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KURJER WILENSKI 

  

Rok Wi. MIEZALEŻBY 0QRGAR DEMOKRATYCZNY. 
  

piracja gospodarcza Lityy, 2 piss ssiausoi 
W numerze 169 z dnia 28 lipca 

1928 r. umieściliśmy pod tytułem 
„Litwa w przededniu ciężkiego kry- 

zysu gospodarczego” — rozważania 

na temat tendencyj, zarysowujących 

się w życiu gospodarczem naszego 

północnego sąsiada, a wróżących 

mu szereg poważnych trudności 

ekonomicznych. Obecnie musimy 

stwierdzić, że kryzys gospodarczy 
na Litwie zaczął się, i że nikt inny, 
jak tylko rząd Litewski dał pierwszy 

sygnał na trwogę, chroniąc się przed 
widmem bankructwa gdziekolwiek 
bądżź— chociażby w paszczę niemiec- 
kiego molocha gospodarczego. Bo- 
wiem musimy zaznaczyć, że pomija- 

jąc naturalną u p. Voldemarasa 
skłonność do wszystkiego, co nie- 
mieckie, sytuacja gospodarcza Litwy 
zmusiła tego „męża stanu" do szu- 

kania oparcia chociażby u Niemców 
i chociażby drogą zawarcia traktatu 

handlowego, oddającego Litwę w 

niemiecki pacht. 

Oto bowiem co świadczą cyfry 

e życiu gospodarczem Litwy, tej 

woldemarasowskiej Litwy, poświę- 

conej przyszłości kraju dla kultu 

nienawiści przeciwpolskiej *). 
W nawiasach należy zaznaczyć, 

że mimo groteskowości całej t. zw. 

„akcji* litewskiej, mającej na celu 

„zdobycie* Wilna i utworzenie  ja- 

kiegoś imperjum litewskiego od Bał- 
tyku do Carnego Morza, — obecna 

sytuacja tego kraju zaczyna się sta- 
wać naprawdę tragiczną. 

   wanym wyż kula Ч 
podawališmy, že eksport 

w cyl 
pca r. ub. 
litewski 
cząwszy zaś import równolegle wzra- 
sta. Obecnie wprowadzamy popraw- 
kę na dobro litewskiego eksportu. 

gdyż ostatnie miesiące r. 1928—czyli 
zimowy sezon eksportowy, wykaza- 
ły pewną zwyżkę eksportu, która 
wprawdzie nie uratowała bilansu 
handl. Litwy od pasywności, 
mniej podniosła nieco ogólną cyfrę 

eksportu litewskiego. 
Eksport litewski: Wywieziono z 

Litwy towarów o wartości w miljo- 

nach litów: 
w r. 1926 przec. mies. 21,1 milj. lit. 
Ri TYŻI х "MADZIA" » 
u u 1928 -, RZS W 24 

Zwyżka jest nieduża, jednak jej 

fakt mógłby nasunąć optymistyczne 
wnioski, tylko wówczas, gdyby kon- 

junktura zwyżkowa przedłużyła się 

w r. 1929 przynajmniej do kwietnia 

tego roku i gdyby nie postępował 

równolegle wzrost importu na Litwę. 

Bowiem importowano na Litwę 
towarów 0 wartości w milj. litów: 

Import litewski: 

w r. 1926 przec. mies. 20,0 milj. lit. 
он ВО о- war: kal BB 
A 2 A aa 

Jak widzimy — tempo wzrostu 
importu jest znacznie silniejsze, niż 

tempo zarysowującego się ostatnio 

wzrostu eksportu. Jest to objaw 

niepomyślny, chociaż teoretycznie 

do wytłómaczenia Litwa potrzebuje 

szeregu towarów dla najzupełniej 

normalnego i gospodarczo-zdrowe- 
go spożycia. Niemniej Litwa musi 
za te towary płacie i tu leży trud- 
ność sytuacji. 

Il. Czem Litwa zapłaci nadwyżki” 
importowe? 

Pod analogicznym podtytułem 

przeprowadziliśmy w artykule z 

lipca r. ub. sumaryczne rozważania 

na temat bilansu płatniczego Litwy. 
- Nie będziemy ich powtarzali. Skon- 
statowaliśmy, wówczas i podtrzymu- 

„jemy obecnie, że w sytuacji gospo- 
darczej Litwy jedyną drogą do 
skompensowania deficytów biłansu 

daż substancji samej kraju, jego nie- 
  

*, Uwaga: Dla utrzymania ciągłości poró- 
wnań cyfrowych z naszym artykułem z lipca 
ubiegłego roku, zacytowanym wyżej, zacho- 
wujemy tę samą. co wówczas kolejność roz- 
ważań w analizie życia gospodarczego Litwy. 

     
    

kurczy się od r. 1926, za-- 

ruchomości w |-my rzędzie. Dalej 

podkreślaliśmy, że litwini zdają się 

liczyć na kredyty z Berlina, kredy- 

ty, za które przejdą oczywiście w 

ręce Niemców właśnie realności li- 
tewskie: ziemia, lasy, domy. 

Jak się okazuje—teprzewidywania 

okazały się znacznie mniej pesymi- 

stycznemi od litewskiej rzeczywi- 
stości. Rzecywistość tę ujawnił do- 

piero traktat handlowy Niemiecko- 

Litewski, na podstawie którego 

Niemcy otrzymały faktycznie carte 

blanche do eksploatacji Litwy. 

Cóż za to Niemcy dają Litwie? 

Dadzą to, czego Litwa w chwili o- 
becnej, a również w ciągu szeregu 

lat—najbardziej będzie potrzebowa- 

ła: dadzą pieniądze. 

Niemcy przecież zapłacą. Będą 

płacili za wykupywaną przez kolo- 

nistów ziemię, za lasy, za domy i 

przedsiębiorstwa. W ten sposób — 

Litwa uzyska tak gorąco pożądane 

kapitały za cenę... wyzbycia się Li- 

twy. „Litwini będą w Ameryce, zaś 

na Litwie Niemcy" pisało przed ro- 

kiem jedno z litewskich pism opo- 

zycyjnych. Ówczesne pesymistyczne 
przewidywanie zaczyna się ziszczać 

obecnie. Podkreślamy: zawarcie przez 

Litwę traktatu handlowego z Niem- 

cami—jest kapitulacją Litwy przed 

rzeczywistością gospodarczą, jest 

drogą, bardzo drogą ceną, zapłaco- 

ną przez kraj za politykomanję do- 

tychczasowych rządów. 

Jest to ucieczka przed bankruc- 
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lazła—świadczą tendencje, zaryso- 

wane aż nazbyt wyrażnie w pozy- 

cjach bilansów Banku Litewskiego. 

il. Bank Litewski. 
Bilanse Banku Litewskiego wy- 

kazują w |-m rzędzie bardzo stałą 

tendencję do zmniejszania się za- 

pasu dewiz pełnowartościowych. 

Wartość tych dewiz wynosiła: 
15 marca 1928 r. — 53,6 milj, lit. 

„ maja K k 9 
„ czerwca Gao AND aa 
„ lipca RSW ZSĄZĄCH | 35 
„ Sierpnia a wr ND ZA 
„ września „ „—415 ‚„ ‚ 
„ październ. „ „ — 426 „ ‚ 
„ listopada „ „— 409 „ , 

W ciągu 8 miesięcy zapas de- 

wiz zmniejszył się o 13 miljonów 

litów. Zostało to spowodowane po- 
krywaniem przez Bank należności 

zagranicznych, zwrastających skut- 

kiem ujemnego bilansu handlowego. 

Bowiem równolegle, chcąc zaże- 

gnać rozpoczynające się na Litwie 

bankructwa, Bank Litewski nie 
zmniejsza udzielanych: na rynku 

wewnętrznym kredytów, lecz odwrot- 

nie — zwiększa je, 
Cyfra pożyczek i dyskonia wynosiła: 

15 marca 1928 r.—77,9 miljon. lit. 

15 maja ms -040--5 я 
15 czerwca 828 с w 
15 lipca BSE FABAS >, » 
15 sierpnia Pisa » 
15 września _„ —837 ‚ и 
15 października, — —86,6 ‚ ч 
15 listopada „ —%01 , » 

W ciągu 8 miesiecy kredyty 

wewnętrzne rozrosły o 12 miljonów 

litów. Kredyty te pozwalają impor- 

terom litewskim kupować towar za- 

graniczny i przyczyniać się w ten 

sposób do zwiększenia pasywności 

bilansu handlowego. Gdyby jednak 

Bank Lit. spowodował zacieśnienie 

kredytów, a przez to 

importu, —spowodowałoby to znacz- 
ne zwiększenie 

zmniejszenie 

ilości bankructw w 
kraju, wzrost bezrobocia, drożyznę 
i rozpętałoby kryzys w całej pełni. 

Wobec tego, że zapas dewiz w 
Banku jest ograniczony, wyczerpać 
się on musi wcześniej czy później. 

Wówczas lit zostałby zachwiany. 
Jednak chwiłowo uratować sytuację 
może przypływ na Litwę gotówki 
obcej. Przypływ ten może nastąpić 
i nastąpi—w sposób przez nas wy- 

żej podany: drogą wykupienia przez 

niemców majątku nieruchomego 
Litwy.. T. Nagurski. 

twa się zna- - emigrację do Brazylii, gdzie 

„Lietuvos Aidas* s opozycji. 

KOWNO, 221, (tel. eo4.). „Lietu- 
vos Ridas* nawiązująe da konferen- 

cyj partyj opozycyjnych. jakie się 
niedawno odbyły w Kownie, podkre- 

śla, ze naogół opozycja znalazła się 

na rozdrożu i aacząła się rozpadać. 

Laudininki, unikając konferencji pu- 

blicznej, a naradzając się poufnie, 

jakgdyby dali do zrozumienia, że 

zmieniając swą taktykę: względem 

rządu, co tembardziej uwidocznia się 

z wyborów burmistrza Wilejszysa 
na prezesa centr. komitetu, Wilej- 
szys, jako burmistrz, zmuszony jest 

współpracować z rządem, to zaś jak- 
gdyby się równało zaniechaniu 0po- 

zycji. : 0 

Co innego krikazczienie. Ci jesz- 
cze ostrzej napadają na rząd, nie 
mogąc mu darować, że „tyle czasu 

upłynęło od 17-go grudnia 1926 T. 

a oni jeszcze nie są u steru władzy. 

Jednak i w tej partji coraz wyraź- 

niej zaczyna się zarysowywać bez- 

ład, co znajduje swój wyraz we 

wzajemnej nieufpości. Jednak ani 
jedna, ani druga partja nie jest wy- 

raziciem woli ludu, który jest za- 

dowolony z obecnego rządu i inne- 
go nie chee. Laudininki widocznie 

to zauważyli i zmieniają taktykę, 

krikszczionie zaś tego nie widzą i 
przez to mimowoli spokrewnili się 
duchowo z najgorszymi wrogami 

litwy — Polakami. Fakt ten prawi- 
cową partję opozycyjną niewątpliwie 

doprowadzi do rozłamu. 

Rosjanie uciskają z Litwy. 

KOWNO 22.1. (tel. wł,) Wobec 
ciężkiego położenia mniejszości ro- 

syjskiej w Litwie i wywłaszczenia 

włościan rosyjskich Związek Oby- 

wateli Litwy narodowości rosyjskiej 
postanowil zorganizować mi vą   

nie w każdym bądź razie ma by 
lepsze. Ludność rosyjska gwaltow- 

nie domaga się jaknajszybszego za- 
łatwienia tej sprawy. 

ROSJA SOWIECKA. 

Sowiety przygotowują się do 
" wiosennego S£ZONUI. 

MOSKWA, 22.1 (kor. własna), W 
związku z postanowieniem C. K. W. 

ZSRR. o podniesieniu przyszłego 
urodzaju o 30—35 proc., wszystkie 
bez wyjątku urzędy sow., pisma co- 

dzienne i org. partyjne przeprowa” 

dzają szeroką akcję agitacyjną za 

powiększeniem powszechnie zasie- 

wów, celowego użycia maszyn i o” 

czyszczania zbóż nasiennych. 

Przykład zwalczania analiabe- 
tyzmu w raju sow. 

MOSKWA, 221 (kor. własna), 
Dzięki nowemu, wysuniętemu przez 
partje kom. hasłu zwalczania anal- 
fabetyzmu w ZSRR na wszystkich 

przedsiębiorstwach i fabrykach sow. 
urządzono kursy dla analfabetów. 

Podczas kontroli jednego z takich 
kursów przez specjalną komisję, 
stwierdzono że zamiast zapisanych 
300 uczniów obecnych było w tym 
dniu na lekcji tyłko 14. 

BIAŁORUŚ SOWIECKA. 

Sow. „wzorowe szkoły tla upe- 
śledzonych dzieci. 

„MIŃSK. 22.1. (kor. własna). Miń- 
ska „Zwiezda* podaje sprawozda- 

nie z inspekcji jednej z „wzoro- 

wych* szkół dla głucho-niemych 

dzieci, w orszańskim okręgu. Jak 

wynika z tego sprawozdania prawie 

cały personel nauczycielski szkoły 

konkurował pomiędzy sobą w wy- 

szukiwaniu tortur dla tych upośle- 
dzonych istot. ; 

Dzieci bito żelaznemi prętami, 
zamkami, kluczami, kopano nogami, 

wyrywano włosy, morzono głodem 

it. d. „Zwiezda* domaga się suro- 

wego ukarania winnych. 

JAN BUŁHA 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, telefon 689, przyjęzuje od godz. © |0 

  

  

Uniwersytecka Szkoła Pielęgnia- 
rek i Higjenistek w Krakowie 
otwiera nowy kurs dnia i 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- 

4720 ków, Kopernika 23. 
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   W drugą bolesną rocznicę śmierci 

ś.p. KAZIMIERZA WIMBORA 
In. 24 stycznia o godz. 8 rano odbędzie się nabożeństwo żałobne 

w kościele ów. Jakóba. O czem wszystkich życzliwych pamięci 
n arłego zawiadamiają pozostali w głębokim żalu żona i dzieci 

  

    

       
       

  

    

  

    

    

   

  

   
   

   

     

   

      
    

    
    

     

   

     

      

   
     

   
       

      

     

   

     

KAL NATYCHMIAST teyzyzy tony najmie 
iura Izby Przemysłowo - Handlowej. 
erty należy składać za wyjątkiem swiąt od godziny 1i-ej do 2 ej. 

MICKIEWICZA 18 III piętro. 
el. 65. GŁÓWNA KOMISJA WYBORCZA. Tel. 65. 

powiedź sowiecka na ostatnią notę polską. 
Propozycja niezwłocznego podpisania protokółu. 

"MOSKWA, 22.1. (Pat.) Prasa ogłasza następujący komunikat urzę- 
y: „Litwinow przyjął w poniedziałek wieczorem polskiego ministra peł- 

nocnego Patka celem zbadania formy i procedury podpisania proto- 
zgodnie z propozycją rządu polskiego. Litwinow zakomunikował 

tkowi, iż zgodnie z notą z dn. 29. grudnia i protokółem dołączonym, 
sowiecki proponuje następującą procedurę dla podpisania pro- 

łu: 
Rządy Z. S. R. R. i Polski, zgodziwszy się na podpisanie proto- 
przeprowadzą podpisanie go niezwłocznie w Moskwie za pośred- 

vem osób, upoważnionych ad hoc. Niezwłocznie po podpisaniu pro- 
lu przez przedstawicieli Z. S. R. R. i Polski, rząd sowiecki skie- 

uje zaproszenie bezpośrednio do Finlandji, Estonji i Łotwy. Podobne 
roszenie zostało już wysłane do Litwy i zgoda tej ostatniej została 

ż uzyskansa—oraz do Rumunji za pośrednictwem rządu polskiego, aby 
łączyły się do protokółu, zważywszy, że państwa te uważają, że 
łączyły się już do paktu paryskiego. Wspomniane państwa prze- 
'adzą swe przystąpienie do protokółu w sposób, przewidziany dla 

ju Kelloga, t. zn. przesyłając państwu, będącemu inicjatorem pro- 
łu pisemny akt o przystąpieniu z kopją protokółu w załączniku. 
Rządy państw, które podpisały protokół, lub które przyłączyły się 
rotokółu zobowiązują się przedstawić w jaknajkrótszym czasie we- 
ustalonego u nich porządku do ratyfikacji pakt Kelloga i protokół, 
ratyfikacja paktu uprzednio nie nastąpiła. Protokół wchodzi w ży- 
między 7. 5. R. R. a Polaką z chwilą wymiany pomiędzy niemi 

entów ratyfikacyjnych, zać między Z.S.R.R. i państwami przy- 
emi się do protokółu dolce doręczenia rządowi sowieckie- 

Moskwie urzędowej notyfika › 5 ; nb ii 
państwo. ; 

Litwinow wyjaśnił następnie, że powyższa procedura przedstawia 
następujące korzyści: |) była już stosowana do paktu Kelloga i w kon- 
sekwencji była już zaakceptowana zarówno przez rzad Z, S. R. R. jak i 
przez rząd polski, 2) prowadzi ona w sposób możliwie najprostszy do ce- 
lu zamierzonego przez autora propozycji, t. zn. do natychmiastowego 
wprowadzenia w życie paktu Kelloga co najmniej między kilkoma pań- 
stwami Europy Wschodniej, przedstawiajęc w ten sposób dła wszystkich 
państw Europy Wschodniej możliwość stania się uczestnikami protokó- 
łu w tym samym czasie i z temi samemi prawami, co państwa, które są 
sygnaturjuszami protokółu. 

Min. Patek oświadczył, iż przyjmuje do wiadomości samą propozy- 
cję oraz powyższe wyjaśnienia i obiecuje zreferować je swemu rządowi". 

IATA 

Dockoła rokowań handiowych polsko-niemieckich. 
BERLIN, i! I (PAT). Półurzędowy komunikat potwierdza, że kontr” 

propozycje polskie, poczynione dr. Hermesowi nadeszły do Berlina i 
oświadcza, że rzeczoznawcy odnośnych resortów badają obecnie te kontr- 
propozycje. Jednocześnie półurzędowa „Deutsche Diplomatisch-Politische 
Korrespondenz”* przynosi artykuł o przedłużeniu umowy drzewnej. 

W artykule tym „D. Dipl.-Pol. Kor.* podkreśla, że ustępliwość za- 
znacza się głównie po stronie niemieckiej. Obecne przedłużenie umowy 
drzewnej, zdaniem dziennika, wytwarza pomyślniejsze warunki psycholo- 
giczne dla prowadzenia dalej pracy nad porozumieniem gospodarczem, 
w szczególności dzięki pastanowieniom, które zawarte zostały w związku 
z przedłużeniem umowy, że obie strony na czas trwania tej umowy wy- 
kluczają stosowanie zarządzeń bojowych. 

„Deutsche Diplomatisch- Politische Korrespondenz" wyraża na- 
dzieje, że ta okoliczność ułatwi właściwe rokowania handlowe, których 
pomyślne prowadzenie dalej zależy — jak podkreśla dziennik—po wielo- 
krotnych dowodach niemieckiej gotowości do porozumienia, obecnie 
głównie od Polski. 

   

Komuniści niemieccy wobec memo" 
ejału gen. Groeners. 

BERLIN, 22. 1. (Pat.) Frakcja komunistyczna. w Reichstagu zgłosiła 
interpelację w sprawie memorjału gen. Groenera, oświadczając. że me- 
morjał ten potwierdza w całej rozciągłości wszystkie oskarżenia komuni- 
styczne co do tego, że budowa krążowników jest przygotowaniem napa- 
du na Rosję Sowiecką. Interpelacja żąda wyjaśnienia co do planów nie- 
mieckiej polityki zagranicznej, zbrojeniowej i wojennej przed Reichstagem 

Ciężki stan finansowy Hiemiec, 
BERLIN, 22-1. (Pat.) Minister finansów Rzeszy p. Hilferding udzielił 

prasie wyjaśnień o preliminarzu budżetowym na rok 1929/30, wskazując 
na to, że znalazł się on wobec deficytu 360 miljonów marek w prelimi- 
narzu wydatków nadzwyczajnych oraz 600 miljonów w wydatkach zwy- 
czajnych, co się tłumaczy częściowo tem, że na rachunek odszkodowań 
przekazuje się przeszło 312 miljonów. Mimo trudności preliminarz wydat- 
ków nadzwyczajnych zostanie pokryty bez zaciągnięcia nowej pożyczki. 

Preliminarz zwyczajny zamyka się w rozchodach i przychodach 
sumą 9.900 milj. mk. czyli jest o 350 miljonów większy niż w roku 1928. 
Uczyniono wszystko, co było możliwe, ażeby zmniejszyć wydatki, jed- 
dnakże możliwość tego zmiejszenia jest o wiele bardziej ograniczona, niż 
to się początkowo wydawało. 600 milj. deficyt pokryty zostanie przez 
zwiększenie podatku od piwa i od spirytusu, oraz przez zastosowanie 
zmian w podatku spadkowym. 

Wielka afera oszukańcza w Berlinie 
BERLIN, 22.1. (Pat). Policja berlińska wykryła ogromną aferę oszu- 

kańczą, w której główną rolę odegrał bankier Lewin, właściciel firmy 
Romę Lewin sfałszował weksle na sumę od 2-ch do 3-ch miljonów 
marek. 

W chwili, gdy policja zainteresowała się tą sprawą, okazało się, że 
Lewina niema w Berlinie. Znikł on przed 10 dniami. 
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DZIEŃ POLITYCZNY. 
W dn. 22 stycznia r.b. w godzi- 

nach popołudniowych odbyło się 
pod przewodnictwem p. prezesa 
Rady Min. prof. K. Bartia i z udzia- 
łem Marszałka Piłsudskiego posie- 
dzenie Rady Ministrów. Przedmio- 
tem obrad była sprawa rokowań o 
traktat handlowy z Niemcami. 

Pos. Burda (B.B.) zgłosił swe 
przystąpienie do klubu P.?P.S.— da. 
wna Frakcja Rewolucyjna. Pos. Bur- 
da do wybuchu wojny światowej 
był członkiem i działaczem P. P. 5. 
na terenie Małopolski i Śląska. 

* 
W Ministerstwie Robót Publiez- 

nych odbyła się pierwsza konferen- 
cja międzyministerjalna w sprawie 
obniżenia cen cegły. Udział w niej 
wzięli przedstawiciele Ministerstwa 
Kobót Publ, Spraw Wojsk, Komu- 
nikacji i Spraw Wewn. Ponadto de- 
legaci Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego. Omawiano sprawę utworzenia 
centralnego biura zakupu cegły 
przyczem wypowiedziano się. prze 
ciwko utworzeniu takiego biura 
przy Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go, jak to było w roku ubiegłym, 
Ostatecznie sprawa ta nie została 
zdecydowana i będzie rozpatrywana 
na jednem z najbliższych posiedzeń, 

* 

W dniu 21 b. m. odbyło się w 
Ministerstwie Przem. i Handlu po- 
siedzenie orgenizscvjne komitetu bu- 
dowy w Gdyni pomnika zjednoczenia 
ziem nolskich. W posiedzeniu wzięli 
udział wszyscy wojewodowie, któ- 
rzy na ten dzień przybyli do War- 
szawy z powodu zjazdu wojewodów 
zwołanego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 

Ofiary, składane na budowę po- 
mnika, napływają obficie od naj- 
szerszych warstw społeczeństwa i 
przekroczyły już sumę 120 tys. zł. 

o TY 
Możliwość rozłamu w 

CZE. od; ód. 1 онн >. 
Wczoraj odbyło się w Kole Ży- 

dowskiem głosowanie w sprawie u: 
tworzenia prezydjum tego klubu. 

W Kole Żydowskiem od dłuższe- 
go czasu istnieje rozbieżnosć zdań 
co do ustosunkowania się nad tak- 
tyką tego klubu wobee rzedu i stąd 
też wypływa różnica poglądów co do 
ukształtowania się prezydjum Klu- 
bu Zydowskiego. 

W dniu wczorajszym zgłoszono 
dwa wnioski. Pierwszy wniosek 
posłów z Małopolski Wschodniej, 
którzy dążą do współpracy z rządem, 
aby klub wybrał prezydjum skła- 
dające się z równorzędnych i równo- 
uprawnionych członków, — drugi 
zaś wniosek zgłosili zwołennicy p. 
Grinbauma, by klub wybrał dwóch 
wiceprezesów. Pierwszy wniosek 
upadł. Natomiast przeszedł wniosek 
drugi, wobec czego pos. Reich od- 
czytał drugą deklarację, w której w 
imieniu posłów z Małopolski Wschod- 
niej oświadcza, iż uchwała o wybo- 
rze dwóch wiceprezesów, uniemożli- 
wia jego grupie brania udziału w 
pracach klubu, którego jedności jed- 
nak łamać nie chee. 

Po odczytaniu tej deklaracji pos. 
Reich i czterech jego towarzy: zy, a 
mianowicie: Rosmarin, Leser, Eisen- 
stein i sen. Schreiber opuścili po- 
siedzenie. 

Klub obradował dalej, przyczem 
został zgłoszony wniosek o reasump- 
eję uchwały, dotyczącej wyboru pre- 
zydjum. Po dłuższej dyskusji upro- 
szono prezesa klubu, aby zwrócił się 
z zapytaniem do grupy p. Reicha, 
jak rozumieją swe oświadczenie o 
niebranie udziału w pracach klubu. 
Jeśli reasumpcja uchwały nie zosta- 
rie uchwalona, to należy się liczyć 
rozłamem w Kole Żydowskiem. 

Z 

Kronika tełegraficzna. 
= Wojska rządowe w Meksyku rozbiły 

powstańców, zabrały do niewoli przywódców 
i odzyskały miasta Mezatenango i Salama. 

= Młody Hugo Stinnes, syn wszechpo- 
tężnego ongi w Niemczech miljonera i prze- 
mysłowca, który dopuścił się fałszerstw przy 
waloryzacji pożyczek wojennych, otrzymał 
akt oskarżenia. Akt ten wymienia między 
innemi sumę koło 60 miljonów marek nie- 
mieckich, na którą zgłoszono pożyczek wo- 
jennych. 

== W stanie zdrowia marszałka Focha 
nastąpiła znaczna poprawa. Lekarze pozwo- 
lili marszałkowi wstać dziś po raz pierwszy 
z łóżka. 

== Nowy pretendent de tronu afganistań- 
skiego. Dzienniki donoszą z Afganistanu, 
że znalazł się tam nowy pretendent do tro- 
nu w osobie Tirtara Omara Chana, który 
maszeruje na Kabul. 

== S$ilne mrozy, dochodzące do 28 stop- 
ni panują w całej Rumunji. W Bukareszcie 
zanotowano 24 stopni. 

== Gwałtowny pożar zniszczył w Kon- 
stantynopolu około 1000 domów, 5tys. osób 
pozostało bez dachu nad głową. 
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Sytuacja kredytowa w Polsce. 
W końcu ubiegłego roku dało się 

zauważyć zwłaszcza w stolicy pew- 

ne odprężenie na rynku pienięż- 
mym, spowodowane zwiększeniem 
redyskonta w Banku Polskim o prze- 
szło 16 i pół milj. zł. i przygotowa- 
miem przez banki prywatne znacz- 
niejszego zapasu gotówki na potrze- 

by klijentów. 
Pierwsze dni stycznia przyniosły 

jednak znowu pogorszenie się sytu- 
acji. wywołały je następujące oko- 
liczności: 1) zmniejszenie przez Bank 
Polski w pierwszej dekadzie dyskon- 
ta o blisko 12 miljonów, a pożyczek 
zastawowych o 5.8 milj. zł.; 2) przy- 
padające terminy płatności podat- 
ków i wykup patentów; 3) zapada- 
jące płatności kredytów rolniczych; 
4) regulowanie przez półhurtowników 
i kupców detalicznych należności ź 
tytułu zakupów przedświątecznych; 
5) zwiększenie produkcji w przemy- 
śle, w szczególności w łódzkich i 
bielskich fabrykach włókienniczych, 
przygotowujących się intensywnie 
na sezon letni — wskutek czego 
wzrosły koszty robocizny, surowca i 

chemikalji. 

Szczegėlnie dotkliwie dal się od- 

czuć głód gotówkowy w Lublinie, 

gdzie banki ograniczyły w silnym 

stopniu kredyty, oraz w Łodzi— 
która pierwszy raz od dłuższego 
czasu doznała dość znacznej pod- 
wyżki stopy procentowej na rynku 
prywatnym. Podaż weksli na rynku 
łódzkim przekracza już znacznie za- 
ofiarowanie gotówki, wobec czego 
należy się liczyć z dalszą podwyżką 
dyskonta, wynoszącego tam obecnie 
przy lepszym materjale wekslowym 
2—2'fa”je w stosunku miesięcznym. 

Trzeba zauważyć, że prywatna 
stopa dyskontowa w centrach rolni- 
czych uległa zmniejszeniu, ponieważ 
rolnicy wyprzedawali swe zboże (po 
niskich cenach) nie byli więc zmu- 
szeni szukać kosztownych pożyczek. 
Dalsza zniżka cen ziemiopłodów wy- 
wołana była obłożeniem zboża wy- 
sokiem cłem wywozowem, co unie- 
możliwiało eksport, oraz dużemi 
trudnościami w zbycie w kraju— 
wskutek braku gotówki u kupców. 
Jest to objaw przykry nietylko z 
punktu widzenia rolnictwa, lecz ró- 
wnież całego życia gospodarczego, 
gdyż prowadzi w konsekwencji do 
osłabienia siły konsumcyjnej tak po- 
ważnego odbiorcy wytworów nasze- 
go przemysłu — jakim jest ludność 
rolnicza. Uruchomienie przez Bank 
Polski, Bank Handlowy w Warsza- 
wie i Państwowy Bank Rolny kre- 
dytów rejestrowych pod zastaw zbo- 
ża, nastąpiło już po wyprzedaży 
znacznej części płodów rolnych, wo- 
bec czego nie przyniosło spodzie- 
wanej ulgi rolnikom. Kredyty te da- 
dzą się zastosować z powodzeniem 
—bezpośrednio po przyszłych zbio- 
rach. 

Bank Polski i większe banki 
prywatne dążą obecnie bardzo ©- 
mergicznie do wyrugowania z rynku 
weksli długoterminowych. Na fab- 
rykantów wywierana jest presja, 
ażeby przyjmowali za towar jedy- 
nie weksle krótkie. Wskutek tego 
prawie wszystkie gałęzie przemysłu 
i handlu zastanawiają się nad usta- 
leniem długości terminów. Przypu- 
szczalnie najważniejsze branże o- 
kreślą termin od 3 do maximum „6 
miesięcy. ' 

Od szeregu dni krążą pogłoski 
© zamierzonej zniżce stopy dyskon- 
towej Banku Polskiego, która wy- 
nosi obecnie 8 proc. Dla porówna- 
nia podajemy stopy dyskontowe 
banków emisyjnych innych państw. 
Szwajcarja i Francja 3 i pół proc., 
Belgja 4, Holandja, Szwecja i Wiel- 
ka Brytanja 4 i pół proc, Czecho- 
słowacja, Danja, Stany Zjednoczone 

CHARAKTEROLOGJA 
W ŚWIETLE ZAGADNIENIA MIŁOŚCI. 

Zofja Nałkowska „Niedobra miłość”. 

Romans prowincjonalny Warszawa. 
Nakład Gebethnera i. Wolffa. 

W ostatniej powieści Nałkowskiej 
niema właściwie tendencji. Autorka 
zaobserwowała pewien szmat życia 
ludzkiego, upstrzony szeregiem ty- 
pów i charakterów. Na podstawie 
spostrzeżeń i doświadczeń, zdoby- 
tych przez przypatrywanie się pew- 

nej grupie ludzi, w przeciągu dłuż- 
szego czasu, wyprowadza Nałkow- 
ska ogólną teorją o właściwej isto- 
cie charakteru. 

Ten mały światek prowincjonal- 
nego miasta jest przekrojem wiel- 
kiego świata. To co się tam dzieje, 
mogło się dziać równie dobrze i 
gdzieindziej. A o tem, że tak się 
w danym wypadku ułożyły stosun- 
ki między ludźmi, takie zaszły kon- 
flikty uczuciowe i psychologiczne, 
takie a nie inne zmiany, — zadecy- 
dowali sami ludzie. Bo w ludziach 
samych tkwią owe nieprzewidziane 
możliwości, które w granitowych 
pomrokach nieodgadnionej przysz- 
łości, żłobią podziemne nurty nie- 
spodzianych rozwiązań. 

ycie wielkiego świata odbija się 
w światku prowincjonalnej mieściny, 
jak w pomniejszonym zwierciadle. 
Dlatego też ten skrawek świata 

  

A.P. 5, Japonja 5.48, Hiszpanja i 
Norwegja 5 i pół, Gdańsk, Jugo- 
sławja, Łotwa, Rumunja, 4 Iochy 6, 
Niemcy i Austrja 6 i pół., Finlandja, 
Indje, Litwa, Węgry 7, Estonja 7 
i pół, Portugalja i Rosja Sowiecka 
8, Bułgarja i Grecja 9 proc. 

Wkłady w bankach państwo- 
wych osiągnęły w końcu roku dość 
znaczny wźrost, wyniosły bowiem 
na dzień 31.XIL ub. r. ogółem 1.145 
mili. zł, gdy na 30.XI ub. r. 1.107 
milj. zł. Ogólny stan wkładów osz- 
czędnościowych w Pocztowej Kasie 
Oszczędności ' osiągnął na dzień 
31.XII ub. r. kwotę 122.3 milj. zł., 
czyli wzrósł w ciągu roku ubiegłego 
o 54.7 milj. zł. Liczba książeczek 
oszczędnościowych dosięgła w koń- 
cu ub. r. 298.000, co oznacza wzrost 
o 119.000 książeczek. 

Stan wkładek oszczędnościowych 
w 28 kasach oszczędności zrzeszo- 
nych w Związku Polskich Kas O- 
szczędności we Lwowie wyrażał się 
na dzień 30 XI 1928 roku kwotą 
174.275.040 zł. (wzrost w ciągu mie- 
siąca o 2.957.905 zł.) Stan wkładów 
w 29 bankach prywatnych należą- 
cych do Związku Banków w Polsce 
wynosił w dniu 30-ym listopada 
803 miljony zł., podczas gdy na 31 
października ub. r. 790 milj. zł, 

4:2. -W. 

KRONIKA KRAJOWA 

— Lustracja zakładów handlo- 
wych. W najbliższym czasie staro” 
stwo grodzkie dokona lustracji za- 
kładów handlowych w celu stwier- 
dzenia czy przepisy o uwidocznia- 
niu cen są należycie przestrzegane. 

— Ceny mleka w Wilnie. Na- 
skutek pertraktacyj przeprowadzo- 
nych ostatnio z hurtownikami na- 
bialu, ceny mleka w detalu ulegly 
nieznacznej znižce. Od 21 b. m. ce- 
ny mleka niezbieranego zniżono z 
z 55 na 50gr. za litr, zaś dubeltowe- 
go o zawartości 6 proc. tłuszczu z 
1.24 gr. na 1.22 gr. za litr. (x) 

Z CAŁEJ POLSKI. 

— Wydatki gmin wiejskich na 
oświatę. Gminy wiejskie współdzia- 
łają w myśl istniejących u nas prze- 
pisów w wydatkach na szkolnictwo 
powszechne. Według danych zawar- 
tych w pracy dr. Jana Piekałkiewicza 
„Wydatki i dochody gmin wiejskich *, 
która została ogłoszona w. ostatnim. 
Kwartalniku Statystycznym oraz jako 
osobna odbitka, możemy stwierdzić, 
że najwyższe przeciętne na 1 mie- 
szkańca wydatki na oświatę mają 
gminy wiejskie w województwie — а- 
skiem — 2,89 zł., następnie idą wo- 
jewództwa poznańskie i pomorskie— 
1.38 zł., dałej województwa centralne— 
1,2! zł., południowe—0,78 zł. i wscho- 
dnie — 0,62 zł. 

Jak widzimy wielkość wydatków 
na oświatę w gminach wiejskich prze- 
ciętnie na jednego mieszkańca jest 
w poszczegó!nych naszych dzielnicach 
nadzwyczaj różnorodna. 

Giełda warszawska 2 dn. 22, I. b. m. 

wALUTY i DEWIZY: 
Dolary 8.88'/+—8 86!/, 
Holandja . 357,50—356 60 
Londyn 43,2—43 14 
Nowy York 8.90 — 8,88 
Paryż 34 86 — 34,77 
Praga 26.38 '/,—26.32 
Szwajcarja 171.50—171,07 
wiedeń 125 24—124,94 

Włochy я 46,67—45,55 
Marka niemiecka 21189 

Akcje: Bank Dyskontowy 139. Bank Pol- 
ski 192—192,50. Bank Związku Spółek Za 
robk. 85—85,25—85. Kijewski 96 Spiess 250, 
Siła i Światlo 113. Firley 55. Leszczyński 
21,50. Węgiel 97. Lilpop 37—37.50. Ostro- 
więc serja A. 92, serja B. 89—91. Staracho- 
wice 38,50. 

może stać się odpowiednią glebą, 
z której wykiełkuje sąd ogólny. 

Charakter, jako pojęcie oderwa- 
ne, jest fikcją i wedle Nałkowskiej, 
nie istnieje wcale. Właściwy kształt 
charakteru, jego plastycznie pojętą 
objętość, określa dopiero inny cha- 
rakter Z. chwilą, gdy człowiek przy- 
chodzi na świat, zadatki jego cha- 
rakteru zawierają w sobie wszelkie 
możliwości; — przyszłe jego kształ- 
ty zależą od zetknięcia się z inne- 
mi charakterami. W stosunku do 
każdego z tych innych charakte- 
rów, inny kształt przybiera charak- 
ter danego człowieka, inny nietylko 
w ciągu całego życia, ale w jed- 
nym i tym samym czasie. 
W takiem ujęciu psychologji cha- 

rakterów, tkwi pozorne nieprawdo- 
podobieństwo — z punktu widzenia 
naiwności Życia potocznego i z 
punktu widzenia zawodnych intuicji 
opartych na pierwszem wrażeniu. 

Takim pozornym nieprawdopo- 
dobieństwem wydają się dwa ob- 
licza Agnieszki Blizbor, w pierwszej 
i drugiej części powięści, dwa obli- 
cza tak nawzajem sobie zaprzecza- 
jące, iż kontrast wywołuje u obser- 
watorów tego zjawiska, odruchowy 
wykszyknik: „Nie, to poprostu nie 
mieści się w głowie"... / 

Zmiany w monotonnem i szarem 
życiu prowincjonalnego miasta, spro- 
wadzają oczywiście osoby przyjezd- 
ne, które los tam wyrzuca, jak od- 
bryzgi wielkiego, tajemniczego 
świata. ' 
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SENAT. 
Posied: enie plenarne. 

Na  wczorajszem posiedzeniu 
Sejmu dokończono dyskusję nad 
sprawozdaniem komisji regulamino- 
wej i konstytucyjnej o wniosku 
Klubu B. B. w sprawie rewizji kon- 
stytucji. Zarówno dyskusja na po- 
przedniem posiedzeniu Sejmu w 
tej sprawie, jak dyskusja w dniu 
wczorajszym stała na bardzo wyso- 
kim poziomie, a to ze względu, iż 
zabierali w niej głos wybitni fachow- 
cy i znawcy prawa państwowego, 
jak pos. Piłsudsky, Makowski, Lte- 
derman t Rataj # 

Na początku posiedzenia mar- 
szałek Daszyńskó wygłosił krótkie 
przemówienie, poświęcone  przypa- 
dającej w dniu tym rocznicy pow- 
stania styczniowego, poczem nastą- 
piła 10 minutowa przerwa. ; 

Po przerwie odesłano do komisji 
skarbowej w pierwszym czytaniu 
projekt ustawy o przekazanie na 
własność funduszowi kwaterunku 
wojskowego nieruchomości państwo- 
wych, poczem wywiązała się dy” 
skusja nad wnioskami w sprawie 
rewizji Konstytucji i nah projektami 
dodatkowego regulaminu. Przema- 
wiali p.p. Kiernik (Piast), Downaro- 
wtcz (Fr. Rew. PPS), pos. Makowski 
(BB) który zaznacza, iż plebiscytu 
amerykańskiego nie moźna przenieść 
na nasz grunt. : 

Zaproponowaliśmy — wywodzi 
mówca — że Sejm przystępuje do 
rewizji Konstytucji, aby otworzyć 
współpracę całego parlamentu jako 
takiego nad rewizją konstytucyjną, 
a nie poszególnych klubów i partyj. 
Chcemy aby przedmiotem rewizji 
była Konstytucja sama, a nie po- 

Z komisyj 

Komisja Spraw Zagranicznych. 
Dyskusja mad exposć min. Zale- 

skiego. ё 

WARSZAWA, 22-I, (Pat). Na 
dzisiejszem posiedzeniu sejmowej 
komisji spraw zagranicznych posłan- 
ka Kosmowska referowała ustawę 
w sprawie ratyfikacji konwencji o 
zniesieniu niewolnictwa. Przyjęto 
ratyfikowanie jej bez zastrzeżeń. 
Następnie posłanka Kosmowska re- 
ferowała konwencję, dotyczącą - 
spekcji emigrantów na statkach, 
którą również przyjęto. 3 

Następnie rozpoczęła się dysku- 
sja nad exposć min. Żalesktego,, któ- 
re było wygłoszone dnia 15 M. m., 
W ypowiedziało się wczoracj czterech 
mówców z pośród 16 dotychczas 
zapisanych do głosu. Przemówienia 
wczorajsze były utrzymane na wy- 
sokim poziomie, który stale cechuje 
prace komisji spraw zagranicznych. 

W mowie pos. Loewenherza, któ- 
ry w imieniu klubu B. B. wyraża 
uznanie i zaufanie do polityki min, 
Zaleskiego, podnieść należy te ustę- 
py. które uwydatniają rolę Polski 
w pracach nad organizowaniem i 
utrwaleniem pokoju w stosunkach 
międzynarodowych, a których naj- 
lepszym wyrazem był pokojowy 
wniosek Polski przyjęty przez 8-me 
zgromadzenie Ligi Narodów. Mów- 
ca zatrzymał się w dalszym ciągu 
swej mowy nad temi trudnościami, 
jakie polityka pokojowa napotyka 
w Niemczech, gdzie przejawiające się 
wpływy czynników nacjonalistycz- 

szczególne programy, które są fikcją. 
Pragniemy przenieść pracę z zaci- 
szy klubów czy  konwentyklów 
do komisji sejmowej. Dlatego też 
będziemy głosowali przeciwko skła- 
daniu dalszych wniosków, bo nie 
chcemy wyścigu projektów  partyj- 
nych. 

Mowa ta spotkała się z uzna- 
niem niemal całego Sejmu, mimo 
iż nie była przyjemna dla wszyst- 
kich jego członków. 

W. rezultacie tej dwudniowej 
dyskusji Sejm postanowił przystąpić 
do rewizji Konstytucji na podstawie 
przysługującego mu prawa, zawar- 
tego w Konstytucji z dnia 17 marca 
1921 roku. 

Pozatem wczorajsze posiedzenie 
Sejmu nie dało ciekawszych mo- 
mentów. Klub Narodowy, jak to już 
wczoraj donosiliśmy, zgłosił wniosek 
z votum nieufności dla ministra spra- 
wiedliwości Stanisława Cara. Wnio- 
sek ten klub Narodowy postawił w 
związku ze zmianami na naczelnych 
stanowiskach w sądownictwie i dy- 
misją prezesa Sądu Najwyższego p. 
Seydy. 7 

Wniosek brzmi: „Wysoki Sejm 
raczy na zasadzie art. 58 ustawy 
konstytucyjnej uchwalić; Sejm wzy- 
wa do ustąpienia ministra spra- 
wiedliwości Stanisława Cara". 

Wniosek ten zgodnie z regula- 
minem obrad sejmowych może być 
postawiony najwcześniej dopiero 
na przyszłem posiedzeniu Sejmu. 
Jednakże już dziś można przewi- 
dzieć, iż nie uzyska on większości, 
albowiem lewica prawdopodobnie 
wypowie się przeciwko niemu. 

sejmowych. 
nych i militarystycznych, zdążają- 
cych do rewizji granic polskich, 
stwarzają niebezpieczeństwo poważ- 
nych zatargów; zwłaszcza dla celów 
tej polityki wykorzystywane są 

- mniejszości niemieckie we wszyst- 
kich państwach, które one zamiesz- 
kują. Pomimo takich niezwykle 
grożnych przejawów polityki rewi- 
zjonistycznej, jak ogłoszony memor- 
jał min. Groenera, pos. Loewenherz 
wypowiedział się za stanowiskiem 
min. Zaleskiego, który wierzy w 
zmianę nastrojów wśród szerokich 
mas narodu niemieckiego. 

Drugim mówcą był pos. Graliń- 
ski (Wyzw.), który rozszerzył dy- 
skusję poza zakres przemówienia 
min. Zaleskiego, czyniąc mu, jak 
gdyby z obowiązku posła opozycyj- 
nego, mało uzasadniony zarzut, że 
niedość często udziela informacyj 
komisji o sytyacji w polityce zagra- 
nicznej. Pos, Graliński szczegółowo 
omówił działalność Minister. Spraw 
Zagranicznych, podzielając naogół 
linję polityczną min. Zaleskiego, 
lecz skarżył się na zbyt małą akty- 
wność min. Zaleskiego w sprawie 
ewakuacji Nadrenji i reparacji. Pos. 
Graliński jest zdolnym urzędnikiem 
M.S.Z., skąd przeszedł do Sejmu 
na liście Wyzwolenia i wywodów 
jego, odznaczających się  dużem 
znawstwem _— przedmiotu, komisja 
spraw zagranicznych słucha zazwy- 
czaj z dużą uwagą. 

"Trzeci, mówca posł. Naumann 
(kl. Niem.) poświęcił swe przemó- 
wienie polemice z mową min. Za- 
leskiego, wygłoszoną w Lugano na 
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Koncesjonowans przez Min. W. R. i O. P. 

Związku Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie, 
przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929. Sekretarjat czynny codzień w godz. 11-11 5-8 

uł. Ostrobramska 27 (w podwórku na lewo). 

FILMOWA 
Do dnia 1-II 1929 roku 

    

Przybycie Agnieszki i Pawła 
Blizborów zmąca równą powierz- 
chnię małomiasteczkowej monotonii. 
Miejscowym rzuca się w oczy na- 
razie jedynie postać Agnieszki i jej 
mąż stanowi tylko dodatek do niej 
milczący chmurny, obcy i niezado- 
wolony, zdaje się, tylko krępować 
swoją obecnością. Zjawiskowa po- 
stać Agnieszki skupia w sobie 
wszystkie pozory radości życia i ca- 
łe jego światło, jasność, zapach wi- 
brującej młodości. Zdaje się, że 
obecność tej kobiety zmienia całą 
„naturę rzeczy”. 

Blizborowie wydają się małżeń- 
stwem bardzo niedobranem już na 
pierwszy rzut oka. | w tym wypad- 
ku było to spostrzeżenie słuszne. 
Pochodzą oboje z odmiennych śro- 
dowisk, różnią się rodzajem wycho- 
wania, różne mają zainteresowania 
i upodobania. Łączy ich tylko jeden 
czynnik wspólny — miłość. 

Na tle właśnie miłości Blizbora, 
miłości złej, namiętnej, wyłącznej i 
nietrwałej, zarysowuje się charakter 
Agnieszki, przepojony entuzjazmem 
młodości wszechobecnego optymiz- 
mu. Charakter Agnieszki taki właś- 
nie, może egzystować tylko na tle 
tego uczucia, gdyż to jest niezbędny 
dla niego fundament. Dlatego też, 
w tym okresie, postać Agnieszki 
ożywia otoczenie i rozsiewa naokół 
dziwny czar. 

Zależność charakteru Agnieszki 
od charakteru jej męża, nie daje się 
narazie dostrzegać. Widoczny jest na- 

   

tomiast wpływ, jaki wywiera ona na 
otoczenie,  przedewszystkiem na 
przyszłą swoją rywalkę Renatę. Ta 
ostatnia stanowi kontrast Agnieszki, 
—jest uosobieniem małomiasteczko- 
wej cnoty, wzorowej młodej żony 
starego męża, drżącej przed cieniem 
choćby pozoru, pozbawionej całko- 
wicie kokieterji i jakiejkolwiek my- 
śli o sobie. Renata wchłania z za- 
chwytem w siebie, całą odmienność 
duchową Agnieszki i przez to sama 
staje się i widzi się inną niż dotąd, 
nową postacią. 

I kiedy. Bolizbor nieokiełznany 
o gwałtowny pęd swej zmysłowej 
uczuciowości, żądnych nowych wra- 
żeń,—przenosi z Angnieszki na Re- 
natę, rołe tych kobiet wzajemnie się 
zmieniają, i zmieniają się także cha- 
raktery. Aczkolwiek napozór wyda- 
wało się to niemożliwe, aby nad 
pełną życia i radości światową da- 
mą. wzięła górę skromna i nieśmia- 
ła kobietka z prowincji; aczkolwiek 
źródłem tej*zmiany była „niedobra 
milošė“ Blizbora, te jednak bieg tych 
rzeczy, dokonywujący się stopniowo, 
zmienił punkt widzenia na charak- 
tery obu kobiet. ; 

Agnieszka jest tą która tylko 
traci całą pogodę, czar, żywość i 
wdzięk—Renata zaś tylko zyskuje, 
zdobywa pełnię wyrazu, tajemni- 
czość i uczuciowość, nie tracąc nic 
z pozorów szlachetności, rozsądku, 
i zewnętrznych cech purytanki. 

Obok głównej osi, obracającej 
się dokoła przeżyć tych trzech osób, 

temat działalności 
Górnym Sląsku. Merytorycznie w 
swych skargach nie miał on racji, 
wywodząc nieuzasadnione żale nad 
stosunkiem władz polskich do mniej- 
szości niemieckiej. Na dobro jego 
zapisać natomiast można formę 
przemówienia, pozbawionego — аК- 
centów agresywnych wobec pań- 
stwa. 

Ostatnim mówcą wreszcie był 
pos. Stroński, który na wstępie od- 
parł zarzuty pos. Naumanna, poczem 
zajął się omówieniem spraw poru- 
szonych przez min. Zaleskiego. Pos. 
Strońskiemu nie można odmówić 
znawstwa przedmiotu, o którym 
mówił, oraz umiejętności uzasadnie- 
nia swego stanowiska. Pos. Stroń- 
ski tym razem nie odbiegał znacz- 
nie w swych wywodach od linji 
politycznej min. Zaleskiego w spra- 
wie stosunku do Niemiec, a w spra- 
wie litewskiej słusznie podkreślił, że 
Litwa jest wprawdzie małą chmur- 
ką na horyzoncie polkiej polityki 
zagranicznej, lecz chmurką, która 
może łatwo stać się zwiastunem 
groźnej burzy. 

Dalszy ciąg dyskusji nad exposć 
min. Zaleskiego odbędzie się dziś. 
Nie jest wykluczone, że w odpowie- 
dzi na nią zabierze ponownie głos 
min. Zaleski. 

Komisja budżotowa. 
(Teł. od wł. kor, z Warszawy). 

Opozycja sejmowa przy każdej 
sposobności wysuwa zagadnienie 
współpracy Sejmu z rządem, przy” 
czem domaga się jaknajdalej idącej 
współpracy ze strony rządu i po- 
uguje się demagogicznemi hasłami 

o rzekomej walce rządu z ciałami 
ustawodawczemi, a nawet dopatruje 
się w obecnej polityce rządu ukry- 
tej dyktatury. Asumptem do takiej 
ampanji opozycji bywa zwykle 

każdy drobny szczegół, w rodzaju 
niezjawienia się przedstawicieli rzą” 
du w jakiej komisji, jak to miało 
miejsce na posiedzeniu komisji bud- 
żetowej, gdy nie przybyli przedsta” 
wiciele Min. Spraw Wojskowych 
wskutek możliwości obrazy mundu- 
ru wojskowego przez niektórych 
członków komisji. 

Jednocześnie można zaobserwo” 
wać inne niezmiernie ciekawe zja- 
wisko. Prem. Bartel kilkakrotnie da- 
wał dowód, iż z całą powagą odno- 
si się do pozytywnej pracy Sejmu. 
Składał w tym kieruaku niejedno- 
krotnie deklaracje, wreszcie przy 
niezbędniejszych nawet sprawach 
stawał przed forum Sejmu, by dać 
wyjaśnienia i bronić stanowiska rzą” 
du. W takich wypadkach opozycją. 
sejmowa miast cieszyć się z istotnej 
współpracy rządu z Sejmem, stara 
się ją utrudnić i zniechęcić przed* 
stawicieli rządu do dyskusji posel- 
skich, wysłuchiwanych — trzeba przy- 
znać, przez nich z dużą dozą cierpli- 
wości. 

Z żalem można skonstetować, 
iż w tej oryginalnej grze celują 
socjaliści, którzy, zalewając rząd 
powodzią drobnych pytań i nierze- 
czowych  interpelacyj, utrudniają 
współpracę z rządem oraz oddalają 
zagadnienia państwowe najważniej- 
sze na plan dalszy. 

Jaskrawym tego przykładem jest 
wczorajsze posiedzenie komisji bud- 
żetowej (którego sprawozdanie po- 
dajemy niżej), wczoraj bowiem ko- 
misja budżetowa miała przystąpić 
do trzeciezo czytania preliminarza 
budżetowego. P. prem. Bartel zjawił 
się na komisji, by być obecnym 
przy głosowaniu nad budżetem Pre- 
zydjum Rady Ministrów. Korzystając 
z obecności p. premiera opozycja 
sejmowa zaatakowała ponownie 
przem. Bartla w związku z projek- 
tem ustawy o dodatkach kredyto- 
wych, co było przesądzone już 
kilkakrotnie na posiedzeniach ko- 
misji budżetowej, zgłaszając szereg 

występuje jeszcze wiele innych in- 
teresujących postaci. Na niektórych 
zaciążyła też widocznie wzajemna 
zależność charakterów. Postać Kor- 
nela Osienieckiego zrozumiała jest 
tylko na tle charakteru jego żony 
Fleur, w świetle bowiem jej zdro- 
wego rozsądku i życiowej praktycz- 
ności, wyrażnie zarysowuje się sła- 
bość jego woli. 

Nałkowska lubi wprowadzać do 
powieści postąci z różnych sfer 
społecznych, którym koleje życia. 
nakreślają różne granice możliwości 
od niespodzianych radości do nie- 
przewidzianych rozczarowań. Wi- 
dzimy to w przeżyciach Mani  Sie- 
sławskiej, której wybujałe ambicje, 
karłowacieją narazie w pierścieniu 
upokorzeń, wskutek ubóstwa, spo- 
strzegamy to w zawiedzionych na- 
dziejach starej hrabiny Osienieckiej 
-— zarówno osobistych, jak i spo- 
łecznych, 

Konstrukcja tej, par excellence 
psychologicznej powieści, jest do- 
skonała z punktu widzenia romansu 
nowoczesnego. 

Charaktery kształtują się w cią- 
gu akcji, zawiązek intrygi tkwi 
właśnie w pozornem nieprawdopo- 
dobieństwie wysuwających się mo- 
žliwošci i jedno i drugie stwarza 
bezpośrednio zjawiska. 

Do wywołania wrażenia bezpo- 
średniości przyczynia się niesłycha- 
na rezerwa w używaniu środków 
artystycznych, opanowany objekty- 
wizm w stosunku do zdarzeń i po- 
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Dom w którym straszy, | 
Ślepemi patrzy oknami, 

na stary, smutny zaułek — 

nikt w nim nie mieszka oddawna, 

Pustka ma jeno przytułek. 

® 
Gdy północ głucho wydzwania 
gdzieś na dalekim zegarze — 
budzą się w domu Wspomnienia, 

czasów minionych miraże' 

* 

I błądzą cicho, cichutko, 

cieniami snują się wszędy 

mieszkańcy dawno umarli, — 

Dd o domu legendy. 
К/ io аоч ® bicz. 

LAT CS a 
    

poprawek do budżetu Prezydjum 
Rady Ministrów. . 

Sejmowa komisja budżetowa przy- 
stąpiła na dzisiejszem posiedzeniu 
do trzeciego czytania preliminarza 
budżetowego narok 1929/30 w obec- 
ności p. premjera Bartla, 

Na wstępie rozwinęła się krótka 
dyskusja formalna, poczem przystą- 
piono do głosowania. 

Odrzucono wniosek pos. Crlewi- 
cza (Ukr.) o odrzucenie budżetu w 
całości. Przyjęto dalej budżet Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. Przyjęte 
następnie dwa wnioski rządowe, 
przyznające dodatek mieszkaniowy 
dla funkcjonarjuszy w tej części 
budżetu na sumę 60273 zł. 

Z. kolei przystąpiono do budżetu 
Pryzydjum Rady Ministrów. Przed 
głosowaniem zabrał głos pos. Cza- 
piński (PPS), który porusza sprawę 
kredytów dodatkowych. 

Pan Premjer zabierając głos, 
oświadcza, że przybył na posiedze- 
nie po to, aby dowiedzieć się, jakie 
są motywy niektórych wniosków 
p.Korneckiego.Na zapytanie pos.Cza- 
pińskiego co do kredytów dodatko- 
wych p. premjer wyjaśnia, że po- 
rządkowanie spraw budżetowych 
pójdzie w tym kierunku, aby były 
przedłożone zamknięcia rachunkowe 
za lata ubiegłe. Zamknięcie rachun- 
we za rok 1926/27 ukazało się już. 

Prezes Rady Ministrów prof. K. 
Bartel stwierdza, że w drugiem czy- 
taniu budżet Rady Ministrów nie 
był atakowany i poprawek doń nie 
zgłaszano. Rząd nigdy nie cofał się 
przed dawaniem wyjaśnień, obecnie 
jednak zdumiewa go i niepokoi. 
ilość wniosków zgłoszonych do trze- 
ciego czytania, któremi czuje się 
zaskoczony. Premjer nie stoi bynaj- 
mniej na stanowisku, że wszystkie 
pozycje preliminarza są święte i nie. 
tykalne. Przy drugiem czytaniu 
byłby chętnie dał wyjaśnienia szcze-. 
gółowe,- lecz wówczas wniosków 
tych nie było i pojawiły się one do- 
piero obecnie. Co do usprawnienia 
administracji, to komisja przy Pre- 
zydjum Rady Ministrów już pracuje. 

Pos. Hołyński (BB) uważa, że 
drogą ustalenia kryterjum, jakiego 
domaga się poseł Rataj, do niczego. 
się nie dojdzie. Pos. Kybarski (Kl. 
Nar.) w konkluzji domaga się wnie- 
sienia kredytów dodatkowych. jak 
najrychlej a nię dopiero z zamknię- 
ciem rachunkowem.Po przemówieniu 
pos. Kościałkowskiego, sprawozdawca 
pos. Polakirwice zwraca uwagę, že 
przy budżecie Prezydjum Rady Mi- 
nistrów zarówno rząd jak i sama 
komisja zostały zaskoczone w trze- 
ciem czytaniu wnioskami, docho- 
dzącymi do kilku miljonów złotych. 

Budżet M. S. Zagr. uchwalo- 
no z małemi zmianami. 

Następnie przystąpiono do bu- 
dżetu Ministerstwa Sprawiedliwości, 
W czasie dyskusji pos. _ 7% атрегуп- 
skt (Kl. Nar), który nolemizował z 
pos. Podoskim (B.B ) co do jego sta- 
nowiska w sprawie pr»worządności, 

Butżet przyjęto z małemi popra- 
wkami. W wydatkach przyjęto wnios- 
ki rządowe, restytnjące niektóre po- 
zycje zuaniejszone w drugim czytaniu. 

DISTRI ANTANAS КЕОЛЕ OWOCOW 
' 

stąci, proporcja i dystans stosunku 
do nich—samej autorki. Ten obje- 
ktywizm, powściągliwość i subtel- 
ność, z jaką dotyka Nałkowska 
dusze i przeżycia swych bohaterów 
sprawia to, iż książki jej nie dla 
wszystkich są całkowicie dostępne 
i popularne. Objektywizm artysty- 
czny wyrobił jej u niektórych  kry- 
tyków sąd, iż jest pisarką wyrafi- 
nowaną i zimną. Tymczasem tak 
nie jest, 

Gdzieś w „Księdze o przyjacio- 
łach" pisała -Nałkowska o swojej 
charcicy Dianie i jej bezgranicznem 
przywiązaniu do swojej pani, acz- 
kolwiek morze uczucia utajone jest 
w pozorach konwenansu. 

Objektywizm autorki „Niedobrej 
miłości" jest zdecydowaną zaletą w 
tworzywie bezpośredniej i najpraw- 
dziwszej rzeczywistości. Tak jednak, 
jak Diana utaja morze uczucia dla. 
swojej pani—cel powieści Nałkow- 
skiej zawiera się, 

nieomylnym sprawdzianem, iż au- 
torka nietylko obserwuje, ale współ- 
czuje i przeżywa bliższe obcowanie 
z książką Nałkowskiej i specjalne 
predyspozycje psychiczne dla takie- 
go rodzaju talentu, dają tchnienie 
tego liryzmu odczuwać. E 

Nienaganna prostota stylu i o- 
szczędność słowa składają się, z 
wyżej wymienionemi walorami kom- 
pozycji, na całość 

wizji. ; JW. P: 

  

; w ukrytym mię- 
dzy wierszami, liryzmie, który jest 

bezpośredniej 
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"KRONIKA WIL.-TROCKA. 

|. — Nadzwyczajne wyniki polo- 
wania. W ubiegłą niedzielę w la- 
Bach koło Jaszun na terenie powia- 

łu wileńsko-trockiego z inicjatywy 
Warszawskiego Towarzystwa My- 

 Śliwskiego, przy licznym udziale 
miejscowego ziemiaństwa, oraz ofi- 

erów KOP-u odbyło się polowanie, 
w wyniku którego zabito: 6 dzików, 

zajęcy oraz 8 lisów. 
— Walka z plagą wilków. Na- 
tek kilkakrotnych zbiorowych 

odań ludności powiatu wileńsko- 
kiego w sprawie rozpoczęcia 
rgicznej walki z plagą: wilków, 
e w sezonie bieżącym często” 

С zagrażają bezpieczeństwu pu- 
znemu — starostwo powiatowe 
ganizowało przed kilku dniami w 
zczy Buksztańskiej na szeroką 

skalę polowanie na wilki. Wynik był 
' madzwyczajny, zabito bowiem kilka- 

naście wilków, wśród których tra- 
y się okazy o imponujących 
prost rozmiarach. { 

RONIKA GRODZIEŃSKA. 
— Życie federacyjne. Stowarzy- 

Xzenie Rezerwistów i b. Wojsko- 
_ Wych przystępuje do zorganizowania 

Mygodnia rezerwisty*. Przypusz- 
zalnie „tydzień* odbędzie się w po- 
tku marca r. b. i będzie próbą 

1 sprężystości organizacyjnej 
Stowarzyszenia. 

_— Muzeum przyrodnicze doko- 
zamiany niektórych okazów 

lubletów) na inne. Ostatnio 
ideszły z Muzeum im. Dziedu- 
ckich w drodze zamiany nastę- 
ce okazy fauny karpackiej i pod- 

rpackiej: żbik, suseł perełkowaty, 
biełek biały, orzeł (niezmiernie 
adki i ciekawy egzemplarz), ryś, 
)wa uralska, raróg, czapla modro- 
sa, płochacz halski, drozd skalny, 
chołówka białoszyjka, świdrgotek 

ikowy. 

_Z darów wpłynęły: krogulec od 
pt. Pejcherta; zając szarak i zając 
amieniak od kpt. Mariana Nowic- 
łego i nietoperz zrosłouszek od 
of. Kochanowskiego, 
Zostały zakupione: borsuk, czap- 
iwa, błotniak stawowy, perkoz 

  

    
    

    
    

    

   

  

  

   

    

    

       

    

    

    
   

    

  

   

      

   

    

   
    

P. 
"—P. W.iW.F. Ośrodek Wy- 
wania Fizycznego Grodno z dn. 

l stycznia uruchomił kurs szermier- 
"Ai na szable dla oficerów zarówno 

y czynnej jak i rezerwy. Ćwi- 
i ywają się w dwóch gru- 

okalu Oficerskiego Klubu 
wego („Royal”). 

kz iązek Lokatorów i Sublo- 
torów wyłonił nowy zarząd, w 

cb o weszli p. p.: Aron Je. 
ki, Hirsz Rappaport, inó,. Izrael 
kus, tnś, Mieczysław Szulc, Stefan 

rkiewies,  Izydor Lejtner, Samuel 
usewicz, Lawid Fenster, Gdala 

ciszewski, Markus Łayin. 
„Do Komisji Rewizyjnej zostali 
ybrani pp.: Czarm Gurwicz, Mitołaj 
inew, Abram Fajwuszowicz Jakób 
duńskij, Aleksander  Dziakiewicz, 

zej Serejski. ; 

— Komisja Drogowa Sejmiku 
dzieńskiego opracowała budżet 
1929/1930 w wysokości zł.163.223. 
isja przewiduje budowę dróg 

žosowych, Hoża— Druskieniki i Gi- 
licze—Wołpa przez Łunnę, budo- 
mostów we wsi Golnia na Odle 
 Poczobutami, oraz ną rzece 
e koło wsi Łatki i e. 

budowę mostów na rzece We- 
pod Remulowcami i przy Olek- 

ycach, dokończenie budowy mostu 
Kotrze koło wsi Purycze. 

— Pozwolenia na broń. Stero- 
grodzieńskie zawiadamia, że 

nia o prolongatę pozwoleń na 
palną krótką winny być skła- 
_,w, Starostwie najpóźniej do 

ia 15 lutego, a na broń myśliw- 
i karty łowieckie do dnia i-go 
a r. b. Do podań o kartę о- 
cą winny być dołączone dowo- 
osiadania terenu łowieckiego. 

powyższym terminie poda- 
olongatę nie zostaną złożo- 

siadana broń będzie bezwzglę- 
onfiskowana, a posiadacze bę- 
ięgani do odpowiedzialności 
stracyjno-karnej za nielegalne 
lanie broni. 
Z sądu. 8 lipca 1928 r. Anna 

jńska mieszkanka wsi Odźwier- 
. gudziewicze pow. grodzień- 

o zamordowała kochankę swe- 
jęża Stefanję Dziedzilewiczową. 
12 stycznia r. b. Sąd Okręgo- 

w Grodnie skazał zabójczynię 
) lat ciężkiego więzienia z poz- 

iem praw. : 
Opieka sądowa. Najpowaž- 
' przemysłowiec grodzieński, 

ciciel wielkiego n łyna i garbar- 
= e Kossowski (Grodno, ul. 

| 689 kiego 26) złożył do Sądu О- 
r „ego w Grodnie podanie o 

czenie mu wypłat na 3 miesią- 
zelu zapobieżenia upadłości. 

KA SKIDELSKĄ. 
— Walka z gruźlicą. W sali Ma- 
atu odbyło się zebranie organi- 
jne Komitetu Przeciwgrużźlicze- 

Zebranym przewodniczył p. W:l- 
6, W skład Komitetu weszli: 
sewski— prezes, Józef Łaszkie- 
rmistrz—wiceprezes,  Jfichał 

© nauczyciel —sekretarz, Lu- 
utyniec kierownik Oddziału 

rych--skarbnik, sędzia Czyź, 

  

      

  

    

    

  

   

   

   
    

  

   
    

   
    

   

    
   

   

      

   

     

    

   
    
    

    

   

  

    
     

   
   
    

    

    

  

  

   

   
     
   

    

WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Juljan Wilniewczyc nauczyciel, dr. 
Ejsmont, Chejfiec nauczyciel i dr. 
Niemczyk jako członkowie komitetu. 

Brawo Skidell Czekamy wyników 
pracy. 

— Banda 9 ludzi rabuje zboże. 
We wsi Koniuchy, gm. indura, pow. 
grodzieńskiego, mieszkańcy tejże wsi 
w liczbie 9.osób: Jan, Stefan, Jerzy, 
Wasyl i Aleksander Zwalewscy, 
Aleksander i Jan Kozakiewicze, Ste- 
fan Przycik i Andrzej Car wdarli 
się nocą do domu Mikołaja Burego 
i grożąc podpaleniem powybijali 
szyby, wyłamali okna i zrabowali z 
komory 80 klg. żyta. Ciż sami wdar- 
li się do drugiego gospodarza w tej- 
że wsi, Stefana Zwolewskiego i zra- 
bowali mu 160 klg. żyta. 

Wyjaśnieniem sprawy tego ra- 
bunku zajęła się policja. 

KRONIKA MOLODECZANSKA, 
— Sekciarstwo na wsi. W ostat- 

nich czasach na terenie gminy Kras- 
ne w pow. Mołodeczańskim zano- 
towano wzmagający się ruch bap- 
tystów. Dość częste zebrania bap- 
tystów odbywają się w mieszkaniu 
fanatycznego zwolennika sekty Sta- 
nislawa Niedžwieckiego we wsi Wo- 
lochnia, gm. Radoszkowicze. Acz- 
kolwiek ruch baptystów najbardziej 
daje się zauważyć we wsi Usza gm. 
Krasne, to jednak nie zanotowano, 
by ktokolwiekbądź przyjął chrzest 
według zasad sekty. (x) 

KRONIKA NIEŠ vIESKA. 
— Wybór wójta gm. snowskiej. 

Wobec zrzeczenia się urzędu przez 
wójta gm. snowskiej p, Wincentego 
Bessera, Rada gminna na posiedze- 
niu 15 stycznia wybrała na wójta p. 
Jana Ćwirkę, dotychczasowego po- 
mocnika sekretarza miejscowego u- 
rzędu gminnego. 

— Zjazd Spółdzielczy pow. nie- 
świeskiego. Okręgowy Związek Kó- 
łek Rolniczych w Nieświeżu w poro- 
zumieniu ze Związkiem Rewizyjnym 
Polskich Spółdzielń Rolniczych w 
Warszawie—Ocdział w Wilnie zwo- 
łuje w dniu 28 stycznia 1929 r. o go- 
dzinie 9-ej w sali ratuszowej w Nie- 
świeżu powiatowy Zjazd Spółdziel- 
czy, w którym wezmą udział Kasy 
Stefczyka, Spółdzielnie Mleczarskie, 
Spóldzielnie Rolniczo - Handlowe i 
Spółdzielnie Spożywcze oraz inne 
pokrewne instytucje chrześcijańskie. 

— Zjazd delegatów Kółek Rol- 
niczych Okręgu nieświeskiego. Dnia 
27 stycznia 1929 r. o godz. Il-ej 
w sali ratuszowej w Nieświeżu od- 
będzie się doroczny Walny Zjazd 
delegatów Kólek Rolniczych Okręgu 
Nieświeskiego z następującym po- 
rządkiem dziennym: |) zagajenie i 
powitanie gości, 2) odczytanie pro- 
tokółu poprzedniego zebrania, 3)spra- 
wozdanie z działalności Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej za 1928 rok, 
4) plan prac na 1929 r., 5) sprawy 
bieżące i komunikaty, 6) wybory 
uzupełniające do Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, 7) wolne wnioski. 

— Nieostrożne obchodzenie się 
z bronią — przyczyną katastrofy. 
Jan Czubakowski pożyczył od Flor- 
jana Zgirskiego dubeltówkę, coś 
tam koło niej manipulował i wresz- 
cie spowodował wystrzał. Nabój 
trafił w rękę Mikołaja Benedykto- 
wicza; przewieziono rannego do szpi- 
tala, gdzie mu amputowano dłoń. 

— Kłusownictwo. Mieczysław 
Borkowski ze wsi Słobódka w gm. 
snowskiej, uprawiał kłusownictwo. 
Wobec tego policja skonfiskowała 
mu broń. Borkowski będzie pociąg- 
nięty do opowiedzialności admini- 
stracyjnej. 

2 POGRANICZA. 
— Nielegalny handel zbożem. 

Onegdaj na pograniczu polsko-so- 
wieckiem, na odcinku granicznym 
Terlikowo, patrol KOP-u zatrzymał 
9 worów zboża, które usiłowano 
nielegalnie przeszmuglować do Rosji 
sowieckiej. 

— Ujęcie dywersanta. Przed- 
wczoraj w rejonie Wieżajn władze 
bezpieczeństwa ujęły podzjrzanego 
osobnika, przy którym znaleziono 
krótki karabin, rewolwer i większą 
ilość naboi. Podług wszelkiego pra- 
wdopodobieństwa pozostawał on na 
usługach dywersji litewskiej. 

WEEDS TRZA AORTY BECKA RERASZEONOW ODA 

Dzwon poległych w Róvereto bić 
będzie również i dla Polski, 
Wiadomo powszechnie, jaki kult 

dla zmarłych bohaterów Żywią na- 
rody Zachodu. Jednym % wymow- 
nych tego kultu dowodów jest 
dzwon kościoła w Rovereto, zawie- 
sZOny w r. 19:6 a ozdobiony napi- 
sem, który w przekładzie polskim 
brzmi, jax następuje: „Śpijcie w 
cieniu nocy i zbudźcie się w świat- 
łości wiekuistej, podczas gdy ja 
swym spiżem łączyć będę narody i 
sławić waszą chwałę*, 

Dzwon poległych bije w oznaczo- 
ne dni dla każdego z narodów, któ- 
re brały udział w wojnie światowej, 
z osobna i codziennie o godz. 1 po- 
półaocy — dla wszystkich. W naj. 
bliższym czasie zgłoszony zostanie 
udział Polski przez wyznaczenie 
„dnia polskiego", wyrycie na dzwo- 
nie stosownych emblematów pol 
skich i odtworzeniu herbu Polski na 
freskach kaplicy obok herbów in- 
nych narodów. 

ł    

KURJER 

SPORT... 
Miedzyklubowe zawody narciarskie 

w Wilnie. 

Drugie z koleji w sezonie zawo- 
dy narciarskie w Wilnie zorganizo- 
wane przez Ośrodek W. F. Wilno 
zgromadz ły nastarcie pokaźną licz- 
bę 60 zawodników. Z klubów re- 
preze”towane były: A.Z. S., Pogoń, 
Pol kl. 3p., 1 p. p. Leg. i K. O P. 
Z miejscowych zawodników brał u- 
dzisł w zawodach p. Jakubowski 
członek Karp. Tow. Narciarskiego 
ze Lwowa. 

W konkurencjach szkolnych u- 
czestniczyli narciarze gim. Lelewe- 
la, Mickiewicza, Z. Augusta, Sem, 
Naucz. męsk. oraz narciarki gimn. 
Orzeszkowej i g. Gzartoryskiego. 

W mroźny i śnieżny dzień roz- 
poczęto zawody w pobl żu ćwiczeb- 
nej skoczni na Belmoncie, 

Na pierwszy ogień poszedł bieg 
18 klm, w którym wzięło udział 16 
narciarzy, w klasie ll-ej startował 
p. Jakubowski, który ukończył bieg 
w « oskonałym czasie 1 @. 30 т. 10 5., 
w Kiasie II zwyciężył nieoczekiwa- 
nie p. Stankiewicz z A. Z. S. (1 g. 
41 m, 87 s,) bijąc swego rywala 
klubowego p. Niecieckiego (1 g. 48 
m. 86 s.) trzecie miejsce zajął szer. 
Kaleśnik Piotr (21 baon K O. P. z 
Niemenczyna (1 g. 57 m. 52 s.) 
czwarte Skorak Jan (P. K. S. Wil- 
no) w czasie 2 g. 47 s., piąte por. 
Belski (1 p. p Leg.) w czasie 2 g. 
8 m. 7 s., szóste kpr Szala Tomasz 
(21 baon K. O. P.). Biegu nieukoń- 
czyło 2 zawodników na 10 startu- 
jących. 

Bieg 10 klm. w którym uczestni- 
czyło 12 zawodników przyniósł na- 
stępujące wyniki: 1) Wiełłowicz (A. 
Z 3.) 1 g. 5 m. 26 s, 2) Halicki 
(W. K. S„Pogoń*) 1 g. 5 m. 58 s, 
3) Chrzynowicz (A. Z. S.) 1 g.11 m. 
33 8., 4) Jasiński (A.Z,S.) 4 g. 18 m. 148, 
5) Kosiarz (K.O.P.) 1 g.18 m. 30 s., 
6) szer Kołodziejczyk (21 baon K. 
0 P.) tg. 18 m. 88 s. 

Bieg 4 klm. pań. Startowała tyl- 
ko p. Skorukowa z Pol. Kl. Sp., na- 
tomiast zgłoszone do zawodów nar- 
ciarki A. Z. S:'u nie zjawiły się na 
starcie P. Skorukowa osiągnęła 
czas 88 m. 30 5. 

Bieg 8 kim. młodzieży szkolnej. 
Startowało 23 zawodników. 1) Cie- 
chanow cz Wiktor (E Lelewela) w 
czasie 44 m. 458., 2) Mikulski Zbig- 
niew (g. Z. Augusta) 46 m. 6, 5 8, 
8) Hermanowicz Jerzy (g. Czackie- 
go) 46 m. 42, 5 s., 4) Miecznikow- 
ski Jerzy (g. Lelewela) 49 m. 1 s, 
5) Wasilewssi Jerzy (g. Z. Augusta) 
49 m. 80 s, 6) Wojeicki Eug. (g. 
Czackiego) 51 m. 41 s, 

Bi g uczenie 4 kim. Startowało 6 
zawodniczek. 1) Jacewiczówna Alf. 
(g. Czartoryskiego) 87 m. 7 s., 2) 
Chwalkowna Lidja (g Czartoryskie- 
£0) 37 m.37s., 8. Wojtkiewiczówna 
Janina (g. Czackiego) 89 m. 52 s., 

eis Irena (g. Orzeszko- 
wę, 

Zawody wypadły pod wzgłędem 
organizacyjnym i propagandowym 
b. dobrze w czem niemała zasługa 
Komisji sędziowskiej współpracują 
eej z Ośrodken W. FP. Szczególnie 
podkreślić należy współdziałanie 
Centralnego kursu Wojsk. na czele 
z k-tem p. mjr Hofbauerem i in- 
struktorem kursu — por. Kwaśnicą 
których pomoc była b. cenną, A, Z. 
S-u, Pogoni, Policji Państwowej iin- 
nych. 

Turniej hokejowy o puhar Qśrod- 
ka W. F. *ilno. 

Pogoń — Ž. A. “. 5. 4:1. 
A. Z. $. — Ognisko 12:0. 

Wynik Ż. A. K. Sa z Pogonią 
był 'niespodzianką gdyż parę dni 
temu Pogoń uzyskała dwucyfrowy 
wynik. Debjut Osniska wypadł na 
ogół pomyślnie. 

LISTY DO REDAKCJI. 
Szanowny Panie Redaktorzet 

Ponieważ w Nr 14 „Dziennika Wileń- 
skiego” ukazał się artykuł „Widza* w któ- 
rym autor twierdzi. iż Teatr Polski wystawia 
wyłącznie „Hiszpańskie muchy* i „Co on 
robi w nocy? , kierownictwo Teatru niniej- 
szym wyjaśnia, że jakkolwiek wobec działal- 
ności na terenie Wilna „Reduty“, charakter 
Teatru Polskiego ma być rozryvkowy, jed: 
nak w sezonie bieżącym między innemi 
wystawiono następujące sztuki: „Damy i hu- 
zary“, „Pan Jowialski* — Fredry, „Stary ka- 
waler* — Korzeniewskiego, „Grube ryby" — 
Bałuckiego, „Podpory społeczeństwa*—1Ibse- 
na, „Intryga i miłość" — Szillera, „Oficer 
gwardji* — Molnara, „Moralność pani Dul- 
skiej , „Żabusia* — Zapolskiej, „Powrót do 
grzechu*, „Wina, kobieta i dancing” — Kie- 
drzyńskiego, „Betleem polskie* —Rydla oraz 
całą trylogję Sienkiewiczowską dla młodzieży, 

Obecnie zaś Teatr Polski przygotowuje 
„Hamieta* — Szekspira, „Ojca*—Strindberga, 
„Upiory*, Peer-Gynt" — Ibsena. 

Z poważaniem 
Fr. Rychłowski 

dyr. Teatru Polskiego. 

DOM-willa 
parterowy, murowany, skanalizowany, 

ziemi pół dzies., do sprzedania. 
Kolonja Wileńska 7, Marja Jasus 
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| jest wygodna i elegancka. Zamówienia | 
| na dalsze podróże przyj muje telefon 375, | 

  

i niezrównaną MER » Žyweza dla 
dzieci, potęguje zdrowie i rozwój fi- 
zyczny dziecka. 4003 
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УГБ ЕМ S K I 

KRONIKA 
  

Dziś: Ildefonsa B. W. 
Jutro: Tymoteuszał 

2 3 Wschód słońca—g. 7 m. 34. 
stycznia | Zachód s g. 15 m. 28. 

Środa 

      

METEOROLOG CZNĄ 

— Spostrzeżenia Zakładu Mateo- 
rologicznego U. S. B. z dnia 22 b. m, 
Ciśnienie średnie w milimetrach 
775 Temperatura średnia — 12% C., 
Opady w mil:metracho, 1. Wiatr prze- 
ważający południowy. 

Uwagi: pochmurno, drobny Śnieg. 
Minimum — 14% C, maximum — 
10° С 

Tendenoja barometryczna: вра- 
dek ciśnienia. 

MIEJSKA. 

— Przepisy regulujące budowę 
kominów. W celu uchronienia mie- 
szkańców miasta od zatruwania 
się czadem z kominów władze admi- 
nistracyjne opracowały specjalne 
PT regulujące budowę palenisk 
ominów, filtrów i t. d. (x) 
— Prolongow+nie koncesyj na 

prowadzenie biur podań. Właśc ciele 
biur podań i przepisywsń, którzy 
chcą prowadzić biura w roku bież. 
winni natychmiast zzałosić sę w 
Star. Grodzkiem w celu prolongowa- 
nia koncesyj na prowadzenie tych 
biur. (x) 

— Wyjazd do Warszawy wice-pre- 
zydenta miasta. Wczoraj wieczorem 
w sprawach związanych z samorzą- 
dem wileńskim wyjechał do Warsza- 
wy i Krakowa wice-prezydent mias- 
ta p. W Czyż. 

— Stan chorób zakaźnych. W ty- 
godniu ubiegłym Sekcja Zdrowia 
Magistratu zanotowała na terenie 
m. Wilna 55 wypadków zasłabnięć 
na choroby zakaźne, z czego: ty- 
fus brzuszny — 1, płonica — 10 
(zmarło 1), błonica — 6, ospa wie- 
trzana — 2, ksztusiec — 10, gruź- 
lica — 7, jaglica — 2 i grypa — 17 

— Nowy radny. Jak się dowia- 
dujemy, radny miejski z listy Ne 4 
(frakcja „bundu*) p. Boruch Kagan 
zrzekł się swego mandatu. Na jego 
miejsce do Rady Miejskiej wchodzi 
automatycznie następny kandydat z 
tejże listy p Anna Rozental, 

-— — Posiedzenia Komieji Tech- 
nicznej. We czwartek 31 b. m. o g. 
8-ej wiecz. w lokalu Magistratu od- 
będzie się posiedzenie miejskiej Ko- 
misji Technicznej w celu omówie- 
nia szeregu spraw związanych z pra- 
cami. Sekcji Tschuicznej Magistratu 
m. Wilna : 

— Rojostracja domėw prdlegają- 
cych remo"tu. Poszczególne komi- 
sarjaty P..P. przystąpiły do sporzą- 
dzania spisów domów, które wyma- 
geją remontu. Ponadto przystąpiono 
do oględzin wszystkich posesyj w 
celu zaprowadzenia t. zw. ewiden- 
cyj sanitarnych. (x) 

— P. P. dzielnicowi uwaga na jez- 
dnie. Poszczególni dzielsicowi poli- 
cji na peryferiach miasta winni 
zwrócić baczn'ejszą uwagę na jezd. 
nie w powierzonych ich dzielnicach. 
Stan ich bowiem z powodu ostat- 
nich opadów śnieżnych jest bardzo 
opłakany. Dla przykładu może słu- 
żyć ul. Słowiańska (x) 

— Sprawa unormowania cen w 
hotelach będzie załatwiona w naj. 
bliższym czasie w ten sposób że w 
każdym pokoju hotelowym będzie 
wywieszory zatwierdzony cennik u- 
widoczniający ceny łącznie ze wszy- 
stkiemi dodatkami. Powyższe pezwo- 
li na ukrócenie pobierania wygóro-- 
wanych cen za mieszkanie w hote- 
lach szczególnie od nieorjentujących 
się przyjezdnych. 

— Przegląd sanek. Od poniedział- 
ku na podwórzu Star. Grodz. odby- 
wa się przegląd sanek kursujących 
na mieście. W dnia dzisiejszym lu- 
strowane będą sanki zaopatrzone 
NNB od 100 do 150, jutro zaś 24 
b m. od 150 do 200 i t. d. codzien- 
nie po 50 sanek (x) 

SAMORZĄDOWA. 

— . Posiedzenie Wydziału woje- 
wódzkiego. W ub. poniedziałek pod 
przewodnictwem p. wice-wojew. Kir- 
tiklisa odbyło posiedzenie Wydziału 
Wojewódzkiego, na którem zostały 
powzięte następujące uchwały: Za- 
twierdzono statut Komunalnej Kasy 
Oszczędnościowej m, Wilna i Oszmia- 
my, zatwierdzono uchwały Rady 
Miejskiej m. Wilna z dnia 20 X. 
1928 r. dotyczące przeniesienia kre- 
dytów w budżecie 28/29, zryczałto- 
wanie na rok bieżący podatku wi. 
dowiskowego od kin i zaciągnięcia 
w B. G. Krajowego pożyczki w wy» 
sokości 1 miljona złotych na pro- 
wadzenie robót kanalizacyjno-wodo- 
ciagowych. Pozatem Wydział Woje- 
wódzki rozpatrzył 15 odroczeń o 
wymierzonych przez Magistrat po- 
datków. (x). 

SPRAWY PRASGWE. 

— Komunikat Zarządu Syndykatu 
Dziennikarzy W.leńskich. W związku 
z incydentem podniesionym przez 
całą prasę polską, prezes Syndyka. 
tu Dziennikarzy Wileśskich wysto- 
sował do Pana Wojewody Wilenskie- 
go następujące pismo: 

„JWielmożny Panie Wojewodo! 
Dnia 12 go stycznia roku bieżącego 
wezwany został w sprawie prasowej 

do p. Sędziego Śledczego Il rewiru 
m Wilna w-półredaktor „Dziennika 
Wileńskiego", a z-razem wiceprezes 
Syndykatu Dziennikarzy. Wileńskich 
p. Stanisław Kodź. Wskutek nieza- 
stosowania do p. red. Kodzia dekla- 
racji o niewydalaniu się, jako jedy- 
nej formy zapobiegawczej, wskaza- 
nej w tym wypadku wobec osoby, 
zajmującej przodujące stanowisko w 
naszej korporacji, a ponadto zesto- 
sunkowanej wielokrotnie z Wilnem, 
był p. red. Kodź narażony na po- 
traktowanie go na równi z przestęp- 
cami, nie nie mającymi wspólnego 
ze sprawami prasowemi o charakte- 
rze ideowym. Korporacja nasza, przy- 
kro zaskoczona tym incydentem, nie 
praktykowanym ogólnie w postępo- 
waniu władz wymiaru sprawiedliwo- 
ści wobec przedstawicieli _ prasy, 
czuje się nim głęboko dotknięta, o 
czem w imieniu Zarządu Syndykatu 
mam zaszczyt zakomunikować J Wiel- 
możnemu Panu Wojewodzie. 

W Wilnie dnia 19-go stycznia 
1929 r. 

(—) Czesław Jankowski prezes Syn- 
dykatu Dziennikarzy Wileńskich*. 

Jednobrzmiące pismo przesłane 
zostało przez Zarząd Syndykatu do 
p. Prokuratora Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie. 

SPRAWY S7KOLNE. 
— Bgzaminy dla eksternów. Ku- 

ratorjum Szkolne ustaliło, że egza- 
miny dla eksiernów w okresie wio- 
sennym odbywać się będą w lutym 
i marcu r. b. Pierwszy e»zamin w 
dniu '8 lutego. Podania odpowiednio 
udokumentowane przyjmuje Kurat, 
Szkolne do dnia 1 lutego. Zgodnie 
z istniejącymi przepisami zdawać 
egzamin mogą tylko te osoby, które 
zamieszkują na terenie tego Okręgu 
Szkoinego. (x). 

2 POCZTY. 

— Zmiana nazwy. Ministerstwo 
Poczt i Telegrafów zmianiło nazwę 
urzędu  pocztuwo - telegraficznego 
Pieski, w pow. wołkowyskim na 
„Piaski k/ Wołkowyska”. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

  

— Naukowe posiedzenie Pol. Tow. 
Przyrodaikow im. Kopernika. We 
czwartek dnia 24-g0 b. m 0 godzi- 
nie 7 min. 30 wiesz. odbędzie się w 
lokalu Wileńskiego Tow. Lekarskie- 
go (Zamkowa 24) naukowa posiedze- 
nie Oddziału Wileńskiego Polskiego 
T-wa Przyrodników im. Kopernika, 
na którem prof, dr. Władysław Dzie- 
wulski wygłosi odczyt p. t. „O ru- 
chach gwiazd i stosunku ich do dro- 
gi mlecznej”. 

Gośc e mile widziani. Wstęp wolny. 
— Z Wil. T-wa Artystów Plasty- 

ków. Zarząd Wil. T-wa Art Plast. 
podaje do wiadomości, że doroczne 
wżloe zgromadzenie członków T-wa 
odbędzie się w lokalu Szkoły Rze- 
miósł Artystycznych (św. Anny 7) 
w niedzi*lę dnia 27-go stycznia b r. 
o godzinie 12 w południe. W razie 
braku quorum zgromadzenie odbę- 
dzie się nieodwołalnie tegoż dnia i 
w tymże lokalu punktualnie o godz. 
18. Porządek dzienny: 1) Sprawozda- 
nie ustęvującego Zarządu; 2) Wybo- 
ry nowego Zarządu; 8) Sprawy wy- 
staw w Warszawie, Poznaniu i Wii- 
nie i 4) Wolne wnioski. 

Zarząd uprasza o jaknajliczniej- 
sze przybycie. 

— U Techników. Dnia 26-go b. m. 
w p'ątek o godzinie 8 m'n 80 wiecz, 

"w sali Stow. Techników (Wileńska 
83) p. inž E. Rauba wygłosi odczyt 
pod tyt: „Wydajność i eksploatacja 
studzien artezyjskich*, Wsięp dla 
członków Stowarzyszenia i wprowa- 
dzonych gości bezpłatny. 

— DOyóne zeb'anio Zw. Pracow. 
Inst. Uzyt. Pubiicznej. Zarząd 7м. 
Pracown Inst. Użyt, Publ. zawiada- 
mia,iż dnia 26-g0 stycznia 1929 r. 
o godziuie 6-ej wieczor przy ulicy 
Wielkiej 34, odbędzie się ogólne ze- 
branie, Porządek dzieney: 1) Spra- 
wozdanie Zarządu Zw ązku; 2) Spra- 
wozdarie Komisji Rewizyjnej; 8) 4 y- 
bory Zarządu Związku; 4) Wybory 
Komisji Rewizyjnej; 5 Spr. wybo- 
rów delegatów na Konferencję Okrę- 
gową; 6! Spr Kasy Chorych i 7) 
Wolne wnioski. 

— Posieczenie Wil. Oddz. Pel. Tow. 
Pzychjatrycznego. We czwartek dnia 
24-g0 stycznia 0 godzirie 8-ej wie- 
czorem w sali wykładowej Uniwer- 
syteckiej w szpitalu św, Jakóba od- 
będzie się posiedzenie Wileńskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Psyghjatrycznego dla członków i 
wprowadzonych gości z następują- 
cym porzą ikiem dziennym. 

Dr A. Falkowski: O projekcie u- 
stawy psychjatrycznej w Polsce. 

SPRAWY BIAŁORUS%IE. 

— 10.lecie założenia gir n. biało- 
ruskiego. W związku z przypadającą 
w tym miesiącu 10-rocznicą założe- 
nie w Wilnie gimnazjum białoruskie- 
go komitet rodzicielski: tego gimna- 
zjum postanowił wydać jednodriów- 
kę poświęconą działalności gimna- 
zjum. (x). i 

: ы TOWARZYSTKA. 

-- Tegoroczny, szósty z rzęda 
fradycyjny Bat Wojewódzki w dniu 1 

3 

lutego w Salonach Reprezentacyj- 
nych pałacu pana wojewody zgro- 
madzi liczne sfery społeczne i te- 
warzyskie naszego miasta, oraz bar- 
dzo licznych gości z Województwa 
Wileń kiego i Nowogródzkiego, ora 
Warszawy. 

Cel Balu — przyjście z wydatną 
pomocą finansową dla Zakładów 0- 
pieki nad Dziećmi. Organizacja Balu 
przewidziała piękne udekorowanie 
kwiatowe i stylowe salonów. 

Gospodarzami — organizatorami 
Balu są—zwyczajem lat ubiegłych— 
Pp. wojewoda wileński i pani Jadwi- 
ga Raczkiewiczowa. Pan wojewoda 
laczkiewicz udzielił na Bal wszyst- 
kie górne apartamenty Pałacu w ilo- 
ści 8 salonów. Do tańców. przygry 
wać będą 3 orkiestry: smyczkowa, 
dęta i jazzband. 

Bal Wojewódzki będzie atrakcją 
tegorocznego karnawała. 

RÓZNE. 

— Zmawca Mickiewicza. I autor 
artykuliku p.t. Tytuły w n-rze 18 „Sło 
wa”, podpisany N. Z. i Redakcja te- 
goź pisma dobrz* zna poezje Mickie- 
wicza, powinszować Cytata z naj. 
bardziej znanego wiersza „Trzech 
Budrysów*, brzmi u tych państwa 
tak: „A ksiądz Witold uderzy teuto- 
ny.!!* Tekst jest „A ksiądz Kiejstut 
zaugarnie Teutony*. Może to mała 
rzecz, ale trochę wstyd. 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „lłurzyn warszawski”. Dziś o godz. 
20-ej po raz 7-my i jutro komedja Antoniege 
Słonimskiego p. t. „Murzyn warszawski*. 
Udział biorą: Stefan Jaracz — Konrad Hert- 
mański, H. Dunin Rychłowska, I. Mielęcka, 
J. Jaraczowa, W Malinowska, W. Ścibor, J 
Budzyński, J. Lubicz-Lisowski, St. Larewicz i 
Z. Chmielewski, 

Oprawa sceniczna pomysłu art. mal. H. 
Zwolińskiego. 

Bilety sprzedaje „Orbis* do godz. 16.38 
oraz od godz. 17-ej kasa teatru. 

REDUTA (na prowincji). 

— Dziś w Augustowie komedja J. Sza- 
niawskiego „Ptak*. 

"TEATR POLSKI (sala „Lutnia”). 

— „Hamlet“ z K. Adwentowiczem. Dziś 
premjera szekspirowskiego „Hamleta“ z K. 
Adwentowiczem w roli tytułowej. 

„Hamlet* w Teatrze naszym wystawiony 
jest według inscenizacji Reinhardta t. j. w 
kotarach, tak że koniec przedstawienia prze- 
widywany na д. 1l-ą. 

— Niedzielna premjera popularna. W nie- 
dzielę o g. 3-ej pp. po raz pierwszy, zaś o 
g. 5 m. 30 pp. po raz drugi, grana będzie 
niezwykle barwna przeróbka z powieści H. 
Sienkiewicza „Pan Wołodyjowski”, pod tytu- 
łem „Pani Wołodyjowska”. 

Widowiska te Kierownictwo Teatru prze- 
znacza dla najszerszych warstw publiczności, 
oraz dla młodzieży szkolnej. 

Ze względów technicznych, widowiska t» 
powtarzane nie będą. 

Ceny od 20 groszy. 

  

Koncert na rzecz Bratniej Pomocy 
Słuch. Konserwatorjum Muz. 

poświęcony twórczości Franciszka Szuberia 
odbędzie się dnia 26-go (sobota) b. m. 
w Sali Konserwatorjum (Dorninikańska 3) 
o g.7 wiecz w wykonaniu uzdolnionych 
słuchaczy i orkiestry Konserwatorjum. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

ŚRODA, dn. 23 stycznia. 

11.56 — 12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikaty, hejnał z Wieży 
Marjeckiej w Krakowie oraz komunikat 
meteorologiczny. 16.00 — 16.20. Odczytanie 
programu dziennego, repertuar teatrów | 
kin, „oraz chwilka litewska. 16.2) — 16.35. 
Komunikat Zw. Mł. Polskiej. 16 5 — 17.00. 
Muzyka z płyt gramofonowych firmy Rudzki 
w warszawie ul. Marszałkowska 87 i 146, 
17.00—17 25. Transmisja z Warszawy „Stefan 
Żeromski” jako poeta powstania stycznio 
wego. 1725—1750. „Życie akademików wi- 
leńskich przed stu laty”. 17.55 18.50. Tran- 
smisja z Warszawy. Noncert- popularny. 
1850-19 10. Odczytanie programu na czwar- 
tek i komunikaty. 19.10 — 1935. Transmisja 
z Warszawy. „Siedziba Ogińskich* (Słonim) 
odczyt 19.35. -21.00. Muzyka z płyt gramo- 
fonowych firmy B Rudzki w Warszawie, ul. 
Marszałkowska 87 i 146 20.00 - 2025. Kwa- 
drans Akademicki. 2030 2100. Transmisja 
z Warszawy. Koncertkameralny. 2100 21.25. 
Audycja autorska Tadeusza Łopalewskiego. 
21,25 - 24,00. Transmisja z Warszawy Dalszy 
ciąg koncertu. 2200 — 23.30. Transmisja z 
Warszawy; Komunikaty: P. A. T., policyjny, 
sportowy i innę, oraz muzyka taneczna. 

Na wileńskim bruku. 
— Noworodek w śniegu. Wczo- 

raj o zmroku na polu w pobliżu ul. 
Mętnej kilku przechodniów zau- 
ważyło kobietę zasypującą śniegiena 
jakieś zawiniątko o podłużnym for- 
macie. W chwili gdy nieznajoma 
poczęła się szybko oddalać znale- 
ziono w śniegu jeszcze żyjącego 
noworodka. Winną pozostawienia 
dziecka w. niebezpieczeństwie za- 
trzymano i oddano policji, która 
ustaliła, że jest to 23 letnia Magda- 
lena Czajkowska (Wileńska 25), 
Czajkowską osadzono w areszcie. 

— Ujęcie zbiegłych więźniów. 
Na placu: Lukiskim funkcjonarjusz 

P. ujął poszukiwanego Alekxego 
Łukjanowa, o ucieczce którego z 
wiezienia Łukiskiego donosilišmy 
przed 3 tygodniami. 

tym samym czasie w harba- 
ciarni przy ul. Zawalnej 29 ujęto 
Juljana Kondratowicza, który uciekł 
w kajdankach w dniu 2 bm. pod- 
czas odprawadzania go do komi- 
sarjatu. (x) 

— Na gorącym uczynku. Na 
bocznicy kolejowej przy .ul Ponar- 
skiej przyłapano dwóch osobników, 
którzy usiłowali dokonać kradzieży 
podkładów kolejowych. 
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Kongres erganizacyj i związków pracowników 
- umysłowych. 

_ W niedzielę 20 b. m. rozpoczęły 
się obrady IV go Kongresu central- 
nej organizacji zw ązków zawodo- 
wych pracowników umysłowych, któ- 
ra bez przesady rzec można jest Nr 
kwintem dążeń konsolidacyjnych, 
nurtujących w sferach zarówno 
urzędniczych jak i zawodach wol- 
aych odrodzonej, dajmy pomajowej, 
Polski. 

W związku z otwarciem obrad 
Kongresu czytamy w. „Epoce”: 
„Wielkie zainteresowanie, jakie 
wzbudza niewątpliwy rozwój central- 
nej organizacji w ostatnich czasach, 
spowodowało, że na zjazd wczoraj- 
szy licznie przybyli przedstawiciele 
władz rządowych i organizacyj spo- 
łecznych oraz działacze zawodowi*. 

Podkreślić należy udział w obra- 
dach reprezentantów różnych resor- 
tów rządowych z p. ministrem pra- 
<y i opieki społecznej Jurkiewiczem 
na czele, jak nien niej udział preze- 
sa B. B. posła pułkow. Sławka — 
przez co unaoczniona została szcze- 
ra troska i zainteresowanie kierow- 
niczych czynników państwowotwór- 
ezych dążeniami orgavizacyjnemi i 
pracą pracujących mas umy:łowych. 
Że troska ta i zainteresowanie znaj- 
dują żywy oddźwięk w sferach pra- 
sowniczych mas umysłowych Świad- 
szą uchwalone jednomyślnie przez 
Korgres depesze hołdownicze do 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Twór- 
sy Czynu Majowego Marszałka Pił- 
sudskiego. 

Przebieg dwudniowych obrad 
Kongresu świadczy dobitnie, że 
wśród najrozleglejszych sfer inteli- 
gencji pracującej hasła „narodow- 
sów”, jak i socjalistów, corsz mniej- 
szy znajdują posłuch. 

Brak miejsca nie pozwala nieste- 
ty — zacytować tutaj głosów z licz- 
mych przemówień i referatów, wy- 
głoszonych przez wybitnych działa- 
szy organizacyjnych w ciągu dwóch 
dni obrad Kongresu, ograniczymy 
się przeto do wzmiankowania, że 
główne wytyczne centralnej organi- 
zacji zawarte zostały w ramach na- 
stępujących referatów: p. Sławimi- 

ra Dabulewicza „o roli i zadaniach 
związków zawodowych pracowników 
umysłowyeh*. p. Wiktora Elektoro- 
wicza p. t. „Świat pracy wobec za- 
gadnień kulturalnych" i posłanki (B. 
B.) p. Evgenji V ašniewskiej „O pla- 
cach minimalnych“. 

Tegoż ania dokonano wyboru 
komisyj zjazdowych i wreszcie wy- 
brano nową Radę Główną Organiza- 
cji Centralnej, rozszerzając jej skład 
do liczby 30 członków. Prezesem 
został ponownie p. Stanisław Dabu- 
lewicz. 

W drugim dniu obrad, t, j. wczo- 
raj, jak donosi depesza P. A. T-nej 
trwała praca w komisjach: organi- 
zacyjnej. międzynarodowej, finanso- 
wej, ustawodawstwa społecznego i 
kulturalno oświatowej. 

Wśród wniosków organizacyj- 
nych przyjęto rezolucję, stwierdza- 
jącą, że obrona interesów pracowni- 
czych wymaga uzyskania odpowie- 
dniego przedstawicielstwa pracowni- 
ków umysłowych w instytucjach 
społecznych i samorządowych. W 
zwią.ku z tem kongres polecił wszy- 
stkim organizacjom, wchodzącym w 
skład centralnej organizacji, aby sa- 
modzielnie uczestniczyły w wyborach 
władz kas chorych, zakładów ubez- 
pieczeniowych pracewn ków umysło- 
wych oraz samorządów mie skich. 

Sporo szczegółowo opracowanych 
rezolucyj przygotowała komisja u- 
stawodawstwa społecznego, jak to: 
kwesfje czasu, pracy pracowników u- 
mysłowych, godz n, handlu, najmu pra- 
cy, sądów pracy i t. p. Kongres po- 
stanowił domagać się również rów- 
nouprawnienia kobiet przy miano- 
waniu ławników do sądów pracy. 
Następnie juchwal no rezolucję nie- 
zwłocznego powołania izb pracy, dla 
których ustałono kilka zasąd ze 
stanowiska interesów pracowników. 
umysłowych. 

Wszyskie te postanowienia są 
doniosłym krokiem naprzód i da- 
ją nadzieję, ustalenia doli inteli- 
gencji pracującej w Polsce. Witamy 
je z uznaniem. 
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KURJER 

Rocznica Powstania Styczniowego. 
Wczoraj, jako w rocznicę wieko- 

pomnego Powstania 1863 r., o godz. 
9 m. 30 w kościele Św. Jana odby- 
ło się nabożeństwo celebrowane 
przez JE. ks. biskupa Bandurskiego. 
Na nabożeństwo przybyli nieliczni 
już uczestnicy tych walk, weterani 
63 roku, przedstawiciele władz pań- 
stwowych, samorządowych i wojsko- 
wych z wice-wojewodą  Kirtiklisem 
i generałem Krok-Paszkowskim na 
czele, delegacje pułków, stowarzy- 
szeń i organizacyj społecznych. Pe 
południu w oddziałach garnizonu 
odbyły się pogadanki na temat po- 
wstania styczniowego. 

Odznaczenie b członków 
P. 0. W. 

W związki z okresem dziesięcio- 
lecia niepodległości, wszyscy byli 
członkowie P. O. W. mają być po- 
dani do odznaczenia orderem Polo- 
nia Restituta lub Krzyżem Zasługi. 

W tym celu została utworzona 
specjalna komisja, na czele z gen. 
bryg. J. Stachewiczem, który wysto- 
sował do b. komendantów okręgów, 
obwodów oraz komendantów lokai- 
nych, jako też tych wszystkich 
którzy mieli nominacje oficerów, 
podchorążych i podoficerów P.O. W. 
specjalną odezwę, by najpóżniej do 
dnia 15 go lutego r. b. przesłali pod 
adresem: Warszawa, Wojskowe Biu- 
ro Historyczne, Aleje Ujazdowskie 1 
„Komisja Odznaczeniowa P. O. W.* 
następujące dane: 

1) Treściwy życiorys (nazwisko, 
imię, pseudonim, szarża), funkcje 
pełnione w P. O. W., czas trwania, 
zakres, władza; 

2) Wykonane prace; 
3) Nazwisko i pseudonim przeło- 

żonych, ich funkcje (data); 
4) Spis nazwisk, imion i pseudo- 

nimów podwładnych (zaznaczyć wy- 
bitne czyny — jeśli były) 

is) Obecny dokładny adres i 
stanowisko, 
  

Popierajcie Ligę Morską 
„i Rzeczną! 

      

[CI 
SALA MIEJSKA 
Qstrobramska 5. 

Od dnia 21 do 24 stycznia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

Marsyljank 
Wielki 

  

Kino „HELIOS“ wss” || Na ekranie! 

capas EMEA „naseenie: | „TITANI 
Gili KORZENIEW SKICH 

które wykonają najnowsze tańce: 
1) Walczyk Wiedeński 

i 2) ostatnia nowość „Chybi-Dzybi*. 

SERCE NIE SŁUGA 
(PRAWO KOBIECEGO SERCA) 

BILLIE ВОМЕ : о LLOYD HUGNES 

KINO-TEATR | Dziś premjera! 
0 0 || | | | Przebojowy film 

” doby obecnej! 
Mickiewicza 22 

W rolach głównych: 
Przepiękna i pełna wdzięku 

dramat ma tle rewolucji 

W rolach głównych: Rene Navarre, Elmir Vaatier, Claude 

Merelle i Maurtze Szhutz. 

Wol. s. Georg O'Brie 
Miasto wyrafinowanego bogactwa i upadku. Straszna katastrofa 

francuskiej w 12-u aktach. 

Początek o godzinie 3 m. 30. 

Przebój Sezonu! Sensacja Ameryki 
39 (Miasto marzeń). 

Atrakcyjny dramat 
z życia Now.-Jorku. 

bie Wirginia Valli. 

kolosa oceanicznego, podczas którego tysiące ludzi znalazło 
śmierć. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1015. 

©brnz ilustruje nam miłość węgierskiej hrab anki do urodziwego wieśniaka i przeszkody miłosne romantycznej hrabianki, której 

serce posiadi urodziwy ordynans jej narzeczonego. Obraz przewyższa swoją wartością artystyczną piesapomniany obraz „BURZA*. 
Początek seansów o godzinie 4-ej. 

KINO DZIŚ! Wielki film erotyczny 

Pirtadiliy p. t. „W S ž DLA 

= 

Ostatni seans o godzinie 10.25. 

2 идяіаіеш_'_іц de PUTTI 

ZYCIA“ 

  

H Wielka 42. Tragedja przeżyć lekkomyślnej kobiety. — = YE Dramat żyelowy w 12 wielkich aktach.” 

! © 3 i ° <« Film, który praewyższa „Moulin Roogr“. Szczegóły 
= „Tajemnica gabinetu restauracyjnego Program otwarcia nowego Kabaretu w Paryżu. jutro. 
  

Precz ze smutkiem i troską! Niech żyje humor, 
który nam zapewni najsłynniejszy komik świata 

„Gorączka złota” 
Soboty, niedziełe 

w swej najnowszej = 
Charlie Chaplin tragi - komedji 

120 minut huraganowego śmiechu, śpieszeie się 

starzy, młodzi, biedni i bogaci dziś do kina „Lux*. 

Dla młodzieży dozwolone. 
nie świąteczne od godziny 1-ej do 4-0j. — — Ceny miejse od 40 groszy, 

KINO 

LUX 
Miekiewicza 11. 

Dziś i dni następnych. Nadzwyezajny podwójny program. 1. Współczesny dramat erotyczny "B sce kroje: 
6: Akcja rozgrywa się na tle najpiękniejszych krajo- 

„KURTYZANA WEBECJI m brazów Wenecji. W rolach głównych najpiękniej- 
sze gwiazdy ekranów: Magda Sonia i Sybilla Bley oraz Eugen Jansen. Il. Arcywesoła komedja w 5iu aktach. 

li głó j sł Wall Beid. P tek dz. 5 ož. 
„SZKOŁA FLIRTU BZ ki A Aa sat S zodsnih E dol dniu: 2 

DZIŚ! Czarodziejsko piękna, porywająca w grze LEE BARRY w swej najnowszej kreacji p. t. 

* О * RE Fascynujący dramat erotyczny w 10 akt. podług roz- 

Gdy wiosna życia przemówi. głośnej powieści HANSA LANDA. Wyjątkowo urozmaieo- 

wrażenia, że przeżywa kawał życia, a nie że widzi film. — — — 

Kise Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca 
kolejowego). 

„KINO-TRATR 

ZWIATÓWIO 
Mickiewicza 9. 

i KILIMY 

na akcja! Przedziwny cud techniki i sztuki! Widz. dozna 
Każdy powinien zobaczyć!!1 

POLITECHNIKA „» 
Uranas 

М ПНЕ КК 

Informacje prasy polskiej 
o Wilnie. 

„Echo” (jest i takie) łódzkie za- 
mieszcza taką wiadomość: 

Zgłodniały wilk na ulicach Wilna. 
Popłoch wśród przechodniów. 

Wilne, 19.1. (Od wł. kor). Wczoraj 
Wilno przyżyło niesamowitą sensację. 
Mianowicie w godzinach popołudnio- 
wych na przedmieściu Pntokoł poja- 
wił się zgłodniały wilk, Dziki „gość” 
wywołał wśród pasantów olbrzymią 
panikę. Kto mógł uciekał do bram, 
a sklepikarze zamykal! na gwałt skie- 

"Zaalarmowana policja wespół z 
przechodniami zarządziła pościg. Wilk 
włdocznie miał szalony apetyt, bowiem 

wpadłszy de składu mięsa 
spałaszował wszystkie wiktualy wysta- 
wione na bufecie. 

Rzeźnik ze strachu zemdlał. Do 
wilka oddano szereg strzałów... nie- 
celnych *. 

Wilk nasyciwszy się dowoli, mach- 
nął ogonem | uciekł z miasta. 

Tak korespondent Echa (m. 
Łódż) : informuje prenumeratorów 
tego pisma o zdarzeniach w naszem 
mieście: Nie potrzebujemy dodawać, 
iż ani słowa prawdy niema w tej 
bajce, zapewne zwykłego psa-wilka 
widział ów bujnej wyobrażni ko- 
respondent i tem „karmi“ prasę. 
Ładnie wyglądamy w oczach tych 
panów! Dzikie, zgłodniałe wilki bie- 
gają po ulicach i wdzierają się do 
sklepów! 

Oj, lodzermenschen!... 

Li 
Zatwierdzenie konf.skaty. 
Sąd Okręgowy na ostatniem po- 

siedzeniu gospodarczem zatwierdził 
zajęcie przez St. Gr odezw w języ- 
ku żydowskim p. t. „Do wszystkich 
młodocianych robotników „Igły* w 
Wilnie*. (x). 
  

Przeciw obstrukcji, hemoro dom, za- 
burzeniom w żołądku i kiszkach, zastoiniė 
w wątrobie i śledzionie, bólom krzyża, zale- 
ca się picie' naturalnej wody gorzkiej „Fran- 
eiszka-Józefa* kilka razy dziennie. Badania 
lekarskie chorób podbrzusza stwierdziły, że 
woda Franciszka - lózefa działa zawsze pew- 
nie, łagodnie i skutecznie. Żądać w apt. i drog. 

  

Nr_19 (1364) j 

Z OSTATWIEJ CHWILiŻ 

Lansowanie sprawy rewizji traktatu 
polsko-austrjachiego. Ф 

WIEDEN, »2.1 (Pat). „Der Morgen* donosi, jakoby kanclerz Seipel, 
pod wpływem usilnych starsń ze strony kół przemysłowych, miał oświadź 
czyć przywódcom Związku Chłopskiego, że Gie bódzie my wydać spół 
nie zakazu przywozu nierogacizny z Polski, że natomiast zaproponuji 
rządowi polskiemu rew'zję traktatu handlowego. Rokowania w tej spr 
wie rozpoczęłyby się w kwietniu r.b., przyczem omówionoby równisż spr 
wę ograniczenia przywozu nierogacizny z Polski. ! 

Niepowodzenie amerykansko=kas | 
nadyjskich roko van. 4 

WASZYNGTON, 22 i 22 I (Pat). Styczniowe konferencje między delegatė 
mi rządu amerykańskiego, a władzami kanadyjskiemi, które odbywały sit 

  

w Ottawie, zakończyły się zupełnem niepowodzeniem. Rząd waszyngtoń: : 
ski pragnął, aby Kanada położyła 

odrzucił, 

Zgon dwu wybitnych artystek. 
WARSZAWA. 29. I. (fe. wł.). Wczoraj w Warszawie zmarła na 

pę znana i ceniona artystka operetkowa 
znana artystka dramatyczna i żona dyrektora Reduty Irene Osterwina. 

Nowe wybuchy wulkanu Krakatoa. 

н kres olbrzymiemu przemytnictwu w0d“ | 
ki do Stanów Zjednoczonych. Rząd kanadyjski żądanie to stanowo? 

    
  

gry. 
Wiktorja Kawecka oraz drugł    

7 

BATAWJA. 22. L (Pat). W ciągu dnia wczorajszego nastąpiło 6800 
nowych wybuchów wulkanu Krakatoa. 
niejsze. 

Groźne wstrząsy 
Alasce. 

PAIRBANKS (na Alasce), 22, I, (Pat), Wczoraj odezuto tu 
wstrząsy podziemne, Stóre trwały prawie cztery godz ny. 
niejsze wstrząsy, jakie kiedykolwiek w tej części kraju notowano. Mi 
kańcy miasta w popłochu i panice wybiegli, na ulice, 
niebezpieczeństwem. 

Wybuchy stają się coraz siś 

podziemne na | 

gwaltov mt 
Były to najsik 

   

  

chroniąc się przej 

Rocznica powstania styczniowago we Lwowie. | 
LWÓW, 22.1. (Pat). Dziś jako w 

66-tą rocznicę powstania stycznio- 
wego odbyło się staraniem dowódz- 
twa O. K. uroczyste nabożeństwo 
w kościele OO. Jezuitów. Na nabo- 
żeństwie była obecna generalicja 
D.O.K. z gen. Popowiczem na czele. 
Również obecny był gen. Norwid- 

Neugebauer oraz delegacje poszcze 
gólnych pułków garnizonu lwow” 
skiego. Po nabożeństwie wszyscy 
uczestnicy oraz powstańcy z r. 186. 
udali się na cmentarz Obrońców 
Lwowa celem złożenia wieńca n 
grobie Nieznanego Żołnierza. 

DUSRZAGEASOEGEJE 

LEKARZE 5 

  

  

  

KURJER WILEŃSKI S<a z oeRaN. opP. 

DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA 

»ZNICZ< 
Ś.TO JAŃSKA i - WiLNO - TELEFON 3-40 

вавевеывесваесвв | 

DOKTÓR MEDYCYNY 

CHOROBY WENERV- | 
CZNE i SKÓRNE 

Elektroterapja, Diate 
mia, Słońce górsk 

й Soliux. 3 

Mickiewicza 12 || 
róg. Tatarskiej. || || 

    

    

   
   

    

    

  

  

DZIEŁA KSIĄŻKOWE, DRUKI, KSIĄŻKI DLA URZĘDÓW PAŃ- 
STWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ZAKŁADÓW NAUKOWYCH. 
BILETY WIZYTOWE, PROSPEKTY, ZAPROSZENIA, AFISZE 
! WSZELKIEGO RODZAJU ROBOTY W ZAKRESIE DRUKARSTWA     

Przyjmuje 9—2i 5—7. | 

DOKTÓR i 

D. Zełdowicz 
choroby wensrycam8, sy- | 
fiis, narząców moczo- - 
wych, od 9—1, od 5—8 

wiecz, Ё 
  

PUNKTUALNIE 
  

DRUKI JEDNO I WIELOBARWNE — OPRAWA KSIĄŻEK 
SOLIDNIE TANIO 

Kobieta-Lekarz 22 | Ё 

DL Zeliowiczgna | 
kobiece, weneryczne, na- || 
rządów moczow. od12—2 |     

Pierwsze 
źródło 

sprzedaży 

Górnośląskiego Kone. 

GIESHE Sp. Ake. 

ulłca laglelleńska 6. telefen 14-97. 

| Zamówienia wykonywuje się w piombowanych 
i wozach od !/, tonny. 

Akumulator 
D-ra Pollaka 

jest ideałem Radjoamatora. 

| .Przedstawicielstwo, fachowe ładowanie 

i naprawa akumulatorów. 

WĘGIEL | 2a 
w KATOWICACH 

  
sklepy 

Uliea Zurzeczna 10 (róg 

2112 

achowo i Szybko 

! 

| Młynowej). 

! 
|| 

Každą sumę 
w dolarach, złotych i 
rublach lokujemy na 
dobre oprocentowanie. 

Dom H-K „ZACHĘTA* 

Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

  

i od 4 — 6 AE 
ul Mickiewicza 24, tei. || 

277. W. Zdr. Nr 158. . 

Ог.Кеппребего || 
CHOROBY WENERYCA- | 
NE, SKÓRNE i anallzyłe- || 
karskie. Przyjmuje 9-18 || 

i 4-8. 2906 i Е ; 

Mickiewicza 4 
324 tel. 1090, W. Z. P. 78. 

    

     

  

piszemy na maszynach 
Wileńskie Biuro 

Komisowo Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

190- 

Posady poszukuję 
gospodyni 

domowej lub pokojo- 
wej z szyciem. Świa- 
dectwa poprzednich posad 
posiadam, CHEŁMSKA 6--8 

Jodkiewicz Weronika. 

  

2871 

  
20 

! 

BBEGABZZEOOAEE) KA 

[KAŻDE OGŁOSZENIE | 
= w : W 

KURJERZE WILEŃSKIM | © 

l artystycznie wykonane są do: nabycia w 

w Wilnie po cenach przystępnych. 
Oglądać można w dnie powszednie w go- 

* dzinach urzędowych. 

  

66, Bd Exelmans, Paris (16) | 

wyższych Francji | 

118 Nastąpiło otwarcie Sekcji Polskiej | 
- Wykłady są wydane w języku polskim według | 

łatwej metody nauczania drogą korespondencji. | 

Gotówkę 
w różnych walutach 
lokujemy na dobre 

oprocentowanie. 225 
Dom H-K „ZACHĘTA 

Mickiewicza 1, tel.9-05. PARCELA 6ha 

MICHAŁ GIRDA 
Wilno, Szopena 8 (przy dworcu). 
  

nad rzeką. Teren na- Sklep 

  

Przyjmują się zapisy dla sekcyj: 1) elektrotech- | 
nicznej, 2) inżynieryjne-kenstrukcyjnej. 

Wykwa li fikowany dający się na ustawie- 
nie młynu wodnego 
sprzedamy za 1.000 

do wynajęcia pod piwiar- 
nię lub restaurację. 

Ulica. Zarzecana 10 (rėg 

Akuszerki 
EGDEBUBOBEOENEKE| 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 

WĘGIEL i koks 
w zaplambowa- 
nych wozach 

Nauczyciel 
udziela.. konwersa- 

cji francuskiej po 

Dyplom za studja w danej specjalności jest 
wydawany przy końcu studjów. | 

Program i warunki zapisów są przesyłane hozpłatnie. | 
  

fDziale Pracy więzienia na żę: Pod protektoratem rządu francuskiego i uczelni | 

WAQONOWO OTG (ODNOWA 

dolarów. 226 wieza 30 m. 4. W. Zdr. 

    
    

SKUTECZNE JEST TYLKO 
  

  

      

  

  

  

M.Deulx Wilnie 
JAGIELLOŃSKĄ 3-6, tel. 811. 
SKŁAD: Polski Lloyd, Słowackiego 27, 

tel. 279. 

  

  

236 
į 
- 

jAkwizytorzy i akwizytorki| 
A fmogą łatwo zarobić w okresie karnawału 
@ li później. Zgłaszać się do godz. 11-ej 

rano. Zawalna 58, m. 10-B. 225 

WYMAGANE DROBNE KAGCJE 

cenach przystępn, 
Oferty sub A. R. 

do „Kur. Wil". 191 2 
  

- Pomierajcie 
Ligę Horskąi Rzeczną   

  

tanio 
(bo za 3.000 zł.) 

sprzedam koneesjonowa- 
ny samochód w ruchu. 

Wiadom.: Królewska 3-2 
234-2 

towanie najpewni 

solidnych. 

Wileńskie Biure 

Mickiewicza 21, tel   

lokujemy na oprocen- 
iej 

zabezpieczone u osób 
186-2 

152 
  

  

Dom H.-X. „ZACHĘTA”, | Młynowej). 210-2 Nr. 3093. 112 

а = ЕЕЕ 
Nadzwyczaj GOTÓWKOWE B 

OSZCZĘDNOŚCI | E GRODZIEŃSKI 
|Elefo|ojojojcpjajajojojoiniojo) 

M. Miszawska 
LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od g. 9 do 11 
i od 4 do 6-ej. 

Grodno, ul. Kołożańska 8. 

        
      

   

    
     

ECOLE PIGIER de PARIS 5 | 
pensjonat dla młodych panien w pobliżu. 
Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże 
powietrze. Hvenue 11, Novembre 18. LA VA- 
RENNE (Seine). Stenografja, handlowość 

i język francuski 3682. 
la 2 m 

  

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny! redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu IREK przyjmuje od godz. 6—7 wiecz. we wtorki i piątki, Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wyd. przyj- 
muje od 12-—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 80.750. k 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—40 gr., w tekšcie I, II str.—30 gr, II, IV, V, VI-35 gr, ка tekstem—15 gr., kronika rekl.-kemuni- 
drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25%/, drożej, w uwineraeh niedzielnych i świątecza.—23*/, drożej, zagraniczne—100*/, 

CENA PRENUMERATY: 

żej, zamiejscowe—25*/, drożej. 

miesięcznie z oduoszeniem do demu lub przesyłką pocztową 
—1.00 zł. za wiersz pakezny. ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. za wyraz. 

zł. Zagranicą 7 zł. 
Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabeleryczne—50*/, 

ja poszukujących pracy 50%/, zmiżki. Za numer dowodowy—20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawe zmiany teszainu druku opiasz=ś 

Drukarnia — ul. Š-to Jašska 1, tel. 3—40. 

  

     
Oddsiał w Grodnie: Bankowa a 

  

Wydawca „Kurjer Wileński” S-ka z ogr. odp. 

+ 

— 
„Kurier Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* wl, Ś-to Jańska |, tel. 3-40. 

— 

Rtaaxtor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 

   


