
ty. 20.05—20.20. Przemówienie noworocą 
wojewody wileńskiego, p. Władysława 
czkiewicza. 20.20—20 30. Komunikaty. 20.30 
22.00. Transmisja koncertu wieczornego| 
Katowic. 22.00—22.30. Transmisja z WI 
szawy: Komunikaty: P. A. T. policyjny sp 
towy i inni. 22.45—01.45. Zbiorowa aud 
Sylwestrowa wszystkich tao) polskich. 
SA stacji wileńskiej wypadnie około go 
45) й 

Na wileńskim brukt 
Interpelacje poselskie w na 

mniej właściwem miejscu. | 
W.wygódce na podwórzu don 

Ne 18 przy ul. Piwnej znalezio: 
teczkę skórzaną wyładowaną na 
rozmaitszemi interpelacjami post 
skiemi w sprawie „upośledzeni 
szykanowania przez władze szk 
nictwa białoruskiego." 

Teczką zaopiekował się 1-s 
komisarjat policji m. Wilna, jedna 
nie może doczekać się właście 
la zguby. : ы 

— Ohyda. Do jednego z mies 
kań w domu Ne 16 przy ul. żydow 
skiej czterech osobników zwabij 
niejaką Antoninę M. na której na 
tępnie dokonało gwałtu. Sprawcd 
policja aresztowała i skierowała 4 
sądu. 

— Symulant z prowincji. D. 
licji zgłosił się niejaki Borej 
Kozłowszczyzny pow. lidzkiego kl 
ry zameldował, że w hotelu „Polon 
skradziono mu 1450 zł. Dochodze 
jednakże wykazało, że Borejszo ki 
dzież symulował ponieważ pieniąd 
roztrwonił. A 

    

  

OFIARY. | 
Na dom wychowawczy dla sierot | 

Marszałka Józefa Piłsudskiego Aniela Sztį я . 2 
owa_złożyłą amią vczeń świąte
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Wi Od dnia do 30 grudnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany najwspanialszy film sezonu: Dramat w 10 aktach GG Н G DDD DL DG 
Kino NIEJSNIE si DME NIEBO* Cudowne obrazy | zdjęcia. Świetna reżyserja. Przepyszny zespół ®© СО\;@@ОО@С'ОЭООССООЭО@ЧС WOWSKIE KURSY 

| kulturalne-oświat. | *9 * artystów. Obrona Paryża, pochód samochodów, miotacze ognia — Trwałe i eleganckie y 

SALA MIEJSKA wszystkie sceny przejmujące i wspaniałe. Tyle poezji I piękna, ty!e wzruszeń | namiętności nie zawierał jeszcze 1 elega 1 KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH 

żaden film. W rolach głownych: JANET GAYNOR i CHARLLES FARRELL. Reżyserował: FRANK BORZAGE. Kasa czyn- Inż. ALEKSANDRA JUHREGO 

| Gstrobramska 6. KALOSZE i ŚNIEGOWCE W dn. 26 grudnia kasa czynna od g. 1.30. Pocz. seansów od g. 2 p.p. na od g. 3.30. Początek seansów od g. 4. 
„DLA SZCZĘŚCIA DZIECKA". e Następny program: 

- Dziś nieodwołalnie ostatni dzień ! 

Lwów, Kopernika 54 
prowadzone są przy największych warsztatach 
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" + 
STER ь z © 1 garażach samochodowych w Małopolsce. No- 

O TE 4 © Pierwszy polski film, który zdobył w Paryżu najwyższą nagrodę, „ten Pra WOS ® ; K W A D R A T“ woczesne samnehody do nauki jazdy. Opłata ra- 
tami. Zamiejscowym mieszkanie i opieka. Pisz- 

„WELIDS” | Wielka parada Polski „SZALENCY“ vairios "os © > Kai: Žaniosoeyai Aleknos opieka Pr 
„My Pierwsza Brygada”, i i Dla młodzieży dozwolone. (+ bezpłatnie. 

В pierwsza Prygada. Irena Gawecka, Jerzy Kobusz i Marjan Czauski * Seansy' o godz, tej. ® 
— н 

KINO Od 25-go grudnia ŚWIĄTECZNY PROGRAMI Film z „Grupy wielkich gwiazd ekranu" wy- © # OSZCZĘDNOŚĆ CZASU i PIENIĘDZY. 
«| twórni „United Artists“. W rolach głównych. Najpiękniejsza para kochanków z. © Grand-Prix Każdy posiadający elektryczne oświetlenie w do- 

Vilma Banky ! Ronald Colman KA Tc: „K OCHANKOwWIE Ś @ тц‘ г‘псі›ііе sam stosowač Se masaże oraz $ 

е 4 ь . : EE я naświetlania zapomocą elektryczne tu k 

* Miekiewicza 22 Film ten podziwiać będzie całe Wilno! Pocz. o g. 2, 4,6, 8.15, 1020. Dyrekcja uprasza Sz. Publicz ® Bialystok 1928. a „MEDIOLUX*, wytwarzającego ulirafioletówa PiS ) 

: ność o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. Ceny normalne. Bil. honor. nieważne. & |тмеме 1 zarazem ozon. Masaže i naświetlania 
(5 t stosowane są w najrozmaitszych dolegliwošciach 

KINO Dziś! Czar egzotycznego wschodu HANDEL NIEWOLNICAMI w BAGDADZIE Turcja i Persja na ekranie e Wi i © jak: artretyzm, reumatyzm, bóle neuralgiczne, 

° "o Dramat erotyczny w 12 akt. z życia egzotycznego Bagdadu. KE || | ME 8 MJ |ischias, wypadanie włosów, pielęgnowanie cery, u 

PERŁA HARE M U W rołach głównych: ulubieni- G t NILSEN © mó © suwanie zmarszczek. i t p. Sposób użycia b. łatwy. | 

ca mężczyzn, kobieta wampir reta , 8 EA Р Cena przystępna. Żądajcie bezpłatnych prospek- | 

SR FRENEST TORRENCE i WILLIAM COLLIER.  Niebywały przepych Wschodu. Tańce odalisek. Bogata wy- „z, Wilno 1928. Sj |tów. D/H Labor, Bydgoszcz, skrzynka pocztowa 61. | 

Wieika 42. stawa. Melodje wschodnie. Ś 5 Poszukiwani reprezentanci. 4503-0 | 

GR; @ оаиа | 

„KINO-TEATR Dziś! Tragiczne dzieje nowoczesnej panny, która w dążeniu do swobody zlekceważyła potęgę opinii... 3 JAKOŚĆ 4 , 

* S l ж t © d UB 66 SĄ PROWINCJA! WYJAZD do Warszawy zbyteczny! 
С f : 

т МУ GWARANTOWANA Załatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzędach | 

SWITOWIO 99 Z a e n S W Oo ] e n ej n O € y ь @ 5 państw. i komunalnych, Mój taojsóh ŚMadsoWyGH 

W rolach głównych: Pełna ognistego i zdobyw- i Seansy 0 godz. 47 i wszystkich innych. Interwencje, zastępstwa, po- | 

Mickiewicza 9. Aukos, piękna Australijka Olive Borden ca serc Antonio Morena 4, 6, 8 i 10.15. © я rady, informacje we wszelkich sprawach. Windy- 

# CIU, 8 kacje weksli i należności. Wywiady. 

Dziś! Najnowsza atrakcja! Niezwykła sensacja bieżącego sezonu ! КО > BIURO 
KINO Potężny dra- A GRAND-PRIX Riga 1928. 

CZERWONA TANCERKA (Mata Hari) m: nasa 
i zdrady, osnuty na tle autent. pamiętników b. szambelana dworu carskiego | Przepych! Wystawa! Wstrząsa- 

jące sceny. Arcydzieło wszechświatowej sławy! W sobotę i niedzielę i w dnie świąteczne od godz. 1-ej do 4-ej 
Ceny miejsc od 40 groszy. 

L U > 
„Pomoc prawno -handlowa“ 

Mickiewicza 11. 

Ч 
; 

| 
Warszawa, Nowy Świat 28. | 

Prosimy załączać znaczki pocztowe na odpowiedź. ( 

. 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. 
SKŁAD 

FABRYCZNY M. ZEATIN 
WILNO, Niemeicka 28, telef. 13-21. 

Korespondevnei w calej Polsce poszukiwani. 3967     

  

  

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca 

- kolejowego). 

Od środy 26 grudnia 1928 r. Największe arcydzieło sezonu! Największy cud sztuki filmowej. 

r r 66 według arcydzieła dramaturga Sudermana. W rolach 

W schód sł O n Cc a głównych JANET GAYNOR, GEORGE O'BRIEN, MARGARET 
9° LEVINGSTON. Pyszne sceny grozy, przedni liryzm, sub- 

telny humor—film przepojony atmosferą najwyższego artyzmu i poezji. Pocz. o g.5 p.p. W niedzielę i święta o g. 4 pp. 

III E 
Perlmuttera Ultramaryna 

jest bezwzelędnie naj- 
lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 
wapna i cełów malar- 
skich. Oznaczona na 

   
    

        

   

W iel opałowy, kowalski i drzewny,| l 
€g koks najlepszych gatunków £ 

górnośląskich. „Drzewo suche, rąbane naj 
podpałkę. Kosze i szufelki do węgla. Do-$ 

stawa natychmiastowa. 4085 | 

D. H. „Wilopal“ Styczniowa 8.     

  

OBWIESZCZENIE. 
Sekcja Zdrowia Magistratu m. Wilna ogłasza przetarg na dostawę pieczywa, 

mleka, mięsa i słoniny do Szpitali i Przytułków Miejskich. 

Oferty na poszczególne rodzaje dostaw z podaniem cen jednostkowych, lub 
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LEKARZE 
EBAEDEAMNECOOOAEEBD 

Poszukujemy 
większą sumę gotówki 
pod mocne gwarancje 

AE
D 

EE
B 

SATA; 

    
  

      
  

0j0/, ustępstwa od cen rynkowych będą przyjmowane w Sekcji Zdrowia (Magi- A Mis, FABRYKA CHEMICZNO FARMACEUTYCZNA. hipoteczne i wekslowe. K ; 

| strat, pokój Nr 4, ul. Dominikańska 2), do dnia 4 stycznia 1929 r. włącznie. lij Medjolanie i Pary- ZAP. KOWALSKI WARSZAWA, — 4659 | Dom H-K. „ZACHĘTA* r. GNIJS rg 

Tamże będą udzielane informacje o warunkach dostawy. żu złotymi medalami. — | Mickiewicza 1, tel. 9-05. Ё 

Otwarcie ofert i ustny przetarg nastąpi w dniu 5 stycznia 1929 r. o godz. 9rano Z: OO RACOT ) 4700 RR SKÓRA 1 akity ję: 
ы у La ® Perlmuttera, Lwów, 

otrzymać › NB | 

Stający do przetargu winni przedstawić pokwitowanie Kasy Miejskiej o wpła- Słoneczna 26. KTO-NIE-ZNA-JESZCZE Chcesz posadę? karskie. aa 9-12 

Wszędzie do nabycia, 

3909 

Musisz ukończyć kursy 
fachowe korespondencyj- 
ne prof. Sekułowicza. 
Warszawa, Żórawia 42. 
Kursy wyvczają listow- 

    Mickiewicza 4 
tel. 1990. м. Z. E JB. 

conem wadjum 300 zł. wyrobów naszej Fahryki Sukna i Koców z czystej, owczej 
wełny pochodzenia krajowego, niech żąda próbek i cenników. Bundy 

na wzór sławuckich, kurtki, lodeny, szewioty i samodziały na ubrania, 
derki na konie, koce na łóżka, pledy. 

  

Dr. MALESZEWSKI, Szef Sekcji Zdrowia.         
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NUNZSENZZNJEZNONEKCZKUKUNACZENENANECZENNENEZNANE Wysyłki detaliczne wprost z fabryki nie: buchalterji, rachun- 

Е PRZETAR G. ZARZĄD DÓBR i ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH ode aa A DOKTÓR MERYCYNI 

  

   

   

„KONTINENTS 

ŚNIECGOWCE 

Okręgowa Dyrekcja Poczt i Telegra- 
fów w Wilnie ogłasza nieograniczony prze- 
targ ofertowy na dostawę 8835 sztuk słu- 
pów telegraficznych sosnowych, cięcia zi” 
mowego 1928/29 roku. Słupy powinny być 
cięte od odziomka, z drzewa dojrzałego czy- 
sto okorowane, proste bez dużych sęków, 
niezarażone grzybem, bez huby i wogóle | Piękny dwór o 12 po- 

bez żadnych oznak zgnilizny. W grubszym | Paweł Bure | kojacie i Sao “ Szkoja pisania „ róg. Tatarskiej. 

końcu słupy powinny być równo oderznię* | Wilno, Mickiewicza 4. Paavaniau, parku io Przyjmuje 9 — 2 i 5— 7. 

te, a w wierzchołku zaciosane w kształcie 
daszka o wysokości 10 cm, Podział słupów 
według wymiarów następujący: 
  

  

  

  

  

  

JUREWICZ | 
były majster firmy | 

  

| z W & . 

® 

Poleca zegarki najrozmaitsze i najlep- 
sze oraz naprawę po cenie przystępnej. 

Filji pracowni nić posiada i za podszy- 

wających się pod firmę nie odpowiada. 
  

  

  

ROMANA ŻUROWSKIEGO 
Leszczków, p. Waręż (Małopolska). 4585 

= „a 
Ma jątki. 
2000 mrg. pszennej zie- 

mi, w tem 200 mrg. lasu 
dębiny, gratiny, buczyny. 

mrg. Zabudowania go- 
spodarcze wszystkie ma- 
szyny, nowe, kryte da- 
chówką, inwentarze ży- 
we i martwe kompletne, 
przy szosie, 6 kim od 

stenografji, nauki hanclu. 
prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach, towaro- 
znawstwa  anzielskiego, 
franeuskiego, niemieckie- 
go, pisowni oraz grama- 
tyki polskiej. Po ukoń- 
czeniu Świadectwo. Żą* 
dajcie prospektów. 3572 

na maszynach 
o nowych metodach 
nauki, została otwar- 
ta przy Generalnem 

    

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 3584 

Mickiewicza 12 

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
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kursy K ierowców Samochodowych 
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH w WILNIE 

  

n/B. — Termin rozpoczęcia dostawy po 
upływie 3 tygodni od dnia zawarcia umo- 
wy, a całkowite zakończenie dostawy do 
dnia 25 kwietnia 1929 roku. Oferty w za- 

      wysyłamy bezpłatnie. U 
  

500 mrg. dobrej żyt- 
niej ziemi, dwór 7 po- 
koji, zabudowania ma- 
gywne, inwentarze żywe 
i martwe kompletne, 7 

  

Ligę Morską Rzeczną 
|= |ofofojojojejajojojolojojofofo] 
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Maja DZA | 
przyjmuje od 9 rano | ) 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 30 m. 4. W. Zdr. 

£ i šrednicy w wierz- | | inas a miasta i stacji kolejowej, Biurze „A D MIN I- choroby weneryczne, sy- { 

CARE O dług. chołku Bie mniej Е AS STRACJA* Wielka ady z. A Т 

WAŁE i ELI NC | sztu Pi d г ena 1.000.000 sł. wpła- 49 Zapisy przyjmują VY“ © O 

| = [T ur L. Kulikowskiego | « mos i Š gofadanie wma Ti 
cm. włącznie b. krojczy pierwsz. firm warszawskich. Majątek. Kobieta-Lekarz 

„ Wilno, ul. Wileńska 13 i 

Grand Prix Paris 1 8 5 17 7670 oddział ul. Mickiewicza 33-a. ia Kai on I PIANINA [ į ONICZOWA 

old meda! Far Wykonuje ubrania męskie, palta jesienne i zi- аВОЫ z i jęcia. - ° 

Grand Prix 9 16 18 656 dowo: Wielki wybór Bialos i += ubrań. Pale 20 pokoj ERA sa pakeisto T kobiece, weneryczne, na- 

Libawa 1926, 1927 10 17 20 300 Na święta poleca: smokingi. fraki, żakiety wy-| ogrzewanie, Światło elek- ai W 24 —- 9 rządów moczow. od 12—2 

-B- Grand Prix Witawa 1977 konane przez najlepsze siły fachowe. Ceny przy-| tryczne, zabudowania go- Mickiewicza 24 — 9. 1 о4 4 — 6 

# Gold medal Riga 1928 П 17 20 122 stępne. Za gotówkę i na raty. Przy Sklepie pra-! spodarcze masywne, in- Estko. 2203, ul. Mieklewicga "Aby, 

a 
| cownia ubrań damskich, Wykonuje wszelkie robo-| wentarze żywe i martwe 277: W. Zdr. Nr 152. | 

в 12 18 | 21 68 ty podług najnowszych fasonów. 3852-1 | kompletne, przy szosie, ZZA 3 2908 | 

a | ' koło, Gdyni. Lekarze-Dentyści DOKTÓR 1 
ов ' 13 1812521 2 KTÓRZY а 208850000 zł. wła. BOKENACEEEEECEI : 

a Wielki medal złoty WILNO 1928 14 td jo 21 17 SZOFERZY, UKOŃCZYLI Xkajątek LEKA RZ-DENTYSTA BLUMOWICZ 4 

у " JULJA Chorob 
u 3 i : oroby weneryczne, 

| — ŽĄ DAJCIE WSZĘDZIE „Ogólna masa drzewna wszystkich LWOWSKIE KURSY z rob o kk: fk ji fi if syfilis i skórne. 2 | 

Ра ае | skad łabryćżny słupów oblicza się w przybliżeniu na 2225 : SAMOCHODOWE dowania masywne, świat- | RS 2 i JINAJ I w Ik 21 | 

5 DOM 2 WILNO metrów sześciennych. Dostawa słupów lo- Inż. ALEKSANDRA JUHREGO ło elektryczne, inwentarze przyjmuje 12—213—5 16 a . { 

в B cia TROCCY: lecka26, zB SO miejsca składowe wyznaczone przez Lwów, Kopernika 5+ żywe i martwe kompletne, т да о-- 1118-20 

E HANDLOWY 13 iemiecka26. Sm Dyrekcję, których wykaz można otrzymać | wyróżniają się swą dokładną znajomością fachu,| przy, szosie, 2 klm. od Ul. Ja giellońska (Telef. 921). 4520 

E Telef. 28. ŠE 4 Oddziale VII Dyrekoji P. i T. w Wilnie, |$47ž kursy te prowadzone 63 praj najmlekasysh wi MosórikŚoia 9 —3. 36% 
+ „” | warsztatac rażach samoc wyc ało- * R 

GEUNNNUNUSUSEUNZEESACZSANNEENUNKZENIAWESESZANNEZNZEE „|. Sadowa Nr. 26 oraz „oglądać w techni- Kojas: Doktednń 6 nauka. Uigi niezamoż-| ta 200.000 zł. 4733 uuuzunanonnsnzzzasnnonam Akuszerka 

cznych zarządach Tg. i Tf. w Wilnie, |nym. Przyjezdnym opieka i mieszkanie. Wpisy = % 2 

— — — Grodnie, Lidzie, Baranowiczach i Brzešciu | codziennie.' Piszčie o ilustrowane prospokty, które Mająte u Popierajcie 

   
ul. Ponarska 55, tel. 13—30. 4011-5 | pieczętowanej lakową pieczęcią kopercie klm. od miasta gimna- Ę| GRODZIEŃSKI 5 Nr. 3093 3924 

z napisem „oferta na dostawę slupow“ SIRIROKO: вававаевававыеее ; : Cena 180.000 zł, wpła- 
należy złożyć względnie nadesłać do Dy- 
rekcji P. i T, w Wilnie, Oddział Budowy 
i Konserwacji (Sadowa 25) w terminie do 
dnia 14 stycznia 1929 roku. W ofercie na- 
leży podaćcenę za metr sześcienny słupów 
loco miejsce składowe. Oferty można skła- 

ta 100.000 zł. 4724 

Mająteczek. 
152 mrg. pszenno-żyt- 

niej ziemi, w jednym pla- 

M. Miszewska 
LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od g. 9 do 11 
i od 4 do 6rej. 

Grodno, ul. Koložanska 8. 

Grupa XXVIII 
na kierowców zawodowych rozpocznie zajęcia dnia 7 

stycznia 1929 r. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów ecdziennie 

od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarskiej 55. tel. 13-30. 

izka (UUSZKO 
przyjm. od g. 9 do 6 wiecz. 
ul. Mostowa Nr 23 m. 6, 
W.Z.P. 24, ° 4642 
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7 
  

  

   4713. 
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wacji). Do każdej oferty musi być „dolą- Šio Kresuócji, 0 ki в do KURIERA WILEŃSKIEGO" Е 
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(ul. Wielka 1), wadjum w wysukości 59/4 3 Cena. 95.000 zł. wpłata g| PRZYJMUJE E 

ee OE „sumy. Oferent co- M EG i EJ! i koks SO R" Ona CTR 5 NA NAJBARDZIEJ E 

a. orze › u i Sd ь :ъіовіе: іппу]‹]:‘Ь z a DOGODNYCH 5 “ 
ofertowe”, ‘гас! złożone wadjum. Po przy- w zaplombowa- ażdej wielkości, mły- © ARUNKACH 

p oferty i an: a WagondWo tid (0NNOWO nych wozach Aria S poleca @ WARG ; 

ędzie zatrzymane jako kaucja, aż do cał- o © ” e, и : 

kowitego zakończenia dostawy. Dyrekcja Kavi Anga, psa ADMINISTRACJA 5 

zastrzega sobie prawo | wyboru ofert bez е eu W 1 nie € ls ul i : K ° Wil , ki й E и 

| względu na A R: o JAGIELLOŃSKA 3-6, tel 811 nad po a s urjera i ens iEg0 B“ 

Jedyne wielkie czasopismo fachowe branży drzewnej w Polsce. Siecią AARdE pa ik dwie: lab A> * й dują ės say RU : ul. Jaciellońska 3 E | 
> * { t , * i i spodarczycn, r е . 

PRENUMERUJCIE! OGŁASZAJCIE SIĘ! Kwartalnie zł. 12. | :eż całkowitego zaniechania przetargu” SKŁAD: Polski Lloyd, Słowackiego 27, można sn codzien- E 8 i 

  

Nr Nr okazowe gratis. 
Dyrekcja Ф. i T. w Wilnie. dni świątecznych. 
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