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Sprawy aktualne. 
Wprawdzie rozmowy wyborcze domi- 

nują nad naszem życiem politycznem, jed 

nakże nie wyczerpują one wszystkich tre- 

Ści życia państwowego tembardziej, że za- 

interesowanie się wyborami nie jest jeszcze 

zbyt wielkie a i całe zagadnienie wyborcze 

być może wkrótce juź przedstawi się nam 

w innem świetle, niż dotąd. Kongres dro- 

gowy, odbywający się w Warszawie, zajął 

się jedną z największych bolączek. Brak 

dróg nietylko odcina ogromne połacie kra- 

ju od normalnych warunków wymiany to- 

warów, lecz ponadto utrudnia jednolitą 

politykę handlową, ustanowienie jednego 

cennika w całym kraju. Ktoś musi temu 

zaradzić. Rząd, czy społeczeństwo? Pracy, 

którą obliczają ma lat kilka, conajmniej 

pięć, trzeba dokonać bardzo szybko w cią- 

gu jednego lub najwyżej dwóch lat. Mini- 

ster Moraczewski sprzeciwia się zaciągnię- 

ciu pożyczki zagranicznej na cele budowy 

dróg, uważając to za ciężkie obciążenie, 

również nieracjonałną wydaje się ustawa, 

zgadzająca się na ustanowienie rogatek i 

pobieranie opłat za każdorazowy przejazd. 

Rząd wypowiada się za systemem krótko- 

terminowych wewnętrznych pożyczek, spła- 

canych przez ludność tych okolic, przez 

które nowe drogi będą przechodzić. Oczy: 

wiście, że w sprawie tak doniosłej krzyżują 

się różne projekty i niełatwo dojść będzie 

do jednolitej decyzji. 

Najgorszem byłoby przekazanie tej 

niecierpiącej zwłoki kwestji, jakiejś komi- 

sji dla powzięcia późniejszej decyzji. Pro- 

jekt ministra Moraczewskiego niewątpliwie 

ma także słabe strony, gdyż są okolice w 

Polsce, gdzie nałożenie nowych ciężarów 

drogowych jest wręcz niemożliwe, drogi 

nowe nie byłyby więc tam budowane. 

Dotyczy to szczególnie naszych Ziem 

Wschodnich, które pod względem komuni- 

"kacji stoją zajaiżej w Połsce. Wystarczy 

przejechać się po takiej Dzisnieńszczyźnie, 

czy Birasławszczyźnie, aby się przekonać 

w jak opłakanych jesteśmy pod tym wzglę- 

dem warunkach. W całym powiecie spotka 

się kilka, a w każdym razie rzadko kilka- 

dziesiąt kilometrów bitej drogi. W takim 

mp. powiecie święciańskim jest wszystkiego 

coś koło 10 kilometrów szosy. Tu więc na 

Ziemiach Wschodnich budowa nowych 
dróg jest konieczną, jest kwestją bardzo 
palącą. Z drugiej jednak strony nie można 
sobie wyobrazić, w jaki sposób miejscowi 

mieszkańcy mogliby aawet w formie zwro- 
tnej pożyczki pokryć te olbrzymie koszta, 

jakie są związane z budową dróg i to tem- 
bardziej, że stan ich zamożności daleko 
odbiega od takiejże u mieszkańców innych 

dzielnic Polski. Dlatego zdaje się, że kon- 

cepcja, aby rząd przez zaciągnięcie pożycz- 

ki zagranicznej budował nowe drogi, jest 

bardziej realna. Wspomniany jednak pro- 

jekt jest już gotowy. 
„ Jest to jednak projekt gotowy, opra- 

cowany pod względem prawnym i tech- 
micznym. Najlepiej byłoby gdyby ten pro- 

jekt wzięto pod rozwagę, starając się go 
ulepszyć i bardziej dostosować do naszej 

rzeczywistości. 
Kończą się również prace nad nowym 

dekretem o sądownictwie. Dekrety te wpro- 
wadzą na terenie całej Rzeczypospolitej są- 

dy przysięgłych. Należałoby dowiedzieć się, 

co o projekcie tym sądzą organizacje spo- 
łeczne i koła prawników. Instytucja sądów 

przysięgłych jest bardzo zagrożona, gdyż 
„ wyniki ich działalności w latach powojen- 

nych okazały się bardzo niefortunnymi. 

Nie przemawia to przeciw instytucji sądów 
przysięgłych, lecz przeciw sposobowi wy- 
rokowania przez sądy. Ponadto warto się 
zastanowić czy projekt ma pomijać kobie- 

ty czy też przeciwnie dopuścić je do udzia- 

łu w sądach przysięgłych. Projekt dekretu 
w brzmieniu dotychczasowem udziału ko- 
biet w sądach przysięgłych nie przewiduje, 

urzędowanie sądów przysięgłych opiera się na 

przepisach zbliżonych do kodeksu francus" 

kiego. 
Nie trzeba dowodzić, że instytucja są- 

dów przysięgłych jest w Polsce bardzo po- 
żądaną. Dotychczasowa bowiem praktyka 
wykazała, że sądy koronne w sprawach,   

podpadających pod kompetencję sądów 

przysięgłych, nie zawsze zajmują właściwe 

stanowisko. Pozatem przez wprowadzenie 

sądów przysięgłych unikniemy takich ano- 
malij w płaszczyźnie sprawiedliwości ogól- 

no światowej, jak skazanie zabójcy posła 
Wojkowa na bezterminowe więzienie w 

Pelsce,jgdy zabójca wielkiego atamana Ukra- 

iny Petlury Szwarcbard został za identycz- 

ną zbrodnię zupełnie uniewinniony. 

Wreszcie uniknie się różności w 
wymiarze sprawiedliwości wewnątrz Polski, 
różności, na którą naraża nas istnienie są- 

dów przysięgłych w Małopolsce, gdy w ca- 
łym kraju są tylko sądy koronne. W koń- 

cu sądy przysięgłych na ziemiach o skom- 

plikowanym składzie narodowościowym 

przez dopuszczenie do nich elementów 
miejscowych będą mogły odpowiednio wpły- 
nąć na docenianie warunków lokalnych, 
zapoznawanych zupełnie dotychczas. 

Dodajmy, że bardzo aktualną jest 

kwestja ustawy o szkolnictwie, na temat 

której toczą się już od dłuższego czasu dy- 
skusje, przyczem szereg przedstawicieli 

szkolnictwa szczególnie młodego pokolenia 

wypowiedział się za brzmieniem nowej us- 
tawy według redakcji rządowej. Ustawa ta 

najgłębiej wrzyna się w życie naszego 

szkolnictwa i na dłuższy okres czasu regu- 

luje stosunki w szkolnictwie, Nie powin- 
niśmy więc zwlekać, lecz trzeba i nad tą 

sprawą rozpocząć publiczną dyskusję i bro- 

nić poglądów, które leżą na linji programu 

wcielanego w życie przez nową ustawę. 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—ó. 140-3 
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BACZNOŚĆ! 
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PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ. 
WYDAWNICTWO 

KSIĘGARNI STOWARZYSZ. NAUCZ, 
POLSKIEGO w WILNIE. 
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Wiadomości polifyrzne. 
(Telefon. od wł. kor. s Warszawy). 

Na poniedziałek wyznaczone było po- 
siedzenie Rady Ministrów, na którem roz- 
patrzoną być miała sprawa podwyższenia 
uposażeń urzędników państwowych. Jed- 
nakże z powodu przewlekającej się choro- 
by wice-premjera Bartla, który wczoraj do- 
piero po raz pierwszy opuścił swe miesz- 
kanie i powrócił do normalnych prac, po- 
siedzenie zostało tymczasem Odroczone i 
odbędzie się najprawdopodobniej dopiero 
w przyszłym tygodniu. 

Urzędnicy więc jeszcze kilka dni po- 
czekać muszą na decyzję Rady Ministrów 
o poprawie ich bytu. 

© 
Jak wiadomo, udzielone rządowi peł- 

nomocnictwa do wydawania dekretów Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z mocą ustaw, 
wygasają w dniu zebrania się nowego Sej- 
mu. Wobec tego, iż termin ten zbliża się, 
wszystkie ministerstwa są obecnie zajęte 
opracowywaniem szeregu dekretów, które 
rząd chce wprowadzić w życie jeszcze na 
podstawie pełnomocnictw, ażeby uniknąć 
regulowania pewnych kwestyj przez wyda- 
wanie ustaw, do uchwalenia których pro- 
wadzi źmudna droga przez Sejm, Senat i 
liczne komisje. 

Wiadomości, zamieszczone w prasie o za- 
mierzonem odwołaniu posła Łukasiewicza z Rygi, 
nie odpowiadają prawdzie. Poseł Łukasiewicz, po 
ukończeniu 6-tygodniowego urlopu, który z po- 
wodu choroby żony spędza w Zakopanem, powróci 

na zajmowane dotychczas stanowisko. 

NP 

  

NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

   ANANASŲ 

Wyprzedaž poinwentarzowa 
od dnia 10-g0 do 20-g0 b. m.      

   
   

  

    
    

    
   

Towary włókiennicze zimowe 

Konfekcja — palta zimowe 

Galanterja damska i męska 

   

    

z ustępstwem od 5 do 15 

Bracia Jabłkowscy Sp. Akc. 
Mickiewicza 18. 
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ZNANZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNANANZNA 

PAŃSTWA mint śyiówien. 
Żądać u sprzedawców. Żądać u sprzedawców. 

Konsekwencje polityki Waldemarasa. 
BERLIN, 7.1 (Pat). Dzisiejsza „Bórsen Ztg.* powołując się na ostatnie wynurze- 

nia Waldemarasa wobec przedstawicieli prasy litewskiej stwierdza, że jeżeli zależeć to 
będzie od woli litewskiego premjera,to rezolucja grudniowa Rady Ligi Narodów przy- 
jęta powszechnie przez zwolenników Ligi Narodów, jako akt zapowiadający likwidację 
konfliktu połsko-litewskiego, pozostanie nadal tylko rozstrzygnięciem na papierze. Jeżeli 
cała ta zmiana w dotychczasowych stosunkach polsko-litewskich miałaby się ograni- 
czyć do faktu wpuszczenia przedstawiciela prasy polskiej do Kowna, a komunikacja 
pograniczna na obszarze Wileńszczyzny miałaby i nadal pozostać zamknięta, to zapo- 
wiedziane rokowania polsko-litewskie mogą przynieść tylko bardzo skąpe wyniki. 

Waldemaras nie pozostawia wątpliwości ce do tego, że rządowi litewsklemu 
nie śpieszy się z rozpoczęciem rokowań z Polską. Litwa zdaniem Waldemarasa 
nie chce dopuścić do otwarcia komunikacji granicznej z Polską, wychodząc z zało- 
żenia, że granica polsko-litewska jest tylko linją demarkacyjną. Nie mniej konse- 
kwentne jest również stanowisko Waldemarasa odrzucające żądanie otwarcia bezpo- 
średniej komunikacji towarowej między Kownem a Wilnem. 

Oświadczenia Waldemarasa—pisze „Boersen Ztg.*—określają niedwuznacznie sta- 
nowisko zasadnicze, jakie rząd litewski zamierza zająć w przyszłych rokowaniach 
z Polską. Rząd Waldemarasa chce zalegalizować tylko pośrednią komunikację, która- 
by się odbywała przez Niemcy, a w pewnej części; przez Łotwę. Oznaczałoby to 
w praktyce zupełne wyłączenie obszaru wileńskiego z komunikacji polsko-litewskiej; 
Nie ulega jednak wątpliwości—kończy dziennik, że droga obrana przez Litwę nie mo- 
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że doprowadzić do reaktywowania stosunków, które w myśl rezolucji genewskiej po- 
winńyby zagwarantować porozumienie polsko-litewskie. 

Wobec tego nie należy zupełnie się dziwić, że Anglja i 
w Kownie kroki dyplomatyczne. 

Francja podjęły 

Reorganizacja senatu gdańskiego. * 
GDAŃSK, 7.1. (Pat). Wznowione po- 

między centrum, liberałami i socjaldemo- 
kracją rokowania o utworzenie nowej ko- 
alicji senackiej doprowadziły wczoraj, jak 
donosi prasa tutejsza, do zasadniczego po- 
rozumienia w sprawach spornych. Jak sły- 
chać w sprawie reorganizacji senatu osią- 
gnięte porozumienie idzie w kierunku po- 
zostawienia dotychczasowego ustroju sena- 
tu w. m. składającego się z senatorów u- 
rzędowych i parlamentarnych. 

Wprowadzono jednak zmianę posta- 
nawiającą, że w przyszłości cały senat bę- 
dzie odpowiedzialny przed sejmem i w ra- 

O pakt 
WASZYNGTON, 7.1. (Pat.) Jak podaje 

agencja Havasa oficjalne koła uważają podob- 
no odpowiedź Brianda nic za przyjęcie zasad 
traktatu, lecz raczej jako OI wy- 
magającą nowych rozmów. Koła te są zdania, 
że dodanie do słowa „wojna** określenia „na- 
pastnicza** czyni propozycję zawarcia traktatu 

* 

„ _ PARYŻ, 7.1. (Pat) Ogłoszona dziś odpo- 
wiedź Brianda na propozycję sekretarza stanu 
Keiloga stwierdza, że propozycja ta w zupełności 
odpowiada poglądom rządu francuskiego i że by- 
łoby rzeczą bardzo pożądaną natychmiastowe na- 
danie jej mo obowiązującej przez podpisanie 
przez Francję i Stany Żjedn. odpowiedniego układu. 

Rząd francuski gotów jest zaproponować 
łącznie ze Stanami Zjedn. wszystkim narodom, 
aby przystąpiły do podpisanego przez Francję i 
Stany Zjedn. paktu, w którym kontrahenci wy- 
rzekliby się wszelkiej wojny agresywnej i zobo- 
wiązaliby się, że w razie wybuchu jakiegokolwiek 

zie uchwalenia votum nieufności musi u- 
stąpić. Jednakże celem zapobieżenia uza- 
leżnieniu losów senatu od przypadkowej 
większości postanowiono, że w pierwszem 
głosowaniu nad votum nieufności za wnio- 
skiem oświadczyć się musi conajmniej */3 
obecnych posłów. Gdyby większości tej 
nie można było uzyskać odbędzie się w 
siedem dni drugie głosowanie przyczem dla 
uchwalenia votum nieufności dla senatu 
wystarczy zwykła większość sejmu, to zna- 
czy 61 głosów. W sprawie zmniejszenia 
liczby posłów do 5ejmu zgodzono się na 
obniżenie jej ze 120 na 80 lub 70. 

® 

pokoju. 
Bnieį interesującą dla Stanów Zjednoczonych 
Wreszcie koła te zaznaczają, że Stany Zjedn. 
prawdopodobnie powstrzymają się z położe- 
niem swego podpisu na wielostronnym trakta- 
cie do czasu ujawnienia również przez inne na- 
rody zamiaru podpisania tego traktatu. 

* 
* 
konfliktu uciekną się w celu załatwienia go do 
wszelkich środków pokojowych, będących w ich 
dyspozycji. Kontrahenci zobowiązaliby się do za- 
komunikowania treści paktu wszystkim państwom 
i zaproszenia ich do uczestniczenia w tym pakcie. 

W końcu odpowiedź Brianda zaznacza, że 
rząd francuski przekonany jest, iż propozycje w 
powyższym duchu byłyby przyjęte przez cały świat 
z wdzięcznością i że wysiłki rządów amerykań- 
skiego i francuskiego w kierunku doprowadzenia 
do powszechnego przyjęcia tych propozycyj były- 
by uwieńczone pełnym sukcesem. 

Wielka powódź w Londynie. 
LONDYN, 7.1 tia W dniu dzisiejszym 

wkrótce po północy Tamiza wystąpiła z brzegów, 
zalewając bulwary Oraz Poecwanę wszystkie po- 
brzeżne linje tramwajowe. oda wdarła się na 
tarasy parlamentu. Znaczna część pobrzeży 1ami- 
zy zalana jest wodą do wysokości kilku cali. 
Szczególnie wysoki poziom woda osiągnęła w 
dzielnicy Charingeross niedaleko mostu Waterloo, 
oraz na wielu ulicach, gdzie dochodzi do kilku 
stóp. Tower oraz pałac arcybiskupstwa Canterbury 
znajdują się wśród zalanych przestrzeni, O 
ważniejszych wylewach donoszą z Battersea, Po- 

Walka z opo 
RYGA. 7. I. (ATE). Rada Komisarzy 

Ludowych usuaęła ze stanowiska wyższe- 
go urzędnika spraw wewnętrznych Biełobo- 
rodowa, który pełnił funkcje przedstawicie-   lar, Greenwich i innych nabrzeżnych dzielnic 

ondynu. т 
Woda zaskoczyła Spiącą w mieszkaniach 

suterenowych ludność, która wśród paniki w noc- 

nej bieliźnie uciekała z domów. Policja i straż 
pożarna uratowała wiele osób, jednakże mimo 

energicznej pomocy zginęło ogółem 17 osób. Wo= 
da wtargnęła do stacji energji elektrycznej, powo- 
dując poważne zaburzenia na kolejach podziem- 

nych. Po upływie godziny od chwili wylewu wo- 
dy cofnęły się pozostawiając ulice w stanie po- 
ważnego zniszczenia. 

zycjonistami. 
Biełoborodow jest sympatykiem opo- 

zycji i po pozbawieniu go środków egzy- 

stencji złożył podanie o przyjęcie go do 

zakładów amunicyjnych w Putiłowie, jako   la tegoż komisarjatu w G. P. U. zwykłego robotnika.   

KURJER WILENSKI 
Nr. 6 (1055) 

4 wy Мр ) 
Jak donoszą z Kowna rząd Waldema- 

rasa polecił odnośnym organom bezpie- 
czeństwa dokonać likwidacji komitetów o- 
kręgowych i prowincjonalnych „liaudinin- 
ków". Likwidacji dokonano 1i 2 bm., are- | 
sztując około 100 osób. 

Według obiegających Kowno pogłosek 
likwidacja komitetów partji „liaudininków”* 
nastąpiła na skutek rzekomego skonstato- 
wania, że partja „liaudininków"* doszła do 
porozumienia z socjał-demokratami w akcji 
zwalczania rządu Waldemarasa. W sprawie 
dokonanych masowych rewizyj i aresztowań 
miał interwenjować u Waldemarasa poseł 
Sleżewiczius. Interwencja ta narazie nie 
odniosła żadnych skutków. 

Aresztowania na prowincji. 
Jak donoszą z Litwy władze litewskie 

dokonały aresztowań w Jeziorosach, Oniksz- 
cie, Wiłkamierzu, Žyžmorach, Birsztanach, 
Marjampolu i Kalwarji, a także w Upnikach 
i Szyrwintach. 

Ogólna ilość aresztowanych nie dą się 
narazie określić. Według wiadomości, jskie 
zdołaliśmy otrzymać od zbiegłego do Wilna 
z Olity Wł. Żylenisa czynnego członka par- 
tji „liaudininków*. 

Władze litewskie aresztowały około 
paruset osób, przeważnie członków partji 
socjal-demokratycznej i liaudininków. 

W samej Olicie zostali aresztowani: 
Janulewicius, Butawicius, Plavinskas, Ker- 
szys, prócz tego z innych miejscowości na- 
deszła wiadomość o aresztowaniu Szpukasa 
i Sziandytisa. : 

Wszyscy wyżejwymienieni byli człon- 
kami partji socjal-demokratycznej. 

Demonstracje bezrobotnych w Sza- 
wlach. 

Z Szawel donoszą: onegdaj na ulicach 
miasta bezrobotni dokonali demonstracji, 
domagając się przyznania zapomóg pienięż- 
nych. Podczas demonstracji doszło do za- 
burzeń antyrządowych, gdyż czynniki wy- 
wrotowe wykorzystały odpowiedni moment 
i doprowadziły do wystąpienia o charakte-, 
rze politycznym. Podczas zajść interwanjo= 
wała policja. 

„ Jak donoszą z Szawel, liczba bezro- 
botnych w tej chwili wynosi tam 600 osób, 
a demonstracji dokonano na skutek wzbro- 
mienia przez policję urządzenia zebrania 
bezrobotnych. Aresztowano około 20 ro- 
botników. 

Śledztwo w sprawie buntu litew- 
skiej straży granicznej. 

Z pogranicza polsko-litewskiego do- 
noszą, że onegdaj do strażnicy litewskiej Kur- 
kliszki położonej tuż naprzeciw N.-Trok, 
przybyła z Kowna komisja śledcza, która 
zajęła się sprawą zamordowanego przed 
dwoma dniami przez własnych żołnierzy 
komendanta ,„Kurkliszek“ Wirklisa. 

Podczas dochodzenia zostali areszto- 
wani dwaj strażnicy litewscy, u których 
znaleziono znaczniejszą ilość Odezw afity- 
rządowych rozrzucanych przez socjal-de- 
mokrację. ‚ 

Jak stwierdzono na strażnicy „Kur- 
kliszki“ doszło przed dwoma dniami do 
formalnego buntu; chcąc zmusić do posłu- 
szeństwa żołnierzy Wirklis, jak się okazuje 
należący do partji rządzących  „tautinin- 
ków'* użył broni, lekko raniąc jednego ze 
strażników. W odpowiedzi na gwałty Wir- 
klisa, żołnierze litewscy rozbroili go, a 
zwoławszy „sąd żołnierski* w parę godzin 
potem rozstrzelali, 

Jak donoszą w chwili obecnej straż- 
nica „Kurkliszki* obsadzona jest przez 
dwa plutony żandarmerji litewskiej, która 
prowadzi szczegółową rewizję wśród oko- 

  

licznej ludności cywilnej. Za * zbiegłymi 
strażnikami litewskimi wysłano pozżoń. 
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\% ma możność dobrze siebie za- 
3 reklamować za pośrednictwem 

R ADJ Radjowa 
© reklama 

bardzo skuteczna! 

Ogłoszenia radjowe 
przyjmuje w Wilnie tylko 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego . 
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Žycie gospodarcze. 
Len dziśnieński. 

Statystyka uprawy Inu w Polsce wy” 
kazuje w ciągu ostatnich kilku iat chociaż 
powolny, lecz stały wzrost produkcji Inu. 
Tak, o ile obszar zasiany lnem wynosił w 
r. 1924 — 106.013, to w r. 1925 zwiększył 
się on do 107588, w r. 1926 do 108.000, 
a w roku 1927 — doszedł do 108.500 ha. 

W ogólnej produkcji lnu pokaźne 
miejsce zajmują z ziem litewsko-bialorus 
kich — woj. wileńskie i nowogródzkie. Po- 
wierzchnia, zasiana nem w woj. wileńskiem 
wynosi 13440, a woj. mowogródzkiem 
11.860 ha, co w sumie stanowi: przeszło 
25% ogólnej powierzchni, zajętej pod za- 
siew Inu w Polsce. 

Jstniejące dotychczas stosunki sprawi- 
ły, iż len polski, zajmujący pod względem 
produkcji drugie miejsce w świecie po Ro 
sji sowieckiej, zostaje przerabiany i sorto- 
wany przez państwa, sąsiadujące z Polską 
i jest eksportowany dalej jako len niemiec- 
ki, czechosłowacki i łotewski. 

Składa się na to pomimo wielkich 
braków organizacji eksportu, także b. sła- 
bo postawiona sprawa przeróbki lnu. Pod 
tym względem górują nad Polską nawet 
takie państwa jak Litwa i Łotwa. Dla zilu- 
strowania niskiego stanu przeróbki Inu, 
dostatecznie przytoczyć, iż na terenie woj. 
wileńskiego i nowogródzkiego istnieje zale- 
dwie kilka spółdzielń producentów liiu, 
mających na celu przeróbkę wyprodukowa- 
nego włókna lnianego. 

Ostatnio jednak dzięki inicjatywie Min. 
Rolnictwa i sfer gospodarczych w kierunku 
racjonalizacji przeróbki i eksportu Inu, dzię- 
ki pewnemu ożywieniu inicjatywy prywat- 
nej (np. założenie w Wilnie pierwszej me: 
chanicznej przędzalni) oraz dzięki wytwo- 
rzeniu się pomyślnych warunków  han- 
dlowych w dziedzinie międzynarodowego 
hanólu Iniarskiego, daje się stwierdzić pe- 
wne ożywienie sprawy lnianej na terenie 
Wileńszczyzny. 

Wysuwa się tu przedewszystkiem po- 

KRÓWIEA KRAJOWA. 

— W sprawie wykupu patentów 
akcyzowych. Zakładom sprzedaży napojów 
alkoholowych wolno uiszczać opłatę pa- 
tentową w dwóch ratach półrocznych zgó 
ry przed pierwszym styczniem za pierwsze 
półrocze i przed pierwszym lipca za dru- 
gie półrocze. 

Od zakładów sprzedaży napojów al: 
koholowych otwartych dopiero w drugiej 
połowie roxu kalendarzowego uiszcza przed- 
siębiorca zakładu w danym roku połowę 
opłaty patentowej. 

Bez wykupienia patentów sprzedaż 
ńapojów alkoholowych jest wzbroniona. 
Do czasu wykupienia patentu przedsiębior- 
stwo ulega zamknięciu, | 

Wrazie niewykupienia patentu akcy- 
wego w przeciągu 3 miesięcy po termi- 

nie wyznaczonym — wygasa koncesja 
Przemysł zaś spirytusowy wykupuje 

patenty akcyzowe zgóry za cały rok obra- 
chunkowy. 

— Bank Gospodarstwa Krajowego oddział 
w Wilnie podaje do wiadomości publicznej, że ce- 
lem ochrony klijenteli przed interwencją osób nie- 
powołanych, oraz przed zbytecznem a kosztownem 
pośrednictwem udzielać będzie informacyj w spra- 
wie kredytu długoterminowego i budowlanego we- 
dług następujących zasad: 

1) lnformacyj o cgólnych warunkach uzy- 
skania pożyczek długoterminowych i budowlanych 
udziełeć będne b' z żadnych ograniczeń ws»ystkim 
osobom, które pragną uzyskać tego rodzeju infor- 
macje. оы 

+) Prawo zasięgania informacyj i interwen- 
jowania w konkretnych sprawach pożyczkowych 
będących w toku przysługuje tylko: 2) kljentowi, 
który sam czy. i st:rania o pożyczkę, b) adwoka- 
tom, któ'ych nazwiska figurują na liście adwokac- 
kiej, c) członkom najbliższej rodziny klijenta, t. j. 
małżonkom, rodzicom dzieciom i rodzeństwu, z tem 
jednak zastrzeżeniem, że osoby wymienione w 
punktach b i c muszą ze względu na czynności 
hipoteczne wykazać się notarjalnem pełnomocnic-= 
twem upoważniającem do starania się o pożyczkę, 
załatwienia wszelkich formalności dotyczących po- 
życzki, do zeznania skryptu dłużnego oraz podję- 
cia i potwierdzenia odbioru waluty pożyczkowej. 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Konferencja prasowa w sprawie 

drożyzny. Przed kilkoma dniami odbyła 
się w Ministerstwie Przemysłu i Haadlu 
konferencja prasowa p. ministra Kwiat: 
kowskiego z przedstawicielami tutejszej 
prasy w celu zaznajomienia tychże z naj- 
nowszą akcją Ministerstwa polegającą na 
badaniu cen w różnych punktach. Rzplitej. 
Badania te statystyczne mają się odbywać 
w 29 miastach Polski, co 10 dni na ściśle 
określone towary w detalu. Badania bor 
wiem dotychczasowe wykazały dużą roz- 
piętość cen niektórych podstawowych ar- 
tykułów żywnościowych. I tak: herbata w 
ostatnich dwóch dekadach grudnia wyka- 
zała rozpiętość od 11—30 zł. za kilogram, 
kawa od 6!/2—17, chleb od 0.50—0.60, 
ziemniaki od 11—20 za 100 kg., zaś śle- 
dzie angielskie, będące artykułem w zu- 
pełności jednolitym około 300%. Podobne 
odchylenia wykazują również jaja, masło, 
mleko i inne artykuły. P. minister Kwiat- 
kowski oświadczył na zakończenie, że pra- 
sa informując społeczeństwo © drożyźnie 

" może się przyczynić do jej złagodzenia. 
  s - "ny 

Giełda wileńska z dn. 7. 1. b. r. 

EE o 3 m: 43,50 3.43 zeki i w) ondyn —43,, 
Ruble złote | у 4,10—4,681/ 
8% L. Z, Państw. B. Rolnego (zł. 100) 93.— 
Dolarówka, 5 dol. 63,75 
Listy zastawne Tow. Kred. m. Wilna у— 
Listy zastawne Wil. Baaku Ziemsk. 64,00—64,20   

wiat dziśnieński, jako produkujący najwięk- 
szą ilość lnu t. zw. „dołguńca”. 

Dotychczas eksport Jnu z Dziśnień- 
szczyzny idzie wyłącznie niemal na Rygę. 
Jeżeli chodzi o ładunki zagraniczne is*nie- 
ją tu 2 kierunki przewozu: jeden koleją ze 
stacji Nowodruck i Głębokie na Zemgale, 
drugi przez Druję na łotewski brzeg Dźwi- 
ny i dalej kolejami łotewskiemi. 

Eksport do innych części Polski idzie 
przez Wilno na Warszawę. 

W tych częściach Polski z produkcji 
Inu dziśnieńskiego korzystają głównie za- 
kłady żyrardowskie. Żyrardów czerpie co 
rok z Wileńszczyzny do 6.000 tonn Inu. 

Co do eksportu zagranicznego, to len 
wileński zasila rynki: francuski, angielski a 
nawet ameryksński. 

O ile ześ chodzi o wartość Inu dzi- 
Śnieńskiego jako surowca, to przypomina 
on lasy łotewskie i północno czeskie, lecz 
stanowi jednak gatunek gorszy od tam- 
tych. Tak przynajmniej jest oceniany na 
rynkach zagranicznych. 

Jako główny ośrodek Iniany w Dzi- 
śnieńszczyźnie uznany jest powszechnie t. 
zw. rejon Szarkowski. 

W końcu powstaje pytanie, dlaczego 
len dziśnieński mimo swej gorszej jakości 
od Inu łotewskiego i rosyjskiego cieszy się 
znacznym popytem na rynkach zagranicz- 
nych? Wyjaśnienia tego zjawiska należy 
szukać w wytworzonych ostatnio pomyśl- 
nych dla Polski warunkach międzynarodo- 
wego rynku lnianego. * 

Dzięki temu, iż Rosja zmonopolizo- 
wała całkowicie produkcję Inu w rękach 
państwa, Łotwa zmonopolizowała eksport 
zagraniczny, a Litwa ustanowiła cła wywo- 
zowe jednakowe dla Inu, bez względu na- 
stopień obróbki, wytworzyły się pomyślne 
warunki konkurencyjne dla Inu polskiego, 
który może być zakupywany w Polsce z 
wolnej ręki. To też tem siętłumaczy więk- 
sze zainteresowanie się zagranicy produk- 
tami Inianemi pow. dziśnieńskiego. 

Akcje Wileńskiego B-ku Ziemsk. 140,—135,— 
Akcje Banku Polskiego (zł. 100) 153,50 

Giełda warszawska z dn. 4. I. b r. 
CZEKI 

Dolary 8,88—8,86 
Londyn 43,40—43,37 

Nowy-Jork 8,90—8,88 
Paryż 35,09—35,0 
Prrga 26,415—26,35 
Szwajcarja 172,10—171,67 
wiedeń 12585—125,54 
Włochy 47,13—47,01 

PAFHIERY PROCENTOWE: 
Dolarėwka 63,00 
Pożyczka kolejowa 102,25—102,15 
5% pożyczka konwersyjna 66,: 
Konwersyjna kolejowa „— 61,50—61,00 
Listy i oblig. Banku Gosrod. Kraj,  92,00—93,00 
Listy Banku Rolncgo 93,00 
80/0 ziemskie 83,50 
41/a 0 ziemskie 51,50 
80/0 warszawskie 52,25—52,15 
6%0 warszawskie 62,75 
50/0 warszawskie 653,60 —66,00 
10% m. Lublina 88,75 

RUCH STRZELECKI. 

C:tero -tygodniowe kursa komendantek 
oddziałów Strzelca w Wilnie. 
Dia umożliwienia uzyskania fachowo 

wyrobionych komendantek przez żeńskie 
oddziały Związku Strzel. miejscowa komen- 
da za zgodą DOK.III Grodno postanowiła 
uruchomić 4-tygodniowe kursa komendan- 
iek oddziałów Zw. Strzel, w Wilnie, przy- 
c'em mianowani zostali: komendantem 
kursu oficer p, w. 5 pp. Leg, kpt. Zgłobi- 
cii i zastępczynią komerdanttą Wil. Okr. 
Zw. Strzel. p. Olejniczakowska. * Kursa te 
rozpoczynają się we wtorek 10 stycznia 
1928 r. i cdbywać się będą w lokalu strze- 
leckim przy ul. Dominikańskiej Nr. 13. 

Kandydaci kursu z okręgów: Wilno, 
Grodno, Nowogródek i Brześć korzystać 
będą z wojskowej pomocy w formie wyży- 
wienia i wyszkolenia, muszą się jednak zo- 
bowiązać do pracy w dziedzinie wychowa- 
nia fizycznego przez 2 lata. : 

Program kursu panie: I.—organi- 
zację, pracę i ideologję Źw. Strzel., a więc: 
1) historję Związku, 2) organizację władz, 
3) deklarację ideową i prawo strzeleckie, 
4) zasady konstytucji i organizację Rzplitej, 
5) pracę kulturalno-oświatową w Związku, 
a więc: a) higjenę społeczną, b) higjenę 
domową, c) higjenę sportu, d) pierwszą 
pomoc w nagłych wypadkach, e) rolę ko 
biety w rodzinie, gminie i pzństwie. Prawa 
społeczne i polityczne kobiety, 6) organi- 
zację pracy kult..oświatowej w Zw. Strzel. 
Mii bibljoteki, domy ludowe i tea- 
try). 

Następnie II.— Przysposobienie wojsk. 
(ogółem 48 godzin), całokształt organizacji 
armji i związku, musztrę formalną, 'sport 
strzelecki, terenoznawstwo, obronę przeciw- 
gazową. 

I wreszcie Ill— wychowanie fizyczne 
t.zn. gimnastykę, lekką atletykę, gry i teo- 
rję wychowania fizycznego. 

Po ukończeniu kursu odbędą się eg- 
zamina, od których wyników zależna będzie 
nominacja absolwentek na: komendantki 
oddziałów, drużynowe i sekcyjne. Niezale- 
żmie od tego samo zakończenie kursu od- 
będzie się bardzo uroczyście. Złożą się bo- 
wiem na nie indywidualne zawody strzelec- 
kie z broni małokalibrowej, rozgrywki pił- 
ki latającej koszykowej i pokaz wzorowej 
lekcji gimnastyki, przyczem zwycięskie za- 
z i grupy otrzymają pamiątkowe 

lony. 
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METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S$. B. z dn.6.|. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 749. Temperatura średnia 
— 10 C.Opad w milimetrach —, Wiatr przewa- 
żający południowo-zachodni. Póchmurno. nieg. 
Minimum na dobę — 10 Cels. 

Tendencja barometryczna — stały wzrost 
ciśnienia 

URUĘDOWĄ 
— Przyjęcis u p. wojewody. W dniu 7 b. 

m. p. wojewoda Raczkiewicz przyjął prezydenta 
m. Warszawy p. inż. Słomińskiego, następnie do- 
wódcę 6 brygady K. O. P. pułkownika Górskiego, 
prezesa Izby Skarbowej p. Maleckiego, oraz de- 
legację Koła Akademików Wilnian we Lwowie, 
która wręczyła p. wojewodzie ozdobnie wykonany 
dyplom członka honorowego Koła. 

— Prezes Wileńskiej lzby Skarbowej p. Jan 
Malecki, po odbyciu w Ministerstwie Skarbu sze- 
regu konferencyj, powrócił w dniu wczorajszym 
do Wilna, objął urzędowanie i przyjmuje intere- 
santów jak zwykle od godz. 13 do 14/2 w dni 
powszednie (oprócz środy). 

MIEJSKA. 

— Rewizyta prezydenta m. Warszawy inż. 
Słomińskiego. Wczoraj w godzinach rannych 
przybył do Wilna z rewizytą prezydent m. War- 
szawy inż. Słomiński. Na dworcu gościa powitali 
prezydent m. Wilna mec. Folejewski i wiceprezy- 
dent Czyż. 

. ,W godzinach popołudniowych inż. Słomiń- 
ski złożył wizytę przedstawicielom samorządu 
wileńskiego i był rewizytowany pizez prezydjum 
Magistratu m. Wilna. (s) 

— Budowa nowych przedsiębiorstw. Jak 
się dowiadujemy, opracowany ostatnio przez Ma- 
gistrat m. Wilna projekt inwestycyj miejskich 
wzbudził ogromne zainteresowanie wśród sfer 
przemysłowo-handlowych tak polskich jak i za- 
granicznych. Cały szereg bardzo poważnych firm 
zagranicznych nadsyła do prezydjum Magistratu 
m. Wilna oferty na budowę w Wilnie tramwai e- 
lektrycznych, gazowni, rzeźni i piekarni mechą- 
nicznej. м 

Najwięcej zainteresowania wzbudza budowa 
tramwai elektrycznych. jąk się jednak informu- 
jemy czołowi przędstawicielc Magistratu wypo- 
wiadaią się przeciwko koncesyjnemu systemowi 
ludowy. С 

Najdogodniejszym uznano system uzyska- 
nią pożyczki i eksploatacji przedsiębiorstw miej- 
skich we własnym zarządzie. (s) 

— Pr<etarg na budowę betoniarni. Osta- 
teczny termin składania ofert na budowę beto- 
niarni miejskiej upływa z dniem 10 b. m. W dniu 
tym Komisja ogłosi wynik przetargu. (s) { 

— Rozbudowa elektrowni miejskiej. Dziś 
w godzinach porannych przywieziony zostanie do 
elektrowni miejskiej sprowadzony z Berna (Cze- 
chosłowacja), wykonany na zamówienie specjalne 
turbo—zespół na 3000 kilowatów o wadze 16000 
kilogr. Podczas przewożenia turbo-zespołu przez 
most kalwaryjski wstrzymany zostanie chwilowo 
ruch kołowy, zaś most drewniany w pobliżu „05 
lektrowni miejskiej pizy ul. Rybaki został specjal- 
nie wzmocniony. 

Nadeszły jednocześnie do Wilna przezna- 
czone dia elektrowni miejskiej składowe części 
do montowania kotłów, wykonane w górno-ślą- 
skiej fabryce „Ficner i Gamper*. | 

Jak się dowiadujemy zaprojektowane roz- 
szerzenie elektrowni w roku 1928 Magistrat za- 
mierza zakończyć już w maju b. r. (s) | 

K — Nowe piony. Celem zapobieženia bez- 
robociu wśród robotników elektrotechnicznych 
Magistrat rozpoczął już wykonanie nowej serji 
1000 pionów, koszt których obliczony jest na 
150,000 zł. (S) 

— W sprawie wypłaty należności za spi- 
sy wyborców. Wielu z naszych czytelników, któ- 
rzy byli zatrudnieni przy układaniu spisów wy- 
borców, zwracą się ze skargą w sprawie wypłaty 
należności spisywaczom, która przeciąga się Z 
niezrozumiałych powodów w nieskończoność. 
Podobno w niektórych obwodach już dawno wy- 
płacono całkowitą należność, w innych (nielicz- 
nych coprawda) obwodach nie wszystko dotych- 
czas wypłacono i informowano zainteresowanych, 
aby zgłosili się po wypłatę w dn. 3 b. m. nastę- 
pnie — 5 b. m. dalej 7 b. m. a teraz odłożono | 
aż do 9 b. m. I kto wie czy w tym terminie zo- 
stanie należność wypłącona. Zwłoka ta spowo- 
dowana jest nie brakiem pieniędzy, ale rzekomo 
nie wykonaniem na czas przez urzędników Ma- 
gistratu pewnych formalności koniecznych do 
wypłaty gotówki, Czyby nie można jakoś tego 

załatwić. i A 
— Budowa studni artezyjskiej. W dniu 

wczorajszym Magistrat przystąpił do przeglądu 
zgłoszonych ofert budowy studni artezyjskiej w 
ogrodzie Botanicznym. Wynik przetargu podamy 
w dniach najbliższych. (S). 

— Budowa pomnika Montwiłła. W aniu 
onegdajszym Komitet budowy poka znanego 
w Wilnie dzia'acza społecznego ontwiłła zwrócił 
się do Magistratu z ZA wyznaczenia placu pod 
budowę pomnika. swojej strony Komitet wy- 
suwa koncepcję budowy pomnika na plącyku koło 
kościoła Bonifratrów. (5). 

«s © gPRAWY_ PRASOWE 

— Nowe czasopismo. W dniu wczorajszym 
ukazał się Nr. 1 nowego czasopisma w języku 
białoruskim, drukowanego czcionkami łacińskiemi, 
p. t. „Chrystjanskaja Dumka". i 

„Chrystjanskaja Dumka" jest wydawnictwem 
dwutygodniowem, poświęconem życiu katolickiego 
odłamu społeczeństwa białoruskiego. 

— Echa procesu Z. Rejzina. Konfiskata 
„Wilner Togu“. Jak wiadomo, onegdaj w Sądzie 
Okręgowym w Wilnie rozpatrywana była sprawa 
redaktora gazety żargonowej „Wilner Tog* Z 

Rejzina. i A 
W rezultacie rozpraw sąd wyniósł wyrok, 

skazujący oskarżonego za obrazę rządu, gabinetu 
ministrów i policji państwowej na dwa miesiące 
więzienia i zapłacenie kosztów sądowych. 

W związku z wyrokiem sądu w dniu wczo- 
rajszym gazeta „Wilner Tog" Nr. 6 zamieściła ar- 
tykuł w którym podając sprawozdanie z przebie- 

u procesu, żywcem przedrukowała części artyku- 
b inkryminowanego Z. Rejzinowi, w ten spesób 
powtórnie dopuszczając się obrazy rządu i gabi- 
netu ministrów, oraz policji. 2 

Wobec powyższego odnośne władze admi- 
nistracyjne polecły nakład gazety skonfiskować, 
a redaktora jej pociągnąć powtórnie do odpowie- 
dzialności sądowej. 

— Uruchomienie K. A. P-u. Jak się do- 
wiadujemy, ka Domu Katolickim (Metropolital- 
na 1) w najbliższym czasie uruchomiona zostanie 
Katolicka Ajencja Prasowa (K. A. P.). (5). 

WMEKOWA 
— Zwolnienie od ćwiczeń żołnierzy pra-   wosławnego wyznania. W związku z przypadają- 

cem na dzień wczorajszy świętem Bożego Naro- 

dzenia—władze wojskowe zwolniły od ćwiczeń 
wszystkich żołnierzy prawosławnego wyznania. 

3 (5) „„„— Budowa domu oficerskiego. Jak się do- 
wiadujemy, władze wojskowe zamierzają wkrótce 
przystąpić do budowy pierwszego domu oficer- 
skiego. Dom ten wzniesiony zostanie kolo wo- 
skowej ujeżdżalni letniej w pobliżu ogrodu Ber- 
nardyńskiego. (5). 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Centrala Opiek Szkolnych średnich za- 
kładów naukowych w Wilnie podaje do wiado- 
mości, że w dniu 10 b. m. o godzinie 6 wieczo- 
rem w sali gimn. A. Mickiewicza, ul. Domini*ań- 
ska 3, odbędzie się walne zebranie wszystkich Rad 
Opiek Szkolnych. Obecność wszystkich członków 
jest niezbędna. Na porządku dziennym sprawo- 
zdanie wszystkich sekcyj Centrali. oraz Komitetu 
Tygodnia Ucznia. Zarząd Centrali. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— O 8-mio godzinny czas pracy w fry- 
zjerniach. Jak się dowiadujemy, Inspektorat Pra- 
cy w Wilnie przystąpił do kontrolowania zakła- 
dów fryzjerskich, położonych na terenie miasta, 
celem ustalenia, czy przepisy o 8-mio godzinnym 
dniu pracy są w fryzjerniach przestrzegane. 

ZJAZDY. 

— Zjazd b. wojskowych z Litwy 
Kowieńskiej. Z inicjatywy grupy b. woj- 
skowych W.P. pochodzących z Litwy Ko- 
wieńskiej odbędzie się w pierwszej połowie 
lutego r. b. zjazd b. wojskowych z Litwy 
Kowieńskiej, Celem uzyskania bliższych in- 
formacyj w tej sprawie należy zwracać się 
listownie do radcy p. Stanisława Niekrasza 
(Mickiewicza 30—2). 

„lane pisma proszone są o przedruk 
niniejszej wzmianki. 

Komitet organizacyjny. 

& UWARŁ 
— Polskie Towarzystwo Teozoficzne Od- dział w Wilnie podaje do wiadomości zaintere- sowanych, że po przerwie świątecznej, poczynając od niedzieli 8 stycznia r. b. w lokalu Tow. przy 

ul. Ad. Mickiewicza 46 m. 2 odbywać się będą w każdą niedzielę o godz. 4 p. p. wykłądy i poga- danki na tematy teozoficzne. 
Wstęp wolny. 
— Oddział Wileński— Warszawskiego Sto- warzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami na 

p qr ao | ny a lokalu Wileń- 
a Nr. o Katolickiego Domu Ludowe 

Metropolitalna Nr. 1. w o 
ażdego wtorku i piątku od 12—1-ej udzie- la się wszelkich informacyj oraz przyjmuje się za- 

pisy na członków. 

‚ Zebranie sekcji samorządów szkolnych 
przy Kole Miłośników Szkoły Twórczej odbędzie 
się we wtorek dn. 10 b. m. o godz. 6-tej wiecz. 
punktualnie w lokalu szk. p. Nr. 39 przy ul. Kró- 
lewskiej Nr. 9, 

Na porządku dziennym referat p. wizytatora 
L. Szulczyńskiego na temat: Klasa, jako grupa 
kin ZAK: Wstęp wolny dla członków sekcji i 
gości. 

— W dn. 8-go stycznia o godzinie 7-ej m. 
30 w lokalu gimn. im. Adama Mickiewicza odbę- 
dzie się. odczyt prof. U-tu S. B. dr. med. Stani- 
sława Trzebińskiego na temat: „Zagadnienia psy- 
chotechniki w stosunku do szkolnictwa*. Dochód 
na rzecz niezamożnych uczniów gimn. Adama 
Mickiewicza. Ciekawy temat zarówno jak i osoba 
prelegenta zgromadzą niewątpliwie sporo publicz- 
ności. Bilety nabywać można przy wejściu. Cena 
biletów 1 zł., dla uczącej się młodzieży 50 gr. 

ADMINISTRĄCYJNA. 

— Obława na włócięgów. Z polecenia 
władz administracyjnych policja wileńska w dniu 
onegdajszym zwróciła szczególną uwagę na wałę- 
sających się po ulicy żebraków i bezdomnych 
włoczęgów. W wyniku zarządzonej obławy spro- 
wadzono do aresztu centralnego kilkudziecięciu 
żebraków i włóczęgów. (S). 

NADESŁANE. 

— Słuchawki radjowe „Polmet* 
lepsze z wyrobów krajowych i niczem nie ustę- 
pują pod względem czułości w oddawaniu dźwię- 
ków słuchawkom zagranicznym daleko droższym, 
czego dowodem jest ogromny popyt na te słu- 
chawki w całym kraju, oraz listy dziękczynne, 
otrzymane w dużej ilości od odbiorców. Jako jeszcze jeden dowód dobroci i trwałości słucha- 
wek „Polmet* możemy przytoczyć fakty częstej wymiany przez odbiorców słuchawek innych firm na słuchawki radjowe firmy  „Polmet*. Odbiorcy 
wolą dopłacić różnicę w cenie, by. mieć słuchawki 
odpowiadające wszelkim wymaganiom. 

Biuro Techniczno-Handiowe 
„Inż. Kiersnowski i Krużołek S-ka* 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, telef. 5-60, 

Adres telegrat „Krukier Wilno“, 

są naj- 
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RÓŻNE. 
— Wystawa obrazów. Wystawa obrazów 

warszawskich artystów malarzy dziś o godz. 1-ej 
po poł. otwiera swe podwoje w gmachu „Lutni* 
przy ul. Mickiewicza 6 w Wilnie. Rozmieszczone 
w obszernej sali eksponaty przedstawiają się im- 
ponująco. Rodzaj i treść obrazów bogata i wielce 
urozmaicona. Oprócz wymienionych już artystów 
są tu jeszcze prace St. Popowskiego, W, Nowiny— 
Przybylskiego, R. Wąsewicza, R. Reinthala, St. 
Przesłańskiego, Cz. Nowocinia, W. Granzowa, 
M. Nowickiej, J. Bakanowskiej, M. Trzcińskiego, 
Cz. Wasilewskiego i Róhrenschefa. A więc zespół 
li-zny, bo ogółem trzydzieści zgórą nazwisk olej- 
mujący, dzieła zaś wysokiej wartości artystycznej, 
co daje pełną rękojmię dużego powodzenia tej 
wystawie. 

Teatr i muzyka. 
— „Reduta“ na Pohulance. „Niewierny 

Tomek“, Dziś i dni następnych o godz. 20-ej ko- 
medja stylowa |. Grabowskiego p. t. „Niewierny 
Tomek*. 

— Recital wiolonczelowy Andrzeja hr. Ko- 
morowskiego odbędzie się dzisiaj w niedzielę 8 
b. m. o godz. 5 m. 15 popołudniu w Reducie na 
Pohulance. Koncertant występował w ub. piątek 
w Filharmonji Warszawskiej, gdzie odniósł wybi- 
tny sukces artystyczny. W programie usłyszymy 
Tartiniego koncert na wiolonczelę, kol Nidrei 
Brucha, utwory Noskowskiego, St Saensa, Pade- 
rewskiego. etc. 

Bilety do nabycia w „Orbisie* Mickiewicza 
11,zaś od godz. 3 popeł. w kasie Reduty. 

— Teatr Polski Е ki (sala „Lutnia*). Dziś w 
niedzielę Teatr Polski nny "będzie trzy razy: 

о сяоа:. 3-ej popoł. 
będzie „Ci 

  

po raz ostatni grana 
„„Ciotka Karola" Thomasa Brandona, Śztu- 

ka ta jest odpowiednią dla młodzieży. 
O godz. 6-ej popoł. świetna „Hiszpańska 

mucha" Arnolda i Bacha. 
O godz. 8 m. 30 wiecz. krotochwila Laufsa 

„Dom warjatów* po ukończeniu której nastąpi 
dodatek kabaretowy. 

— Premjera poniedziałkowa. Jutro w po- 
niedziałek, po raz pierwszy grana będzie komedja 
amerykańska M. Glassa „Potasz i Perlmuter*. 

„— Poranek kolendowy T-wa „Lutnia*. Na 
dzisiejszym poranku w sali „Lutnia* (Mickiewicza 8) 
wykonane będą najpiękniejsze kolendy staropol- 
skie w opracowaniu Niewiadomskiego, Kazury, 
Wallek-Walewskiego, jak również utwory kolen- 
powe Świerzyńskiego i Leśniewskiego. . 

Udztał w poranku biorą: Wanda Hendrich i 
Adam Ludwig przyj akompanjamencie dyr. Wł. 
Szczepańskiego. Połowa czystego zysku przeznacza 
się na wpisy dla niezamożnych uczenic szkoły 
przemysłowo-handlowej im. E. Dmochowskiej. 

Kasa czynna odjgodz. 11 r. Początek o g. 
12 i pół. po poł. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 m. 

> NIEDZIELA 8 stycznia, 
AE Transmisja nabożeństwa z Bazyliki Wileń- 

skiej. 
12.00.—18.30. Transmisja z Warszawy. 
18.45.—19.10. „Piśmiennictwo  bisłoruskie* odczyt 

Zz cyklu „Kultura:biatoruska“ wygt. prof. Semin, 
Państw. w Wilnie Z. Abramowicz. 

16.10.—19.35. „O mleczarstwie spółdzielczem* od- 
Czyt z dz. „Iiodowla* wygł. St. Osiecimski 
insp. hodowli Zw. Kół. i Org. Rol. Z. Wil. 

20.30.—22.00. Koncert wieczorny ork. pod dyr. 
prof. Al. Kontorowicza, poświęcony muzyce 
operowej. Solistka: E. Igdal (sopran) akom- 
panjuje dyr. R. Rubinsztejn, 

Na zakończenie: Gazetka radjowa. 
22.30.—23.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 

stauracji „St. Georges“, 

l wibńskim trak. 
— Podrzutek. W bramie domu Nr. 10, przy 

ul. św. Anny, znaleziono podrzutka płci żeńskiej, 
w wieku około miesiąca, którego umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus, 

— Kradzieże. Sora Fajn zam. przy ul. Pił- 
sudskiego 13, zauważyła, że kasa ogniotrwała, 
znajdująca się w pustem mieszkaniu została roz- 
bita przez złoczyńców. Zaalarmowana o powyż- 
szem policja wszczęła niezwłocznie dochodzenie, 
które doprowadziło do ujęcia sprawców w osobach: 
Kazimierza Zdanowicza ul. Szeptyckiego 8, i Jana 
Jurkiewicza ul. Piłsudskiego 13, u których znale- 
ziono połamane zamki od Kasy. 

— Na szkodę rtm. Jerzego Lrzemijewskiego 
zam. przy ul. Garbarskiej 8, skradziono obuwie, 
bieliznę i garcerobę wart. 500 zł. | 

— Zofja Żarewicz zam. przy ul. Żydowskiej 3, 
zameldowała, że na szkodę jej skradziono kosz z 

ORA i bielizną wart. 200 zł, oraz na szkodę 
eleny Ferwer garderobę i obuwie wart. 400 zł. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby ucha, gardła 

i nosa. 
Przyjmuje w Lecznicy Litewskiej (ul.Wi- 
leńska 28). Od 11—1 popol. 6322 
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Wigilja w Paryżu. 
Korespondencja własna. 

Rozpędzony express Amsterdam — 
Paryż wtoczył się w ciemną gardziel Pa- 
ryskiej „Gare du Nord*. Zgrzytnęły ha- 
mulce. Pociąg stanął. Na tonące w poran- 
nym półmroku perony wysypała się gro- 
mada podróżnych, przybywających w uro- 
czysty dzień 24-go grudnia do Paryża z 
Hołandji, Beleji, francuskiego „Nord* i 
„Pas-de-Calais“. Chwila tłoku i zamętu 
przy kontroli biletów i oto rozlegają się 
powitania ze strony krewnych, znajomych, 
oczekujących cierpliwie spóźnionych o ca- 
ły kwadrans z winy francuskiej straży cel- 
nej w Quev;—podróżnych. Niech będzie 
wolao zauważyć niżej podpisanemu, że je- 
dynie polscy celnicy w Żbąszyniu lub w 
Turmontach są podobnie błogosławieni 
przez podróżnych, jak celnicy francuscy. 
Bowiem Polska na wschodzie. Francja na 
zachodzie—celują w drobiazgowości rewi- 
zyj celnych. Czyżby aljans polityczny wpłynął 
na upodobnienie zwyczajów celnych dwóch 
krajów? 

„ , Polski podróżny przybywający z Bel- 
gji był również oczekiwany na dworcu w 
Paryżu. Zdaleka już ujrzał sygniły, dawa- 
ne z pośród tłumu siostrzaną dłonią. 

Za chwilę witał się z nieco zaspaną 
siostrą, która z Quartier Latin przypędziła 
przed chwilą taksówką na dworzec, ciesząc 
się, że jeśli ona nieco zaspała, to pociąg 
swem spóźnieniem umożliwił rendez vous 
na dworcu. 

Za chwilę teź jechano podziemnem 
demokratycznem metro do miasta. W myśl 
ustalonej podczas poprzednich spotkań w 
Paryżu tradycyj, załatwiono w „metro* 
niezbędną slostrzano-braterską „scenę fa- 
milijną". Mianowicie przyjeżdżający brat z 
punktu skrytykował siostrzany kapelusz, 
nazwaw*szy go „czupiradłem”, W odpowie- 
dzi usłyszał, że przybywając z tej „dzikiej” 
Belgji nie może się znać na modnych ka- 
peluszach, ale że siostra skłonna jest— „i 
owszem', odbyć popołudniu spacer do 
„Magasins du Louvre“ po nowy obiekt—j 
to w wyłącznej intencji dogodzenia jego- 
mości—panu bratu. Nieborak wpadł, jak 
to czytelnicy łatwo mogą osądzić. 

Wylądowano na powierzchnię Paryża 
w okolicy Odeonu. Wstąpiono po drodze 
do fryzjera, który miał upiększyć siostrza- 
ną fryzurę. W trakcie tych ważnych zabie- 
gów brat otrzymał radę zwiedzenia sąsied- 
niego kościoła św. Stefana, dokąd się też 
udał podziwiając w duchu swą uległość. 
Wytłumaczył sobie to psychołogiczne zja- 
wisko tem, że najbardziej nawet buntowni- 
czy Polak jest przyzwyczajony w dzień wi- 
gilijny, jak również w sobotę przed Wiel- 
kanocą, ulegać bez protestu dyktaturze 
niewieściej. Cóżby było w wypadku prze- 
ciwnym z wieczerzą wigilijną lub Świę- 
conem? 

Gdy po wyczerpaniu porządku dzien- 
nego owego wigilijnego dnia w Paryżu, 
czyli po zainstalówaniu się w hotelu, przy- 
braniu szat godowych, zwiedzeniu części 
miasta w sąsiedztwie „les Grands Maga- 
sins du Louvre" (sklep powyższy ma tyle 
wspólnego z dawnym pałacem królewskim, 
że się mieści w jego sąsiedztwie), zajeżdża- 
no taksometrem przed lokal międzynaro- 
dowego zrzeszenia artystów na Mont- Par- 
nasse, zimowy wieczór, mglisty, nieco wil- 
gotny i względnie ciepły, rozciągał się nad 
miastem. Latarnie i witryny ošwiecaly uli- 
cę i chodniki, pełne špieszących przechod- 
niów. Powietrze przesycone benzyną pełne 
było radosnego przedświątecznego rozgwa- 
ru. Sklepy przepełnione publicznością, nie 
zamykały swych podwoi do późna. Po- 
dobno dawno już nie pamiętano roku, w 
którym czyniono tak liczne zakupy. Okres 
po-wojennego postu wyraźnie się skończył 
w Paryżu. 

W obszernej saii klubu paryskiego 
artystów poważną część lokalu zajmowały 
stoły, zajęte przez Polaków. Prym dzier- 
żyli przebywający w Paryżu malarze i rze- 
źbiarze, aczkolwiek niebrakło studentów a 
także przygodnych, z ościennych krajów 
przybywających gości. 

Należący do ostatniej kategorji niżej 
podpisany znałazł się, ku miłej niespo- 
dziance, w towarzystwie, złożonem z po- 
łączonych przy jednym stole wilnian, war- 
szawian i kownian. Trzy te odległe miasta 
podały sobie zgodnie dłoń w osobach 
swych przedstawicieli w Paryżu. Gdy po 
przełamaniu się opłatkiem wzniesiono 
toast na rzecz łączności i zgodnego współ- 
życia trzech miast i dwóch krajów, zawtó- 
rowały mu huczne oklaski, podniesione 
przez wszystkie sąsiednie stoły. Zapytują- 
cym o powody owacji Francuzom  wytłu- 
maczono O co chodzi, i za chwilę cała sa- 
la przyłączyła się do polsko-litewskiej 
zgody. k“ ‹ 

Zapanował nastrój iście Šwiąteczny, 
objawiony zresztą w sposób indywidualny. 
Śpiewom kołend wtórował trzask otwiera- 
nych butelek szampana, Śmiechy, wygła- 
szane toasty. Tchnienie Paryża, gdzie każ- 
dy bawi się, jak chce, nieprzeszkadzając 
nikomu innemu, nadało tej międzynarodo- 
wej sali piętno specyficzne. Nawet kokie- 
teryjnie przystrojona choinka miała minę 
wesołej, roześmianej kaskadą ogni beng*l- 
skich — midinetki. Zdawało sie, źe i ona 
ruszy w tany za Szeregiem rozpoczynają- 
cych taniec par. 

Dochodziła któraś godzina nad ranem, 
gdy po skocznych tanach, pośród których 
znalazł należyte miejsce mazur, uczestnicy 
„reveillon*, czyli „reveillonaires* w miej- 
scowej mowie, ruszyli grupami na miasto, 
by przyjrzeć się innym „reveillons*. Istot- 
nie, miasto wyglądało niepowszednio i 
godne było obejrzenia. Zewsząd rozlegały   

się okrzyki, śpiewy, defilujących pod gwiaz- 
dzistem, na szczęście, niebem. Otwierane 
drzwi restauracyj, kawiarń, apartamentów 
prywatnych, buchały mową rozbawionych 
głosów i dźwiękami muzyki. Przez okna 
widać było publiczność, siedzącą przy sto- 
łach, lub wirującą w tańcu, a przybraną w 

kolorowe fantastyczne czapki papierowe. 
W powietrzu przesuwały serpentyny. 

Oto inne jakieś otwarte podwoje i fa- 
la ludzka, wypływająca przez nie. Roxlega- 
ją się głębokie, a radosną pieśń dobrej 
Nowiny grające organy. To po Pasterce 
inni paryżanie wychodzą na miasto. Za 
chwilę—i oni są na „reveillon*. 

W długiej nocnej wędrówce polska 
Toa przekroczyła wreszcie z powrotem 
Sekwanę, odbijającą w ciemnych falach 
blaski rozbawionego miasta, W „cite* na 
starej wyspie Lutecji, piętrzyła się swą ma- 
są cicha, poważna „Notre Dame de Paris". 
Było już po nabożeństwie i Światła nie za- 
kłócały jej majestatycznego odosobnienia. 
Czuwała niemniej, jak przed wiekami, nad 
swym „dobrym ludem paryskim', bo oto 
rozległy się dźwięki dzwonu, wzywającego 
na mszę... poranną już, 

Nocne wagabundy, przez szatana wi- 
docznie wiedzione, a pełne wspomnień ze 
zwiedzonego poprzednio Montmartre, i jego 
rozśpiewanych kabaretów, chyłkiem, jak na 
grzeszników przystało, przemykały się ko” 
łe kościoła. Wracały do domów razem z 
cieniami tej zaczarowanej nocy paryskiej. 
Na dzień zbliżający się odkładaty pokutę i 
żal za grzechy. Po „reveillon'* miał -nastą- 
pić „reveil'* w świątecznym, niedzielnym, 
poważniejszym nieco, a tak zawsze miłym 

Paryżu. T. Nagurski. 
  

Regjonalizm w admini- 
stracji państwowej. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
wystosowało okólnik do wszystkich pp. wo- 
jewodów w sprawie studjów nad  stosun- 
kami województw jako jednostek regjonal- 
nych i wojewódzkich programów działania. 

Okólnik wymieniony podkreśla, że 
organizacja wewnętrznego zarządu Rzeczy- 
pospolitej opiera się na zasadach dekon- 
centracji i decentralizacji. Daleko posunięta 
samodzielność władz lokalnych i szeroki 
samorząd terytorjalny będą niezadługo do- 
minującemi cechami administracji polskiej. 
W odniesienia do władz lokalnych pod- 
ległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
wynikają z tego stanu rzeczy szczególne 
ważne konsekwencje: daleko posunięta sa- 
modzielńość wojewodów i starostów w sto- 
sunku do władz centralnych, prawoi obo- 
wiązek (zwłaszcza o ile chodzi o wojewo- 
dów) ostatecznego regulowania wielu bare 
dzo ważnych problemów życiowych bez u- 
ciekania się o decyzję do władz centralnych. 
Z drugiej jednak strony w miarę realizo- 
wania zasad decentralizacji i dekoncentracji 
wzrasta ciężar obowiązków i odpowiedzial- 
ności starosty, a jeszcze w wyższym stop 
niu wojewody jako głównego piastuna zde- 
koncentrowanej władzy. 

Punktem wyjścia dla przyjęcia tych 
zasad jest stwierdzenie faktu, że tereń Rze 
czypospolitej nie jest bynajmniej jednoli- 
tym, a przeciwnie — poszczególne jego 
połacie cechuje różnorodność stosunków i 
potrzeb. Z tego punktu widzenia traktowa- 
ne każde województwo jest nietylko jedno- 
stką podziału administracyjnego, ale także 
jednostką regjonalną posiadającą swoją in: 
dywidualność i swoje własne życie, odręb- 
ne od życia innych województw. W intere- 
sie państwa jako całości leży, aby indywi- 
dualne życie każdego z województw było 
jaknajbujniejsze i najwszechstronniejsze i 
ażeby tkwiące w odrębnych właściwościach 
każdego terenu siła i wartości rozwijały się 
dia dobra całości. 

Podając powyższe wytyczne dla pp. 
wojewodów, p. minister spraw wewnętrz- 
nych zaleca prowadzenie poważnych stu- 
djów uwzględniających zarówno došwiad- 
czenie i obserwacje własne jak i rezultaty 
badań o charakterze naukowym, a związa- 
ne z danem terytorium. Treścią takiego stu- 
djum powinna być analiza poszczególnych 
elementów składających się na charaktery- 
stykę stosunków województwa oraz bada- 
nie czynników, które elementy te łączą w 
indywidualną całość. 

Dla ulepszenia uwydatnienia charak- 
teru i celu omawianych studjów Minister- 
stwo rozesłało szkic kwestyj wchodzących 
w rachubę. Ma on na celu służyć dla łat- 
wiejszej orjentancji w rozpoczynaniu zaleco- 
nej przez Ministerstwo pracy. 

dynię blałoriske, 
Delegacja Białorusinów u Arcy- 

biskupa. 
Onegdaj J. E. Metropolita wileński ks. 

Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski przy- 
jął delegację Białorusinów z parafji Żo- 
dziskiej. Delegacja domagała się od Arcy- 
biskupa wprowadzenia w kościele Żodzi- 
skim nabożeństwa w języku białoruskim, 
wskazując na fakt, iż parafja zamieszkała 
jest w przeważającej liczbie przez Bfałoru- 
sinów. 

, Arcybiskup Jałbrzykowski po wysłu- 
chaniu prośby delegacji białoruskiej, zgo- 
dził się na wprowadzenie nabożeństw bia- 
łoruskich w kościele Żodziskim, jednak- 
że pod warunkiem, że Białorusini przedło+ 
żą 400 podpisów osób domagających się 
"tych nabożeństw. 

RIER WIEN KA 

Wiadomości przedwyborcze. 
Zgłoszone listy wyborcze. 

Na czele listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem: wice- 
premjer Bartel, ministr. Staniewicz, Moraczewski, Składkowski i in. 

Wczoraj zgłoszono w Państwowej 
Komisji Wyborczcj 5 list wyborczych. | 

P:'erwszą zgłoszono listę Bezpartyj- 
nego Bloku Współpracy z Rządem. Na 
czele tej listy stoi nazwisko wicepremiera 
dr. Bartla. Pomiędzy kandydatami bloku 
rządowego znajduje się również kilka 
innych ministrów: minister Reform Roln. 
prof. Staniewicz, gen. Składkowski, min. 
Moraczewski i inni. 

Drugą zkolei zgłoszono listę PPS. 
Otwiera ją nazwisko wicemarsz. łgnace- 

Senatu z ramienia Wyzwolenia otwiera 
nazwisko wicemarszałka Senatu Wożźni- 
ckiego. = 

Czwartą listę zglosilo žydowskie 
stronnictwo socjalistyczne Bund ze swo- 
im prezesem Erlichem na czele. 

Piątą wreszcie listę złożyli też so- 
cjal ści żydowscy z radnym m.Warszawy 
p. Lwem na czele. : 

W poniedziałek wieczorem © б е] 
zbierze się Państwowa Komisja Wyborcza 
pod przewodnictwem wicemin. Cara i 

Nr. 6 (1053) 

Ogólne zebranie przewodniczących 
obwodowych komisyj wyborczych. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się w 
dużej sali Konferencyjnej Urzędu Wwojewódze 
kiego (ul. Magdaleny Nr 2) zwołane przez 
komisarza wyborczego p. W. Łuczyńskie- 
go zebranie przewodniczących obwodowych 
komisyj wyborczych celem omówienia bie- 
żącej pracy wyborczej, związanej z jej 
techniką, wyjaśnienia powstałych w prak- 
tyce wątpliwości oraz ustalenia jednolitego 
trybu postępowania wyborczego. 

Początek zebrania O godz. 12 m. 30 
popołudniu. (S) 

Nowy białoruski komitet wyborczy. 

go Daszyńskiego. Na 11 i 18 _ miejscu 
państwowej bsty wyborczej PPS., figu- 
rują nazwiska przedstawicieli zblokowa- 
nych z P.P.S. socjalistów niemieckich z 
Łodzi. 

Listę Nr. 3 zgłosiło Wyzzolenie. 
Na czele tej listy znajduje się nazwisko 
prezesa Wyzwolenia p. Malinowskiego, 
dalej—Stolarskiego. Listę kandydatów do 

rozpatrzy zgłoszone listy, badajac, czy 
czynią one zadość wymaganiom formal- 
nym, zakreślonym przez ustawę o ordy- 
nacji wyborczej. Dopiero pe zatwierdze- 
niu Hst przez Państw. Komisję Wyborczą 
ipo opatrzeniu ich numerami urzędo- 
wemi listy będą mogły być opublikowa- 
ne w całości.   
  

Z ostatniej chwili 

P. Valdemaras przyjmie posła polskiego 
ale... w Wilnie. 

KOWNO, 7. I. (Pat.) Przedstawiciel P. A. T. p. Oryng odbył dziś 
dłuższą rozmowę z prezesem Rady Ministrów Waldemarasem. 

W sprawie terminu rokowań  polsko-litewskich premjer Waldemaras 

oświadczył, że oczekuje propozycyj polskich, które zostały mu zapowie- 

dziane w okresie świąt Bożego Narodzenia. Odnośnie do programu ewen- 
tualnych pertraktacyj wzbraniał się p. Waldemaras wskazać jakie sprawy 

mogłyby być załatwione na początku, gdyż, jak twierdzi, jeżeliby stały 

się one już dziś tematem dyskusji publicznej w takim razie uniemożliwi- 

łoby to wogóle rozpoczęcie rokowań. Zdaniem premjera  Waldemarasa 

wszystkie najdrobniejsze nawet sprawy są w tej lub innej mierze związane 

z zagadnieniami politycznemi. : 
Tu podniėst premjer litewski załatwienie sprawy rewindykowanego 

odszkodowania pieniężnego za straty poniesione przez Litwę przez zajęcie 

Wilna pfzez generała Żeligowskiego. Jeżeliby jednak Polska nie chciała, 

lub też uważała za niepotrzebne rozmowy o sprawie wileńskiej oświad- 

czył p. Waldemaras—to i wówczas możnaby podjąć rokowania w spra- 
wach dotyczących technicznego współżycia obu narodów. : 

I tak np.: sprawa nawiązania stosunków handlowych uważana jest 

przez premjera Waldemarasa za realną albowiem nie widzi przeszkód w 

nabywaniu nafty i węgla polskiego, lub manufaktury łódzkiej, natomiast 

nie uważa za możliwe dopuszczenie towarów z Wileńszczyzny na rynki 
litewskie. Również obrót pocztowy. z Polską byłby możliwy, gdyby z 
obrotu tego wyłączono Wileńszczyznę. 

Przyjmowanie bowiem przez pocztę litewską listów, adresowanych do 
Wileńszczyzny byłoby, zdaniem premjera Waldemarasa, wyrażeniem zgody 

Litwy na granice wykreślone przez Radę Ambasadorów. Z dalszej na ten 
temat rozmowy wynika, że mogłyby być nawiązane dość rozległe stosun- 
ki natury technicznej między Litwą a Polską, gdyby z dobrodziejstw ewen- 
tualnych umów wyłączono Wileńszczyznę. - : m: ' 

Na zapytanie przedstawiciela PAT czy premjer litewski nie uważa za 
konieczne doprowadzenie do uspokojenia roznamiętnionej opinji publicznej 
celem wytworzenia przychylnej atmesfery dla przyszłych rokowań i że 
w tej mierze bezpośrednia wymiana informacyj między PAT a litewską 
agencją telegraficzną byłaby możliwa i pożądana, premjer Waldemaras 
oświadczył, że sprawa ta, jak i inne drobne sprawy mogłaby być zała- 
twiona w drodze przyszłych pertraktacyj. Narazie, zdaniem Waldemarasa, 
byłaby wystarczającą dobra wola ze strony kierowników opinji pu- 

blicznej. RE 
Na pytanie czy dawne bliskie stosunki, jakie łączyły Polskę i Litwę 

nie powinny być brane pod uwagę we wznowieniu stosunków między obu 
krajami, zwłaszcza, że wielokrotnie potwierdzana unja nie była do tej 
pory przez żadną ze stron wypowiedziana minister Waldemaras oświad- 
czył, że ciągłość historyczna stosunków polsko-litewskich jest całkowicie 
przerwana i że Litwa do niej nawrócić nie chce. 

W polityce swej Litwa nie będzie się opierała ani na historycznych 
argumentach, ani prawnych, lecz wysuwa ważkie w polityce słowo „in- 
teres państwa*; nie rewindykuje swoich historycznych granic i uważa 
unję za zlikwidowaną przez całkowitą inkorporację Litwy do Polski je- 
szcze przed rozbiorami. 

Po wojnie światowej państwo litewskie powstało tak samo zresztą, 
jak i Polska—oświadczył premjer Waldemaras— drogą rewolucji i nasze 
pretensje do Wilna są dyktowane interesem państwa i oparte są na 
prawach moralnych. Pożytecznem jest w tem miejscu przyjąć, że z po- 
przedniej deklaracji. Waldemarasa wynika, że zasada wykreślenia granic 
państwa uznana przez konferencję pokojową w Wersalu, zasada o samo- 
stanowieniu narodów nie znajduje uznania premjera litewskiego. 

W zakończeniu premjer Waldemaras oświadczył, że nikt nie prag- 
nie tak dobrych stosunków z silną Polską, jak Litwa. Otoczona z trzech 
stron przez silnych sąsiadów Litwa pragnęłaby, zdaniem p. Waldema- 
rasa, widzieć Polskę silną, bo jej siła w dużym stopniu decyduje o 
istnieniu Litwy. 

Na zapytanie przedstawiciela PĄT czy premjer Waldemaras prze- 
widuje nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Polską p. Waldema- 
ras odpowiedział, że Litwa przyjmie posła polskiego, ale tylko w Wilnie. 

  

O tani i wygodny transport na Žie- 
miach Wschodnich. 

W ostatnich dniach wśród Bialorusi- 
nów przystąpiono do utworzenia nowego 
ugrupowania wyborczego pod nażwą: „Cei= 4 
tralay Komitet Wyborczy Białoruskiego 
Robotniczo-Włościańskiego Zjednoczenia”. B 

Komitet ten ma wystąpić przy wybe- R= 
rach samodzielnie z własną listą wy- 
borczą. : A 

Czołowymi działaczami tego komitetu B 
są p.p. A. Piekacz, J. Berent i j. Juchna. 

* Komitet ten zamierza działać wśród 
robotników, włościan i rzemieślników i | 
pragnie się oprzeć na elementach społecz- M 
nie radykalnych, (jw). 1 

Odezwa „bloku mnieįszošci naro- 
dowych“. 

Na odbytym onegdaj specjalnem ze- 
braniu przedstawicieli grup, które weszły w 2 
sklad-t. zw. bloku mniejszoš.i narodowych, Ik 
uzgodniono tekst odezwy przedwyborczej 
bloku. 

Odezwa ta zostanie opublikowana je- 
dnocześnie we wszystkich organach praso- 
wych popierających blok. (jw) 

Ukonstytuowanie się Komitetu // 
Wyborczego P. P. S. 3 

Jak się dowiadujemy, ostatnio zorga- 
nizowany został Komitet Wyborczy P.P. S. 
Ustalono już listy kandydatów do Sejmu i 
Senatu. Wśród kandydatów w pierwszym 
rzędzie wymieniani są: b. poseł Pławski, 
wice-prezydent Czyż, prof. Ehrenkreutz, 
przewodniczący O. K. R. p. Stąžowski, dr. | 
Dobrzański, oraz pp. Załęski i Jakobini. — №8 

Komitet Wyborczy rozpoczął już u- 43 
rzędowanie, mieszcząc się w lokalu przy | 
ul. Kijowskiej 19. i 

Jak się informujemy, organizacje 
miejscowe porozumiały się z Centralnym 
Komitetem Wykonawczym P. P. S. i uzy- 
skały możność samodzielnego wystuwa- 
nia swoich kandydatów. S 

Podkreślić należy, iż P. P. S. do wy- 
borów występuje zupełnie samodzielnie, 
nie łącząc się z żadnemi ugrupowaniami 
czy też partjami wyborczemi. (5). 

Komitet wyborczy staroobrzę- 
dowców. į 

W ostatnich dniach staroobrzędowcy £ 
wileńscy przy udziale przywódców staro- | 
obrzędowców z całej Polski przystąpili do 
utworzenia komitetu wyborczego pod naz- £ 
wą „Centralny. Komitet Wyborczy Stąro= 

obrzędowców”. 3 
Twórcy tego komitetu zwrócili się z 

gorącym: apelem do wszystkich staroobrzę- | 

dowców w Polsce wzywającym ich do jak- 

najczynniejszego udziału w nadchodzących 
wyborach, celem przeprowadzenia posła — 

staroobrzędowca do nowego Sejmu. 3 
Chwilovo Komitet Wyborczy Staro- * 

obrzędowców nie zblokował się jeszcze z 48 
żadzem innem ugrupowaniem, jednak za- + 

mierza zawrzeć blok wyborczy bąćż £ jed- 

nym z rosyjskich ugrupowań wyborczych, 
bądź też z innemi. 3 (iw) 

ALTAS NIO AAS ENN TRS 

siadeią zaledwie 2 klm. kolei na 100 klm. 

kw., podczas gdy województwa zachodnie 
mają na tę samą ilość 12,3 klm., a połud- 

niowe 5,3. 3 я 

Brski sieci komunikacyjnej na Zie= 

miach Wschodnich można podzielić na trzy 

kategorje. A więc brak linij lokalnych, t. 

zn. brak odnóg kolei głównych, brak polą- 

czeń z głównemi ośrodkami przemysłu pol- 

skiego, brak wreszcie połączeń krótkich z 

morskiem wybrzeżem. E 
Najbardziej typowym przykładem bra- 

ku połąc eń lokalnych jest północno- 
wschodni skrzwek woj. wileńskiego, gdzie 

obszar zamknięty granicami litewską i ło- — 

tewską z jednej strony, a linją kolejową ® 

Podbrod:ie—Zabacie z drugiej, liczący O- | 

koło 10.000 klm. kw., a więc dwukrotnie tę 
większy od woj. Śląskiego, nie jest prze- 
cięty żadną linją kolejową 

Dla.zaradzenia temu stanowi rzeczy, 

zwrócił się w pierwszej połowie r. 1925 

sejmik powiatowy dziśnieński do Mini- 

sterstwa Komunikacji z memorjałem w | 
sprawie budowy linji Woropajewo—Druja, > 

o długości 80 klm. Kolej ta ma przeciąć | 

powiat dziśnieński, pozbawiony zupełnie 4 

kolei, a mimo to będący jednym z najbo- *4 

gatszych na Ziemiach Wschodnich, Ludność |: 

tego obszaru w jesieni i na wiosnę, w czasie | 

rozlewu rzek, niekiedy przez całe miesiące 

odcięta jest od ośrodków gospodarczych i 

administracyjnych kraju. Memorjał dowodzi 
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„a
.   Jednem z głównych naszych zagad- 

nień gospodarczych jest dziś stworzenie 
takiej komunikacji, któraby była tanią i do- 
godną, a dotarłaby do martwych obecnie 
zakątków Rzeczypospolitej. Wpłynęłoby to 
z jednej strony na potanienie i zwiększe- 
nie spożycia produktów naszego przemysłu, 
z drugiej zaś na podwyższenie cen, które 
dziś wieś polska uzyskuje za płody rolne. 
Dostawa towaru do kolei, znajdującej się   na odległości nieraz ponad 80 kilometrów, 

  

  

nie opłaca się częstokroć w czasie robót 
rolnych, jako wymagające zbyt długiego 

czasu, Dzięki temu właśnie mamy okresy 
nierównomiernej podaży towaru w różnych 
okresach. Problem ten szczególniej aktual- 
ny jest na Ziemiach Wschodnich, gdzie 
rzadka i nieprzystosowana do potrzeb eko- 
nomicznych sieć kolejowa tamuje rozwój 
i produkcji i handlu. 

Ziemie Wschodnie zajmują 40% ob- 
szaru Rzeczypospolitej, a tymczasem po- 

i zupełnie słusznie, że kolej mogłaby znacznie 

ożywić ten bogaty zakątek kraju, umożli- 

wiając eksport drzewa, Inu i ryb z poje- 

zierza dźwińskiego. 
Tem samem budowa kolei mogłaby 

się w zupełności opłacić. Obecna odległość 

komunikacyjna między Drują a Woropaje- 

wem, wynosząca w linji powietrznej około 

15 klm.,*daje 290 klm., czyli wykazuje od-   chylenie 0 215 klm, od linji prostej. (A. W.).
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LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 

It E N5KI1 

Wilno, ul. Wileńska 28. 
Telefon Nr. 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 — 2; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 — 1; oczu 12—2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popoł. 

zębów 10—i1; skórne i weneryczne od 2—2!/2; nerwowe 1—2; dziecięce od1l — 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. Leczenie promieniami, 

12 1 о4 2—2/1, 

fotografowanie, przešwietlanie. Diatermia. Kwarcowa lampa. Solux. 
Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne. 2336 

  

Od dnia 6 do 10 stycznia 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy 

„Niemy oskaržyciel“ — nadzwyczaj emocjonujący dramat 
w 8 aktach. W roli głównej Eleanor 

Boardman, znakomita tragiczka i słynny pies Ralf. Nad program: „POWSTANIE 
NĄ MARSIE” w 1 akcie i „ECHA Z LOS ANGELOS* w 1 akcie. 

W poczekalni koncerty Radjo. Ostatni seans o godz. 10. Orkiestra pod dyrekcją p. W. Szcze- 
pańskiego. Kasa czynna od g. 3,30. Początek seansów o godz. 4. Cena biletów: parter 80 gr., 

balkon 40 gr. Następny program: „KSIĘŻNA GDAŃSKA". › 6371 

Kino-Teatr ы ы DZIŚ! o a żone świat. MOSKWA — LWÓW. й 
strz ekranu, genjalny OZŽU- 

CHIN w najnowszym arcyfilmie p. t: 39 Z d o b y wca serc 

z udziałem MARY PHILBIN. Akcja odbywa się w Małopolsce w czasie ostatniej wiel- NE | | 0 0 я 
2 е kiej wojny. Orgje rozbestwionego żołdactwa. Kamienowanie grzesznicy. Jeden pocałunek za 
ul. Wileńska 38. | tysiące istnień ludzkich. 6374 Początek o godz. 4, 6. 8 i 10.15. 

CER ROZOWE WETA ZZEZOREZREZ OZZIE 
„OPTYFOT*, UE 66. 
ZAKŁAD OPTYCZNO-OKULISTYCZNY. 
Najstarsza i największa firma na Wileńszczyźnie. 

Właściciele Вча Olkieniccy. 
Wielki wybór optycznych, fotograficznych przyborów. 

Najlepsze szkła Punktal - Zeissa*, 

WIELKI WYBÓR 
RaDJOSPRZĘTU i odbiorników od detektorowych do wielo- 
lampowych. UWAGA! Amatorzy, kupujący kompletny radjosprzęt 
korzystają z naszych anten, bateryj, lamp i głośników dla wypróbo- 
wania swoich odbiorników i jednocześnie otrzymują porady od inży- 

niera specjalisty. 6232-3 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

     

    

  

  

    
    

  

Firma egzystuje od r. 1908. 
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y Elektro - Radjotechniczne 

„DZWON" 
Wilno, Wileńska 21, 

Zawsze na składzie: Detektorki i odbiorniki lampowe 
* po cenach fabrycznych. 

Słuchawki różnych fabryk krajow. i zagran, 
po cenie od zł. 12.50. 

Sprzęt radjowy i elektryczny po cenach konkurencyjnych. 

Wszystko na raty i za gotówkę. 
Prosimy © przekonanie się. . 

  

Uwaga! W sprawie Radjo 
będąc w Wilnie należy wstąpić do 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej 

    

Tel. 655. 

    

© 

6061-2 

    

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salonowe i 

  

UL. WILEŃSKA 38, i poinformować się dokładnie o wszystkiem, co się | gabinetowe, kredensy, stoły, 
radja dotyczy. Obsługa fachowa. Bezpłatna porada inżynierska. w Toei 16žkė itd: 

Ceny przystępne. Wszystko i zawsze na składzie. Tel. 941, Wilno. 148-6 ZN - 

WĘGIEL opałowy AKUSZERKĄ _ НП M Tały. szo 
ow я in do wynajęcia 

l || pokoje z wszelkiemi 
z dostawą od 1 tonny w zamkniętych plombowanych 

wozach. Ceny najniższe. 

M. DEULL, ez TA 

  

WANDA NIEDZIAŁKOWSKA-DOBACZEWSKA. 28) 

Kamieniea za Ostrą- Bramą. 
Żybulowa uderzyła kilka razy fartuchem w sta- 

roświecką kanapę biderriajerowską, krytą spłowiałym 

rypsem. 

-— „Moja*,—westchnął cichutko Stary Pan, loku- 
_ jąc się starannie pomiędzy wystającemi sprężynami. 

Žybulowa dosłyszała westchnienie, ściągnęła 
brwi i popatrzyła się chmurnie. Po chwili 'wyszła, 

Pan Konstanty tarł dłonią czuprynę. 
— Ignaś, jabym radził nic zaczynać odrazu o 

lesie. Najpierw po dobremu. Przyjechaliśmy zoba- 
czyć, pomówić. A wracając puścimy bryczkę aleją i 
sami piechotą zboczymy pod las. Trudno, on matakże 

nóż na gardle. Nie przyjmie nas serdecznie. Co? 
Ignaś, 

Stary Pan kiwną głowął, ale znać było po nim, 
że słucha tylko jednem, uchem. Uśpiona od kilku lat. 
energja przelewała się w nim teraz. Chciałby wszy- 
stko załatwić odrazu, byle prędzej! Kipiało w nim na 
myśl, że może jeszcze zejść kilka miesięcy, zanim 

się dorwie ziemi i zawładnie tu znowa niepodzielnie. 

Oczy mu świeciły, jak gwiazdy, prostował się 
eo chwila, brwi ściągał, twarz mu jakoś stężała i 
stwardniała, stała się sroga i bezwzględna. Wyglądał 
w tej chwili, jak ongiś wyglądać musiał dziad jego 
własny, gdy sprawował sądy swoje pańskie nad pańsz- 

czyźnianymi chłopami. : 

Marja Brzezina wygodami, zdatne na biuro, 
przyjmuje od 9rano do 7w. w centrum miasta: wiado- 

ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. mość w Red. „Kurj. Wil.” 
W. Zdr. Nr 3093 

SE LLS i L 

  

6347 Jagiellońska 3. 6311-3 

"Pan Konstanty patrzył niespokojnie na przyja- 

ciela. ab 
KA „Pozwól, że ja zacznę mówić. Dobrze, Ignaś?— 

zaszeptał, ale odpowiedzi nie otrzymał. 

Przez podwórze ktoś szedł śpiesząc bardzo. 

Za chwilę Żybul stanął w progu. 
* * * 

Skłonił się zdaleka, dosyć hardo, i zwolna, ocią- 

gając się, podszedł do stołu. Nie okazał żadnego nie- 

pokoju, spochmurniał tylko jeszcze bardziej, ale, że 

zawsze był ponury, nie czyniło to wielkiej różnicy. 

Stary Pan machinalne wyciągnął rękę przez 

stół. Żybul ujął tę rękę, potrzymał chwilę w swojej 

i wypuścił. i 

„Przed wojną byłby mię pocałował w rekę“, po 

myślał Stary Pan, i zaraz Ździwił się sam w sobie, 

że ten brak przedwojennej uniżoności mógł -go nie- 

przyjemnie dotknąć. Całe życie był tej właśnie uni- 

żoności gorącym przeciwnikiem. Zły na siebie, brwi 

ściągnął jeszcze mocniej i spojrzał ostro na przeciw- 

nika. Mierzyli się chwilę oczami,- Wreszcie Żybul 
przemówił pierwszy. 

— Wielmożny pan tak sobie przyjechałesz? Po- 

patrzyć eo dzieji sia? : 
— Ja do ciebie, panie Źybuł, w sprawie kont- 

raktu. Na siebie Michałowszezyznę chcę brać. 

— „Ozemuż? Heto możno. Jak kontrakt konczy 

sia to już panska wola będzie nie odnawiać, 

— „Jak skończy się, powiadasz? Nie, panie 

Żybul, Ja pięciu lat czekać nie chcę. 
Do jesieni. Zbiory twoje i myśl o sobie, 

MECJESIKOJESIKOJESOJ KOJEOJCOJKOJH OJEJ CEJ COJKOJ KOJ KOJCCJKOJMH 

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

jakoteż skrzypce, bałałajki, gitary i mandoliny, 

lustra, zabawki dla dzieci i różne artykuły spor- 
towe. Maszyny do szycia. 

POLECA 

„UNIWERSAL“ 
WIELKA 21. 

WIELKI WYBÓRI DOGODNE WARUNKI. 
|>| 0-0 rar ara caca ma rar 0 O OO 

OGŁOSZENIE. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym, w Wilnie Antoni Si- 

terz, zamieszkały. w Wilnie, przy ul. Św. Michalskiej Nr. 8, 

zgodnie z art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 9 stycznia 

1928 r. o godz. 10-ej rano w Wilnie, przy ul. Adama Mickie- 

wicza Nr. 4 (w sklepie) odbędzie się sprzedaż z licytacji publi- 

cznej majątku ruchomego Jana Kality, składającego się z wó- 

dek, win i towarów kolonjalnych, oszacowanego na sumę zło- 
tych 12.200 gr., na zaspokojenie pretensji Adama. Kality. 

149/2405/VI Komornik Sądowy (—) A. Sitarz. 

dla cier- 
Najradykalniejszy środek piącyw NA przepuklinę. 
Najstarszą przepuklinę, sv navet 
paski i operacja nie pomogły, usuwa jedynie specjalny 
Środek dla usunięcia ruptury za pomocą mojego opa- 
tentowanego bandażu Nr. 1209, który przynosi praw- 

dziwą pomoc. S$. KON, Warszawa, ul. Sosnowa 13. 
Prospekty bezpłatnie. 5171-4 

INSTITUT de BEAUTĖ 
(Kėva Paris), Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657. 

Masaž twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie 

6168 
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  wad cery. Elektryzacja. Przyjmuje od 9—2 pp. 6324 
  

    
МА KARNAWAŁ  **- | 

Daży wybór mate- 

  

Smokingi, fraki. Иа 
Gustownie i tanio wykonuje pracownia krawiecka 

L. KULIKOWSKI Mickiewicza 33.A. 

  

  

Dobra partja. 
— Nie rozumiem, dlaczego nie 

chcesz wyjść za Ludwika. Taki przy- 
stojny mężczyzna, a jaką ma zna- 
komitą przyszłość... 

Przecież człowiek ten odzie- 
dziczy olbrzymi majątek... $ 

Т A, 0 i nie miatam : aj- 
mniejszego pojęcia... 

— A, tak, Žo Jego stary 
wój jest żebrakiem w Nicei. 

— Dyk jakżeż? u mnie w kontrakcie jeszcze 
pięć lat stoi napisane, U 

— Wiem że stoi. Ale nic nie płacisz, | 

— Jakżeż? Według prawa płacę. Powiedziano: 
za każden rubel... 

— Wiem, wiem. Ale sam powiedź, panie Żybul, 

czy to sprawiedliwie? Ileż to wypada? Ile ja mam? 

Żybul mówił zwolna, z oczami wbitemi w pod- 

łogę: 

— Jaż temu nie winien. Pan sam chciałesz, żeby 
zostało, jak było i kontraktu nie zmieniłesz. Siedź 

ty, Żybul, powiedziałesz pan, i ziemi pilnuj, żeby 
choć, znaczy się, troszku zaorać, póki nie uspokoi 

się. Dyk jai siedział. i 

— Wiem. Ale Boską sprawiedliwość trzebaż w 

sercu mieć. Ja z tego co ty mnie za cały rok pła- 

cisz i butów sobie nie kupię. A ziemia moja. lnni 

dawno na wypłatę zbożem poprzechodzili. Ja pisałem- 

był czas, prosiłem ciebie, jak kogo dobrego — nie 

chciałeś. Teraz się nie dziw, że ja ten dla siebie 

niewygodny kontrakt obalić postaram się. To powie- 

dzieć tóbie tutaj dziś przyjechałem. 

Żybul oderwał z trudem oczy od podłogi i 
wbił je w twarz Starego Pana. 

— Dyk pan wielmożny znaczy się czegoby 

chciał? Żeby ja zbożem płacił? Hetoż możno zrabić, 

koli treba. Już wiedaju co panu w Wilnie ciażkoi 

Czamuž? pobalakajem. 
Staremu Panu błysnęły oczy. 

— Ahal Teraz to-pobałakajem. Ale widzisz te- 
raz to ja nie chcę ani zbożem, ani nie zbożem. O   
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Dr. ŻelioWICZOWA ооа Żawiedamiać st 
KOBIECE, WENERYCZ- ŚR 

NE, NARZĄDÓW MOCZ. Zgubiono 

do wynajęcia. 
strojenie. UI. Mickiewicza 
24—9. Estso. 5922 

Nr. 6 (1053) 

  

— Dlaczego, Jasiu, obejmujesz mnie tylko 
jedną ręką? © 

| — Awiesz, ojciec obiecał nam samochód, 
więc przyzwyczejam się do odpowiedniej pozycji... ! 

  

4 

0000500000000000909 ao 

Gdzie można nabyć I uszyński 
* LI * s 

„Iurjor Wileński Spec. choroby weneryczne, * 
niemoc płciowa, skórne. 

w Grodnie. 2 od 9—12 i 4—7. 
1. Mickiewicza 30. K: . 

„RUCH* dworzec 030. 9 WZ.P, | 6344-15 
opa DOKTÓR MEDYCYNY 

Księgarnia pocztowa 
„LOT* — poczta. 

„Księgarnia „Ognisko*— 
Dominikańska 10. 

Księgarnia Iberskiego— 
Dominikańska 31. 

Księgarnia 5. Lewando- 
wicza — Płac Batorego. 

We wszystkich kio :* ach 
ulicznych. 

W filji „Kurjera Wileń- 
skiego“—Orzeszkowej 5. 

A. Cymbler 
Choroby: weneryczne i 
kórne. Elektroterapia, 

słońce górskie. 

Mickiewicza 12, róg Tatar- 

skiej 10—2 i 4—7. 6345.27 

Dr. KENIGSRERG | 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje 0
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6351-5 g 9—12 i 5—8. 
00000000000000000609 Mickiewicza 4. Tel. 1090. 

W.Z.P. 39 6346-27 

Folwarków 
do kupna dla solidnych 

nabywców poszukujemy. 

Dom H/K. „ZACHĘTA“, 
Gdańska 6, | piętro, 

tel. 9-05. 124 

ażią gumę gotówki 
ulokujemy dogodnie na o- 
procentowanie pod mocne 

i pewne gwarancje. 

Dom K.K. „Tachęta“ 
Gdańska 6, telef. 9-05, 

6335-1 

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

Kupno i sprzedaż: MEBLE, 
DYWANY, ANTYKI, Lombardo= 

we kwity i rozmaite CZ iš 

MAKE | 
najlaniej nabyć 
można W D. f. 

R. Sikorski 1 $4а 
ul. awalna 30. 

5796-18 

  

  

  DOKTOR 

D. Zeldowicz 
choroby skórne, weneryczne, 

syfilis i narzędzi moczowych. 
Od 9—1, od 5—8 w. 

KOBIETA-LEKARZ 

    
Szacunek rzeczy bezpłatni 

  

Od 12-2 i od 4—6. kwit lombardowy Nr. "R ; 
nieważnia się, 

  
    

  

Mickiewicza 24, tel. 277. akcj 
W. Zdr. Nr 152 6343.16 Krawcowa 

Pianina przyjmuje wszelkie obstalunki i ‚ 
Reperacja 1 na plaszcze, suknie, ubra” 

nia dziecinne, bieliznę it.p. | 
Ul. Ciasna 3, m. 4. A. W. : 

  

kontrakcie mówisz? I słusznie, Z kontraktem w ręku 

gadać będziemy. Ale ja widzisz przyjechałem tu 
wpierw, ezem z tobą gadać urzędowo. Ustąpisz na | 

jesień—krzywdy twojej nie chcę, Zabierzesz co twoje 

i jeszcze ot sąsiad gdziekolwiek zarekomenduje. A 

nie — to wojna i jeszcze ty mnie odszkodowanie 

zapłacisz, Tylko my ten kontrakt przeczytamy uważ- A 

nie i komisję sprowadzimy sprawdzić, jak gospoda- 

rujesz. 3 

Żybul obejrzał się po kątach i zakręcił się na 
stołku. Wyglądał, jak zwierz, który czuje, że wróg 
jest na jego tropie, 

— Jaż naprzeciw temu, żeby ugodzić się nie 
mówię nic,—zamruczał niepewnie, Koli treba zbożem 

płacić, niechaj już będzie zbożem. 

Tu pan Konstanty uznał za stosowne wtrącić | 

się. 3 

— Tož slyszaleš, panie Žybul. Sąsiad chce Mi- 
chałowszczyznę na siebie brać. Teraz już nie o to 

chodzi, jak płacić, ale żebyś się po dobrej woli na 

jesieni usunął, у 

Ty, panie Żybul, pokrzywiłeś duszą z tym kont- 
raktem. Sam wiesz, Jak do sądu dojdzie — z niczem © 

pójdziesz i jeszcze odszkodowanie zapłacisz. A tak | 

my ciebie gdzieindziej urządzimy, a mie da się, to* | 

jakkolwiek inaczej pomożemy, żebyś nie zmarniał, ` 

(D. 6. n.), 

a
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Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99. czynne od godz. 
Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od 9 — $ ppoł. i 7 

CENA PRENUMERATY: nfiesięcznie z oszeniem do domu lub przesyłką 
wy) tronika p Biden i (za wiersz redakcyjny), dla poszukujących pracy” 

Oddział w Grodnie-- Orzeszkowej 5, tel. 360. s 

9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego pr 

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

zyjmuje od godz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki, Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
— 9 wiecz. Konto czekowe PLK. O. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 893, 

cztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz 
a zniżki, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej. aniczne 50% drożej, Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, na stro- 

  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pog oń”. Dunk, „Pasas“, „Paz“, al. Šv. Igaaaga 5. Taw. Wyd, Redakter w/z. A Fararowski:   

 


