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Podczas debały włorkowej nad 
wnioskiem klubu B. B. o przystąpie- 
nie do rewizji Konstytucji wygłosił 
poseł prof. Makowski przemówienie, 
które poniżej podajemy: 

Gubienie się partyj w przewidy- 
waniach. 

Wysoki Sejmie! Przedewszyst- 
kiem chcę kategorycznie wyelimi- 
nować i oddzielić zagadnienie przy- 
stąpienia do rewizji od przewidywań 
co do projektów. O zmianach, oich 
projektach, o kierunkach tych zmian 
będziemy mówili w swoim czasie. 
W tej chwili chcę odpowiedzieć na 
zasadnicze pytanie, czy wogóle re- 
wizja jest potrzebna. tego wszy- 
stkiego, co tutaj było mówione, py- 
tanie to, zdaje mi się uzyska odpo- 
wiedź twierdzącą. 

Nie będę wchodził również w 
szczegóły tych zagadnień, które były 
tutaj poruszone, jako zagadnienia 

| _ szczegółowe, dotyczące tych lub in- 
nych dolegliwości, które w przeko- 
napiu tego lub innego mówcy wy- 
suwały się dla niego na plan pierw- 
szy. Z tego też powodu nie będę 
polemizował z poszczególnymi wnio- 
skami p. Kiernika i nie będę po- 
twierdzał także tego, z czem zresz- 
tą się zgadzam, że przenoszenie a- 
merykańskiego systemu na grunt 
polski, opiera się w znacznym stop- 
niu na nieporozumieniu. Muszę tyl- 
ko zwrócić uwagę na jedno. Pano- 
wie mówili o wnioskach, o koniecz- 

_ mości składania wniosków i o tem, 
co te wnioski przyniosły. Panowie 
mówili o obawie, która jest związa- 
na z temi wnioskami, aby one nie 
wprowadzały czegoś strasznego, ja- 
kiegoś niebezpieczeństwa przewidy- 
wanego dla przyszłości narodu. Ale, 

>szę Panów w każdym razie, ja- 
kolwiek byłyby te wnioski, to 

będą tylko wnioski, a nie ustawy. 
Niema się zatęm czego obawiać, 
mie staną się one faktem dopóty, 
dopóki nie zostaną uchwalone. A za- 
tem jeżeli we wniosku będzie coś 
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takiego, co się będzie wydawało 
niewłaściwe, wtedy będzie wielki 
czas na to, aby się nad tem zasta- 
nowić, a nie teraz gubić się w prze- 

- widywaniach. 

Źródło „choraby parlsmentary- 
2mu“. 

Sejm Ustawodawczy, który nam 
| pozostawił tę Konstytucję, nad któ- 

'rą obecnie się zastanawiamy, a wła- 
| ściwie zastanawiać się mamy zamiar 

zacząć, ten Sejm Ustawodawczy, 
: cokolwiekby można było zarzucić 
j mu w dziele tworzenia Konstytucii, 

miał jedną wielką dodatnią myśl, 
mianowicie rozumiał prowizorycz- 
ność swej pracy. Najdonioślejszem 

: bodaj postanowieniem obecnej Kon- 
*  stytucji jest możliwość jej rewizji 

w obecnym Sejmie. Podstawą tej 
prowizoryczności było stwierdzenie 

: formalne, że jeszcze nie cały naród 
Polski, nie całe terytorjium Rzplitej 
mogło wziąć udział w uchwalaniu 
Konstytucji, że zatem wysłuchanie 
głosów tych przedstawicieli, którzy 
nie byli obecni przy uchwalaniu 
Konstytucji marcowej, jest rzeczą 
niezbędną do tego, aby Konstytucja 
ta uzyskała konieczną trwałość, u- 
zyskała te podstawy, jakie wynika- 
ją z powszechnego jej przyjęcia. 

s Ale oprócz tej formalnej prze- 
: "slanki: byla jeszcze druga przeslan- 
“| ka merytoryczna: byl nią brak jas- 

nego doświadczenia konstytucyjne- 
go. Przyjmowaliśmy, jak to już je- 
en z mówców zaznaczył, wzory 

francuskie mniej lub więcej prze- 
| kształcone, mniej lub więcej adop- 

towane, mniej lub więcej skaryka- 
(, turowane, przyjmowaliśmy je nie 

bacząc na to, że nie można zastą- 
pić formułą pisaną stu lat praktyki, 
że Konstytucja francuska trwała i 
trwać będzie niepisanemi zdaniami. 

(| Nie patrzono na to, že došwiadeze- 
; nie XX wieku odbieglo bardzo da- 

leko odpodstaw konstytucjonalizmu 
francuskiego. Zapomniano o tem, 
że Konstytucja francuska stała jesz- 
cze bardzo mocnó na koncepcji u- 
mowy społecznej i gwarancyj nega- 
tywnych jednostki przeciwko jed- 
nostce i jednostki przeciwko spole- 
czeństwu, że istotą postanowień 
konstytucyjnych miało tam być 
przeciwstawienie się krzywdzie, jaką 
bliźni może mieć od bliźniego, prze- 
ciwstawienie się gwałtowi, jaką jed- 
nostka może ponosić od władzy. 

‹ Zapomniano o tem, że tworzy się 
| mowa koncepcja Konstytucji, Kon- 

stytucji, która stanowi zasadę organi- 
zacji współżycia ludzkiego, współżycia 
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WIEZALEŻMY ORGAW DEMOKRATYCZNY. 

(Przemówienie posła W. Makowskiego na Pro Sejmu w dniu 22-1 1929 r.). 

państwowego, i gwarancje nie negaly- 
wne, ale gwarancje pozytywne współ» 
pracy twórczych sił w społeczeństwie, 
Zapomniano, że Konstytucja indy- 
widualistyczna, polegająca na prze- 
ciwstawieniu człowieka człowiekowi 
i państwu, państwa człowiekowi i 
jego organizacjom, Konstytucja о- 
parta na pojęciu prawa podmioto- 
wego, powinna ustąpić miejsca Kon- 
stytucji opartej na prawie przedmio- 
towem, na prawie społeczeństwa, 
na prawie solidarystycznem współ- 
działania człowieka z człowiekiem i 
zrzeszeń z Państwem. Przeciwsta- 
wiono sobie nawzajem władze, po- 
mimo, że było to mniej lub więcej 
świadoma fikcja, bo życiowa konie- 
czność dążyła do koordynacji tych 
władz i stwarzała ustrój parlamen- 
tarny, w którym wszystkie władze 
były nawzajem ze sobą skoordyno- 
wane. Fikcji podziału władz towa- 
rzyszyła fikcja rozproszkowania spo- 
łeczności. Wyobrażono sobie, że nie 
powinny istnieć skupienia ludzkie 
pomiędzy państwem a jednostką, a 
życie stwarzało te skupienia i to 
stwarzało je z dwóch stron. Nie wie- 
rzono w to, ażeby te skupienia mo- 
gły istnieć, tworząc się drogą natu- 
ralną, a rezultatem tego było two- 
rzenie się skupień sztucznych. Par- 
lamentaryzm jako zogniskowanie wszy- 
stkich dąžących de zeentralizowania 
elementów organizacyjnych i partyj, 
jako skupień częściowych—oto było re- 
zultatem lego życia, które dzisiaj do- 
prowadziło do tege, co nazywamy cho- 
robą parlament'rysmu. Słowem na 
miejsce naturalnego zrzeszania się 
ludzi, powstawało zrzeszanie się 
sztuczne, oparte na wspólności pro- 
gramu. 

Powstawanie kancspcji naiulal- 
"nych zrzeszeń. 

Co to jest program? Program 
jest to coś, czego niema, co tworzy 

fantazja, co tworzy wyobraźnia, 
czem wyobraźnia chce zastąpić, u- 
zupełnić, udoskonalić rzeczywistość. 
Program nie przemawia do człowie- 
ka realnem stwierdzeniem jego po- 
trzeb, ale pokazaniem mu obrazu, 
do którego on ma dążyć, —stworze- 
niem fikcji. Społeczeństwem XIX 
wieku rządziła fikcja, rządziły zrze- 
szenia, oparte na stworzonem przez 
wyobrażnię programie, ponieważ 
przemawiać do wyobraźni i zyski- 
wać zwolenników można tylko wte- 
dy, jeżeli program jest jaskrawy, 
jeżeli jaskrawo przemawia, jeżeli 
się narzuca, jeżeli się zaczepia sil- 
nic uczuciową stroną ludzką. Roz- 
poczęła sie licytacja programów, wal- 
ka o to, kto sięgnie dalej. Tę wal- 
kę pospolicie nazywamy demagogją. 
Ale tu nie o pospolitą nazwę cho- 
dzi, tu chodzi o głębokie znaczenie, 
jakie ma ta licytacja programów i 
ten szereg licytujących  wzajem- 
nie między sobą fikcyj — dla žy- 
cia społecznego. Rządy programo- 
wej poezji, albo jeżeli nie poezji, 
o pregramowej spekulacji, czasem— 
nie chcą powiedzieć — po prostu 
programowego oszustwa — to była 
charakterystyka rządów partyjnych. 

Z tego rezultatu, z tego stamu 
rzeczy wynika konieczność powsze- 
chnego szukania wyjścia. | oto je- 
steśmy wobec tego poszukiwania 
na wszystkich polach. Cała Europa, 
cały świat, w końcu XIX i w po- 
czątku XX wieku szuka wyjścia. 
| świat wie o tem, że niema mowy 
o konstrytucji jako wumowie społecz- 
nej poszczególnych jednostek, że fikcją 
jest rozpreszkowanie ludzi i przypu- 
szėzenie, de kaśdy człowiek, chadza 
osobno, że muszą stę tworzyć ugrupo- 

tvania ludzkie, 
l oto powstaje koncepcja  natural- 

nych zrzeszeń, skupień gospodarczych, 
zawodowych, czy innych, które ... 
(głos na lewicy: To jest to samo). 
To mie jest to samo, to taka różnica, 
jak iść od tyłu i od przodu, a tojest 
duża różnica, tak jak jest różnica 
czy chodzić na nogach,sczy na 
głowie. (Głos: można iść na nogach 
w tył), Owszem, można iść w tył 
na nogach, ale my idziemy naprzód. 
(Głos: jakież to interesujące te wy- 
wody:) Są bardziej interesujące niż 
myślicie, moi Panowie, radzę zasta- 
nowić się nad niemi, niech Pan 
trochę pomyśli, to czasem też jest 

pożyteczne, (Głos: Cóż za filozofja. 
Otóż tak filozofja. — ta filozofja 
wynika z życia, jest ona podstawą 
tego życia, na której tylko wogóle 
cokolwiek budować można. 

Otóż proszę Panów, patrząc na 
życie i słuchając nietylko tego co 

  

Panowie mówią, buduję na tem 
moje wnioski. Z tego właśnie, co 
Panowie mówią, co mówiliście przez 
sto lat, co robiliście przez sto lat,— 
z tego wynika cała konstrukcja, 
która teraz przychodzi. (Głos na 
lewicy: Przez sto lat?) Tak, Pano- 
wie i przodkowie Panów, albowiem 
parlamentaryzm istnieje więcej niż 
sto lat. (Przerywania na lewicy). 

Przyszliśmy proszę Panów do 
wniosku, do którego Panowie za- 
pewne przyszli, że człowiek jest 
nietylko odrębnym organizmem, ale 
że jest również pozytywnym, twór- 

opatrzona Św. Sakramentar 
dnia 22 stycznia 1929 r. Wyp 
odbędzie się w piątek dnia. 
odbędzie się w piątek o g 
pogrążony w głębokim smi 

Udaremniony zam 
 kłatora В 

  

R 
ат 

$ 

4 

    

  

      

   
   
      

   

    
   

    
     

    

   

      

zynnikiem zbiorowości, że 
to nietylko swoboda ru- 

a wiary, słowa, ale to jest 
także swobada organizacji, swoboda 
organizacji zrzeszeń, której właśnie 

'czpospohta Francuska zabra- 
szcze do końca XIX wieku 

Ero w £ońciu XIX wieku mu- 
ec wobec idących od dołu 

etzności zrzeszania się zawodo- , 
wego, które przecież do lat 90-tych 
zakazane było dlatego, że się prze- 
ciwstaiw ało zasadniczej idei rozpro- 

nia społeczeństwa. Panowie 
mi wiedzieć najlepiej, le- 

ng 

Malinowskich 

urodzona w Wilnie 

o długich 
ądzenie zwłok na cmentarz 
jycznia o godz. 11-ej. Nab 
-ej w kościele po-Bernardy 

FA 

na życie dy- 
i ) 3 

(Tel. wł, z Rygi). Przed kilku dniami władze G.P.U. wpadły na uop 
spisku zorganizowanego przez t. zw. „trockistow“ na życie Stalina. jak 
wykazało przeprowadzone dochodzenie zamach na życie dyktatora Rosji 
Sowieckiej 
(w Kremlu). 

związku z tym sensacyjnym 

miał być wykonany 23 b. m. we własnem mieszkaniu 

spiskiem aresztowano w Moskwie 
12 osób. Na czele spisku stał Trocki i Bucharyn, który ostatnio prze- 
szedł do opozycji. 

MOSKWA, 23.1 (Pat). Prasa donosi o aresztowaniu 150 członków 
nielegalnej organizacji trockistów, oskarżonych o działalność antysowiecką. 

Antysemityzm w Rosji rozszerza się. 
MOSKWA, 23.1. (Pat.) Żydowska Agencja Telegraficzna donosi: Pra- 

sa komunistyczna prowadzi w alszym ciągu zaciętą walkę przeciwko 
objawom antysemityzmu. Wszystkie dzienniki na obszarze całego państwa 
zamieszczają liczne artykuły i korespondencje o wykroczeniach antysemi- 
stycznych. Pisma nadmieniają, że w obecnym okresie przedwyborczym 
objawy antysemityzmu są szczególnie niebezpieczne i że elementy nie- 
przychylnie usposobione względem, Sowietów posługują się antysemityzmem, 
jako hasłem w wałce przeciwko władzy sowieckiej. 

Stanowisko Rumunji wobec propa” 
zycji Litwinowa. 

WIEDEŃ, 23. I. (Pat.) Z Bukaresztu donosi prasa, że w rumuńskiem 
Ministerstwie Spraw Zagtanicznych czynione są obecnie przygatowania 
dla ratyfikacji paktu Kelloga. Potwierdzają się pozatem wiadomości, że 
rząd rumuński gotów jest do podpisania protokółu, projektowanego przez 
Rosję po ratyfikacji go przez Polskę. 

umunja zażąda jednak prawdopodobnie sprecyzowania znanych 
zastrzeżeń rosyjskich do paktu Kelloga, wchodzi tu powiem w rachubę 
pogląd rosyjski, że także i wojskowa okupacja pewnego terytorium pod- 
pada pod pojęcie wojny, ponieważ Rosja uważa Besarabję za część te- 
rytorjum sowieckiego bezprawnie obsadzoną przez Rumunię. Przystąpie- 
nie Rumunji do propozycji sowieckiej byłoby niemożliwe bez wyjaśnie- 
nia tego punktu. 

Zbliżenie gospodarcze Estonji 
i Łotwy. 

RYGA, 23.1, (Pat). Łotewsko-estońska komisja mieszana na swej 
sesji od 19 do 23 stycznia rozpoczęła prace nad koordynacją taryfy cel- 
nej, przyczem ostatecznie uzgodniono stawki 5 grup towarów taryfy. 
Na ostatnjem posiedzeniu delegacja estońska wniosła kilka konkretnych 
propozycji co do ściśłejszego zbliżenia gospodarczego obu państw. Pro- 
pozycje te zostaną jeszcze zbadane szczegółowiej na następnej sesji, 
która odbędzie się w Tallinie dnia 8 lutego. ' 

Sprawa witosko-jugostowianskiego 
tr aktatu. 

WIEDEŃ. 23-1. (Pat). Prasa donosi z Białogrodu za „Polityką“, že 
wszystkie pokłoski o odnowieniu traktatu przyjaźni włosko-jugosłowiań- 
skiego są przedwczesne. Trzeba będzie zatem liczyć się z tem, że z dniem 
27stycznia, t.j. z dniem, w którym upływa dotychczasowy traktat włosko- 
jugosłowiański, nastąpi stan beztraktatowy. 

Komunistyczne metody. 
GDANSK, 23, I. (Pat). Zapowiedziane na dziś posiedzenie Sejmu 

gdańskiego nie odbyło się z powodu burzliwych zajść, wywołanych przez 
jednego z posłów komunistycznych, który obraził prezydenta Sejmu 
gdańskiego. — Po ukaraniu wspomnianego posła komunistycznego wy- 
kluczeniem z 8 posiedzeń, komuniści odśpiewali międzynarodówkę, a na- 
stępnie wrzaskiem uniemożliwili posiedzenie — wobec czego przewodni- 
czący dzisięjsze posiedzenie zamkął. 

i ciężkich cierpieniach 

  

Potrzeba rewizji Konstytucji. 
piej niż ktokolwiek inny, boście 
właśnie o to walczyli, bo w poprzed- 
nim Sejmie stawialiście wnioski o 
utworzenie lzby Pracy i Izby Go- 
spodarczej — i o nadanie im sze- 
rokiego zakresu. | kiedy teraz o 
tem mówimy, to nie czas mówić, że 
są to rzeczy niezgodne z rzeczywi- 
stością i nie oparte na prawdzie, 
bo właśnie one wynikają z rzeczy- 
wistego rozwoju i ruchu społecz- 
nego. Niech się Wam nie zdaje, że 
rzucaniem frazesów sprowadzicie z 
drogi tę myśl, która jest oparta na 
rzeczywistości. Dochodzimy do tego, 
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| Osterwina_ 
zasnęła w Bogu 

Powązkowski w Warszawie 
ożeństwo żałobne w Wilnie 
ńskim, o czem zawiadamia 

ZESPÓŁ REBUTY. 

ażeby stwierdzić te prawdy i ażeby 
oparłszy się na tych prawdach roz- 
począć wykonanie zadania, które 
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zek „wszystkich którzy się także i 
w tej sali zebrali, — że pod kątem 
dobra państwowego a nie partyj- 
nych kombinacyj i gdy politycznej powinni wszyscy przystąpić do prac 
nad rewizją Konstytucji. 

0 właściwą slatformę obrad, 
Dlatego chcemy, ży przedmiotem 

rewizji była Konstytucja, a nie ро- 
szezególne programy. Chcemy, ażebyś- 
my przystąpili do Konstytucji jako 
do objektu, który winien być napra- 
wionym, i ażebyśmy się nad Kon- 
stytucją jako nad objektem, który 
ma być naprawiony zastanawiali, a 
nie rozważali mniej lub więcej szczę- 
śliwe, mniej lub więcej grożne, we- 
dług pojęcia innych, elaboraty po- 
szczególnych stronnictw. 

komisji zwyciężyła stara me- 
toda programów partyjnych i posta- 
nowiono, że kluby złożą wnioski, że 
każdy z klubów pod kątem widze- 
nia swojego programu zacznie na- 
nowo licytację, która się ciągle od- 
bywa. Niech zatem wnoszą te wnios- 
ki i projekty, skonstruowane odrazu 
z myślą z jednej strony o tem, że 
później nastąpi przetarg i jakieś od 
niego ustępstwa, a z drugiej strony 
z myślą o tem, jakie wrażenie wy- 
wrze to nazewnątrz i jak donośny 
będzie dźwięk partyjnego bębna. 
Niech to będzie przywilejem klubów 
licznych, powiedziała komisja, niech 
tylko te, które mają dużo członków, 
albo mogą się zblokować, mają pra” 
wo swoją muzyką zabawiać i po- 
ciągać tłumy. a inne—niech przeciw 
tej zabawie nie występują. 

Te jest pierwsza największa różni- 
ea między wami a nami. O to toczy 
się walka. My chcemy by Konsty- 
tucja była dziełem wspólnej pracy 
wszystkich, a panowie chcą, by no” 

nam zostało postawione. Bo na ten wa Konstytucja byla dzi 
czas. gdy te prawdy stały się rze- 
czywistością, kiedy dochodzą one 
do głosu, na ten czas przypada 
nasz obowiązek rewizji  Konsty- 
tucji. 

Rola czynnika solidarystycznego 
w rewizji Konstytucji. 

Podstawową ideą tej rewizji mu- 
si być ta sama siła, która przeni- 
knęła całe społeczeństwo i — tu się 
panowie przestraszycie — ta sama 
siła, która stworzyła Blok Bezpar- 
tyjny w obecnej Izbie. Otóż podsta- 
wową ideą nie jest te „wiązanie 
psów za ogony do kupy", jak mó- 
wi p. Smoła, co pozwolę sobie głoś- 
no powtórzyć, — podstawową ideą 
nie jest mie innego, jak tylko ten sam 
czynnik solidarystyczny, który dąży 
do skoordynowania wszystkich sił twór- 
czych w społeczeństwie, Е 

Stąd wynika także i metoda pra- 
cy: powiedzieliśmy sobie, że metoda 
pracy powinna polegać na stwier- 
dzeniu pewnych okoliczności, które 
życie już wykazało; że wobec za- 
gadnienia tej wagi i tego znaczenia, 
jakim jest ustrój państwa, każdy z 
nas powinien do tego zagadnienia 
przystąpić z jednakowym stopniem 
dobrej wiary i z jednakowym na- 
tężeniem dobrej woli; że każdy z 
nas jest jednakowe do tego powo- 
łapy I! że w tym momencie jest 
właśnie dostateczna chwila, by od- 
łożyć na bok sposób /postępowania 
zapomocą tych fikcyj i tych wy- 
obrażeń programowych, o których 
przed chwilą mówiłem; że rewizja 
nie powinna się odbywać w ten 
sposób, że obciągnie się drewniane 
ramy programowe żywcem frazesów 
i wali w nie jak w bęben, kto głoś- 
niej walić potrafi. Dyskusja ta po- 
winna się odbywać wobec pewnego 
konkretnego zadania i pewnych 
konkretnych zapytań. Zapropono- 
waliśmy wtedy, że Sejm przystępu- 
je do rewizji Konstytucji wręcz i tą 
uchwałą chcieliśmy i chcemy otwo- 
rzyć pracę pożytywną zbiorową nas 
wszystkich, jak tu jesteśmy, — chce- 
my, żebyśmy wzięli na serjo, z całą 
powagą iszczerością obowiązek współ- 
pracy calego parlamentu jako takiego 
nad rewizja Konstytucji a nie po- 
szczególnych klubów. nie poszcze- 
gólnych partyj, nie poszczególnych 
programów, lecz całego parlamentu 
jako reprezentacji narodowej. Chce- 
my, by wszyscy znawcy nie krępo- 
wani formalistycznemi przeszkodami 
mogli się przyczynić do naprawy 
pod kątem dobra państwowego. 
Wierzymy bowiem, że ten napis, 
który pozostał w tamtej sali, odno- 
sił się nietylko do tamtej sali i że 
oznacza nietylko ornament architek- 
toniczny, ale oznacza także obowią- 

gów poszczególnych programów par- 
tyjnych. 

Na tem polega różnica. Ta róż- 
nica nie była dostatecznie uwidocz- 
niona w komisji. Tę różnicę chcia- 
łem tu uwydatnić w sposób najbar- 
dziej kategoryczny. 

o się nam przeciwstawia? Prze- 
ciwstawia się nam z jednej strony 
djalektyka, przemyślnie nierozumie- 
jąca o co chodzi, żonglująca para- 
frazą naszych argumentów, która 
cieszy się udanym zwycięstwem i 
wyobraża sobie, że to zwycięstwo 
będzie równie trwałe jak brzmiące, 
podczas gdy ono jest równie puste, 
jak brzmiące. (Oklaski). Z. drugiej 
strony przeciwstawia się nam pro- 
stota szczerej wiary w niewzruszo” 
ność dogmatów partyjnych, która 
mówiła tutaj przez usta niektórych 
mówców, wznosi ślepą ścianę i nie 
chce dopuścić przez nią żadnych 
zmian. Wreszcie—przeciwstawia się 
nam programowa negacja, szukająca 
swoich własnych celów we wszyst- 
kiem, niedopuszczająca za nic do 
jakiejkolwiek naprawy. 

My pragniemy przenieść jednak 
prace państwowe z zacisza klubów 
czy konwentyklów klubowych do 
komisji sejmowej, pragniemy, by do 
tej pracy zapanowała szczerość i 
bezpośredniość, pragniemy, ażebyś- 
my w myśl art. 20 Konstytucji dzia- 
łali, jako przedstawiciele całego Na- 
rodu, pracujemy z własnym zrozu- 
mićniem dla dobra Państwa, a nie 
jako wykonawcy partyjnych instruk- 
cyj, równoznacznych z dawnymi 
sejmikowymi instrukcjami zakazany- 
mi przez Konstytucję. (Oklaski). 

Dlatego chcemy ułatwić i roz- 
szerzyć zakres pracy. Dlatego bę- 
dziemy głosowali przeciw obowią- 
zkowi składania dalszych wniosków 
wogóle. 
ponieważ chcemy rewizji Konstytucji, 
a nie wyścigu projektów partyjnych, 

Projekt zmiany Konstyiueji B. B. 
Wiadomość, która kursowała w 

kołach politycznych i podana była 
przez niektóre pisma o rzekomem 
przystąpieniu przez rząd do opra- 
cowania projektu zmiany Konsty- 
tucji i przekazaniu takiego projektu 
klubowi B. B., jest nieprawdziwa. 
Zgodnie z informacją czynników 
miarodajnych rząd w chwili obecnej 
bynajmniej nie zajmuje się opraco- 
wywaniem jakichkolwiek wniosków 
konstytucyjnych, ani też nie zamie- 
rza inspirować w tej sprawie klubu 
B. B. Prawdą jest nątomiast, że 
klub B. B. w niedługim czasie zgło- 
sić ma do laski marszałkowskiej 
wniosek podpisany przez Ill po- 
słów, zawierający projekt zmian o- 
becnej Konstytucji, 

(Brawa na ławach B. B.) 

                               



                

ŽYCiE GOSPODARCZE, 
0 komunalnym funduszu požyczko- 

wo-zapomogowym 
Komunalny fundusz pożyczko- 

wo-zapomogowy utworzony został 
na podstawie rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 1.VI 
1927 roku (Dz. Urz. № 50 $ 448). 
Rozporządzenie ministra Spraw We- 
wnętrznych z dn. 17 września 1927 

roku (Dz. Urz: № 87 $ 783) ustali- 
łe zasadę udzielania pożyczek i za- 
pomóg z tego funduszu. W zasadzie 
z fundu-zu tego mają być udziela- 
ne związkom komunalnym pożycz- 
ki krótko i długoterminowe oraz za- 
pomogi. Udzielanie pożyczek długo- 
terminowych uwarunkowane jest 
jednak od dojścia funduszu do 8 
milj. zł. wobec tego zaś, iż wyso- 
kość fundnszu na 31grudnia 1928 r. 
wynosi 5.598.101 zł., pożyczki dłu- 
goterminowe z fonduszu udzielane 
być jeszcze nie mogą Przeciętna wy- 

sokość wpływu na rzecz funduszu 
wynosi 450.000 zł. miesięczni-, tak 
iż przew.dziana w $ 5 rozporządze- 

° а1а ministra Spraw Wewnętrznych 
z dn. 17.IX 27 r kwota 8 milj zł. 
może być osiągnięta za 6 miesięcy 
i wówczas dopiero w drodze roz 
porządzenia Ministra Spraw Wewnę- 
trznych mogą zostać ustalone zasa- 
dy udzielania długoterminowych po- 
życzęk z funduszv. Również dotych- 
czas nie są udzielane z funduszu 
zapomogi, gdyż wydawanie ich mo- 
że być rozpoczęte dopiero po usta- 
leniu terminu rozpoczęcia i zasad 
wydawania w drodze rozporządze- 
mia M nistra Spraw Wewnętrznych. 
W ten sposób działalność obecna 
funduszu ogranicza się do udziela- 
nia na zasadach określonych w $ 6 
rozporządzenia ministra Spraw We- 
wnętrznych z dn. 17.IX 27 r. wy- 
łączcie pożyczek krótkoterminowych 
na okres 3 — 6 — 12 miesięcy prze- 
dłużany w wyjątkowych wypadkach 
do dwuch lat. Jak z powyższego wy- 
nika pożyczki te mają charakter 
pomocy kredytowej przejściowej dla 
wyrównania trudności budżetowych 
związków komunalnych wywołanych 

KRONIKA KRAJOWA 

— W sprawie zezwoleń na sprze- 
daż detaliczną olejów mineralnych. 

1 lutego b. r. upływa termin wybie- 
rania zezwoleń na sprzedaż detali- 
ezną olejów m neralnych (nafta, ben 
zyna). Po upływie tego terminu pod- 
jęta zostanie kontrola, w razie stwier- 
dzenia braku zezwoleń, winni po- 
eiągani będą do odpowiedzialności 

karnej. 

Przy odbiorze zezwoleń do Wy- 
działa Przemysłowego Magistratu 
przedstawić należy świadectwo prze- 
mysłowe. 

Z CAŁEJ POLSKI. 

— Ruch kolejowy. Dane statysty- 
czne porównawcze pracy P. K. P. 
w r. 1926 i 1928 wykazują, że prze- 
wożona średnio dziennie ilość wa- 
gonów przez P. K. P. wzrosła z 
15.869 na 16.654 wagonów, co świad- 

czy o wzmożeniu się tętna życia 

gospodarczego w krajn. 

— Zjazd delegatów wojewódzkich 

komitetow P. W. ©. w Poznaniu. W 
Poznaniu odbył się zjazd delegatów 

wojewódzkich komitetów Powsz. Wy- 
stawy Krajowej poświęcony omówie- 

niu dotychczasowych przygotowań 

do Wystawy. Z ramienia Wileńskie- 
go Komitetu w zjeździe wzięli udział 

. Dworakowski, jako przewodniczą- 

cy sekcji organizacyjnej i p. Ławry- 

nowicz, jako przewodniczący sekcji 
rolnej, Na zjeździe omawiano rów-/ 

EST DATA TTT TK AI OBEC ZST ARCYTZDA 

М 1На rocz tę Śmierci Eamy 
1 Delofstich Dmothowgliej 

Dużo, bardzo dużo było kobiet 

w Litwie i Białejrusi, które w epoce 

popowstaniowej mocnemi i nieza- 

chwianemi dłońmi dzierżyły sztan- 

dar wiary w lepszą przyszłość na- 

rodu i Ojczyzny. Dużo było tych 

rycerek niezłomnych, które wzięły 

ma siebie cały ciężar i odpowiedzial- 

ność podtrzymywania w ciągłem na- 

pięciu uczuć narodowych, budze- 

nia ich z uśpienia, szerzenia ich 

wśród nieuświadomionych mas i 

zwalczały w sferze ziemiańskiej 

ogarniającą coraz głębiej obojętność. 

Wśród tych kobiet, często dziś 

zapomnianych, świeci na czele, po- 

polurna w całem Wilnie postać Em- 

my z Jeleńskich Dmochowskiej, a 

jak ją często nazywano później „Pa- 

nienka“ od jej pierwszej powieści 

drukowanej w „Kurjerze Codzien- 

nym”, nagrodzonej na konkursie im. 

B. Prusa, pod tym tytułem. 

Nazwa ta dana odruchowo, od- 

powiadała z wielu względów szczu- 

płej, szykownej postaci p. Emmy, 

jej doskonałym formom towarzyskim, 

zaczerpniętym z tych dworów w 

Haliniszkach i innych „iszkach*, kę- 

dy się hodowały takie jak ona pa- 

mienki, tylko o wiele mniej wartoś- 

ciowe. Ona, w tej epoce zwłaszcza, 

była w swej sferze wyjątkiem. 

Urodzona w 1864 r. dzieciństwo 

i młodość spędziła w rodzinnym ma- 

opóźnieniem we wpływach podatko- 
wych, lab okolicznościami, których 
w budżecie przewidzieć niemożna 
było. Zwrot tych pożyczek musi być 
z wpływów w bieżącym budżece 
zwyczajnym zapewoiony i dlatego 
też związki komnnalne korzystające 
z lych pożyc ek muszą posiadać od- 
powiednie pokrycie przeznaczone na 
zwrot pożyczek z funduszu zacią- 
goietych. Pożyczek tych ze względu 
na ich charakter, formę i termin 
spłaty nie można uważać za po- 
życzki inwestycyjne i przy prelimi- 
nowaniu wydatkow na inwestycje 
nie można wstawiać jako źródła po- 
krycia pożyczek z wymienionego 
wyżej funduszu. W wyjątkowych 
tylko wypadkach, gdy przyznane z 
innych źródeł pożyezki zawiodą, mo- 
gą być kredyty z wymienionego 
fandusz1 przejściowo zużyte na w/y- 
datki inwestycyjne, z tem jednak- 
že, že w budżecie przewidziana bę- 
dzie konwersja tych kredytów na 
kredyty długoterminowe z innych 
źródeł. Wobec tego, iż coraz częściej 
związki komunalne zwracają się o 
udzielanie pożyczek funduszu po- 
życzkowo zapomogowego i jak wy- 
nika z tych podań kredyty te ma- 
ją być zużyte nacele inwestycyjne, 
a więc nie rokują nadziei zwrotu we 
własciwym terminie, władze nad. 
zorcze wyjaśniły związkom komu- 
nalnym niewłaściwość takiego trak- 
towania wymienionego źródła kredy- 
towego i uprzedziły, że odnośue po- 
dania w zasadzie nie będą uwzglę- 
dniane. Ponadto władze te będą 
czuwały nad tem, by w budżetach 
zwiszków komunalnych (jako z+- 
ległość z roku ubiezłego) figurował 
zwrot już pobranych krótkotermino- 
wych pożyczek z funduszu pozycz- 
kowo - zapomogowego—o ile nie zo- 
stały one we właściwym roku bud- 
żetowym opłacone i znajdował wła- 
ściwe pokrycie vw dochodach 
zwyczajnych, a mianowicie w za- 
ległościach czynnych. 

nież sprawę wycieczek szerokich 
warstw ludności wiejskiej, które 
winne mieć charak:er wybitnie re- 
gjonalny, a więc uczestnicy winni 
przyjeżdżać w swoich strojach ludo- 
wych, występować z pfpisami chó- 
rów ludowych i t. d. Ponadto przed- 
stawiciele dyrekcji P. W. K. udzie- 
lili wyjaśnień w sprawie udziału 
województw w Wystawie oraz Za- 
kresu działalności komitetów woje- 
wódzkich. W wyniku zjazdu powzię- 
to uchwały w sprawie organizacji 
wycieczek oraz subwencyj na rzecz 
P. W. Kr. na zakończenie uczestnicy 
zjazdu zwiedzili teren wystawowy. 

— Sytuscja walutowa i akcyjna 
do. 22 |, godz. 8 wi czorem. Dolary 
notowano 8.88'/,, dewizy New-Ygrk 
8.90. Traczakcje międzybankowe ka- 
biem New-York przeprowadzano na 
892.00 za 100 dolarów. Dewizy eu- 
ropejskie miały tenden:ję nieco słab- 
szą. Mędzy bankami płacono za 
Berlin 211.89, a za Gdańsk 172.90. 
Prywatnie notowano dolary 8.88 i 
3/, ruble złote 4.62'/,, czerwońce 
sowieckie 2 dolary. 

Na rynku a*cyjnym panowała 
tendencja mocniejsza. W grupie ban- 
kowej podniosły się: Bank Polski z 
192.00 ua 192.50, Bank Związku Spó- 
łek Zarobkowych z 84.00 na 85.25, 
w grupie przemysłowej podniosły 
się: Lilpopy z 37.00 na 37.50, Ostro- 
wieck'6 z 9000 na 92.00, II emisja 
z 89.00 na 91.00, „Siła i Światło” z 
111.00 na 113.00, obniżył się nato- 
miast Węgiel z 99.50 na 97.00. W 

jątku rodziców Komarowicze, w mo- 
zyrskim powiecie; dzięki odpowie- 
dniej atmosferze domu i rozumnej 
matce, która nietylko nie stawia 
tamy wykształceniu córki, ale ow- 
szem w kraju i zagranicą ułatwiała 
jej rozwój nieprzeciętnego umysłu, 
młoda Emma, poważniej i głębiej 
zaczęła spoglądać na oteczenie. 

Pierwsze jej prace były poświę- 
cone ludoznawstwu, które w owej 
epoce, dzięki wpływom znanego 
etnografa i folklorysty, J. Karłowi- 
cza, zaczęło się popularyzować. Jej 
praca Wieś Komarowicze drukowana 

w 189] w Wiśle, i inne artykuły, 
świadczą o umyśle badawczym, rze- 
czowym, o wielkiem zainteresowa- 
niu się otaczającym ludem. To zajęcie 
serdeczne, okazała wnet bardziej pra- 

ktycznie, zakładając dwie tajne szko- 
ły w swych dobrach Komarowicze i 
Łuczyce na Polesiu. Szkoły te uczy- 
ły wiejskie, białoruskie dzieci, gar- 
nące się chętnie, nawet jeśli były 
prawosławne do polskiej nauki, prócz 
nich uczniami były dzieci ze dwo- 
rów, oraz młodzież i dziatwa kolo- 
nistów Ślązaków, którzy w ostatnich 
walkach o niepodległość odznaczy- 
li się, wyniósłszy z tych szkół mi- 

łość ojczyzny i uświadomienie na- 
rodowe. Prócz działalności oświato- 
wej, prowadzi p. Emma własnorę- 
cznie sklep wiejski, i to jej daje 
możność jeszcze bliższego zetknię- 
cia się z ludem i poznania jeszcze 
lepiej jego potrzeb ekonomicznych. 

szystkie te piękne prace, spo- 
tyka jednak katastrofa. Życie nad 
stan naszego ziemiaństwa, w tym 
wypadku brata p. Emmy, sprowa- 
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 Lpaństw ościennych. 
ŁOTWA. 

Wykrycie sztabu komunistyczne- 
gów Rydze. 

RYGA, 23,1 (Pat). Dzienniki do- 
noszą, że wczoraj pólicja polityczna 

dowiedziała się, iż do Ry- 
gi zjechało mnostwo komunistów z 

prowincji i urzącziło w Rydze $ziab 

polewy. Od wczorajszego wieczora 

aż do dzisiejszego rena agenci ро- 
licji politycznej dokonywali rewizyj 
w różnych podejrzanych lokaluch, w 
wyniku czego zostało areszt«wanych 

kilkudzi=s ęciu komunisiów. Znalezio- 

no równieź znaczną ilość literatury 

propagandowej 

Na krańcach Rygi, w starej szo- 

pie, agenci policji policycznej wy- 

kryli sztab polowy komunistów. Po- 
nieważ rewizje i areszty zakończyły 
się dopiero teraz, trudno narazie 

wnioskować o istotnych zamierze- 

niach komunistów, którzy przybyli 
do Rygi, ale w każdym razie zba- 

danie tej sprawy przyniesie prawdo- 

podobnie bardzo ciekawe rewelacje. 
Skądinąi komunikują, że wy- 

kryty w okolicach Rygi sztab ko- 

munistyczny, rozpoczął swą działal- 

ność jeszcze przed wypadkami nie- 
dzielnemi. Organizatorzy tego szta- 

bu widocznie zawezwali z prowincji 
wszystkich komunistów po toQ, aže- 

by do niedzieli można było zakończyć 
formowanie bojówki komunistycznej. 

ЭТЕЛ ПННИННЫТООА ТО KTW AOTARYOOYEKCA 

dziale papierów państwowych obni- 
żyła się 40/, POŻyczka Iwestycyjna 
Z 11800 na 11260 i 59/, Premjowa 
Pożyczka Dolarowa z 10500 na 
102 50. W dziale listów zastawnych 
nieco mocniejsze 8%/, L. Z. m. War- 
szawy. W popoładniowych obrotach 
pozagiełdowych notowano: Bank Pol- 
ski 192.50 Starachowice 38 50, Mo- 
drzei6w 3200, Lilpopy 8750, Rūdz- 
ki 44.00, Węgiel 97.00, Cukier 45.00. 

ZE ŚWIATA. 
— Największa fabryka celulozy 

na świecie. Największa fabryka ce- 
lulozy została puszczona w ruch pod 
Helsingforsem, w Finlandji. Fabry- 
ka ta należy do koncernu Marma. 
Zdolność produkcyjna wynosi 60.000 
tonn rocznie. Fabryka zatrudnia 350, 
robotników. Koszty budowy i ekwi- 
unku fabryki wyniosły 18 milj. 
oron fińskich. $. 

Giełda warszawska 2 dn. 23. I, b. m. 

WALUTY i DEWIZY: 
ala: bi СЧ . 123.90—123,59 
la dja . ° . 357,47—356,57 

Londyn . 43 247/,—43.14 
Nowy York 8,90—8,88 
Paryż 3486 34,77 
Praga 26,38'/,—26,32 

Szwajcarja 171.50—171,07 
wiedeń .  - х { 125 22—124,91 
Marka niemiecka w obrotach 

nieoficjalnych . , 211.96 

Akcje: Bank Polski 192,50 — 191,50 — 
192,25. Bank Związku Spółek Zarobk. 85. 

Kijewski 96 Siła i Światlo 113 114. Cukier 

44. Firley 55. Nobel 24. Osrowiec serja A 
93. Rudzki44. Starachowice 38,25. Heber- 
busch 230. | 

WIYL EEN SK 1 

SEJM I SENAT. 
Z komisyj sejmowych. 

Komisja skarbowa. 

Zniesienie dotychczasowych opłat 
za paszporiy zagraniczne. 

(Tel od wł, kores. ż Warszawy). 

Na wczorajszem posiedzeniu ko- 

misji skarbowej niespodziewanie zu- 
pełnie dla rządu został przyjęty wnio- 

„sek Klubu Niemieckiego w formie 

projektu ustawy w sprawie opłat za 

paszporty zagraniczne. 
Projekt ten brzmi: Na wyjazd 

zagranicę każdy obywatel winien 

mieć paszport, wydany przez od- 

nośną władzę administracyjną. Pa- 

szporty te są ważne na dwa latai 

bez ograniczenia ilości wyjazdów. 

Normalna opłata wynosi 10 fr. szw. 

Paszporty dyplomatyczne wolne są 

od opłaty. Paszporty i zaświadcze- 

nia dla robotników i emigrantów i 

osób udajacych się zagranicę dla 

zarobku, nadto dla osób, które przed- 

stawią świadectwo niezamożności, 

są wolne od opłat. 

Projekt ustawy przewiduje, iż 

wchodzi ona w życie z dniem |-go 

kwietnia r. b. 
Rząd dzisiejszej uchwale komisji 

skarbowej niezawodnie przeciwstawi 

się, albowiem dochód z opłat pasz- 

portów zagranicznych jest bardzo 

poważny i stanowi znaczną pozycję 

w budżecie Ministerstwa Skarbu. 

Skoro więc ustawa uzyskałaby pra- 

wo życia, musiałyby nastąpić po- 

ważne przesunięcia, w preliminarzu 

budżetowym, by nie naruszyć rów- 

nowagi budżetowej Oczywiście w 

chwili obecnej, kiedy preliminarz 

budżetowy znajduje się już w trze- 

ciem czytaniu na komisji, takie prze- 

sunięcia są niemożliwe do wyko- 

nania. 

Komisja budżetowa. 

Obrady nad budżetam 
stwa Komunixacji. 

WARSZAWA, 23-1. (Pat). Na 
sejmowej komisji budżetowej rozpa- 

trującej budżet M stwa Komunika- 

cji odrzucono między innemi wnio- 

sek posła Kuryłowicza o przyznanie 

25 proc. dodatku do uposażeń w 

centrali. Odrzucenie tego wniosku 

przesądza także los wszystkich 

wniosków tych samych wniosko- 

dawców o dodatku 25 proc. do 

uposażeń w innych działach i przed- 

siębiorstwach. 
Przyjęto dalej wniosek pos. Ku- 

ryłowicza o zwiększenie dochodów 

z przewozu poczty o | miljon. 

Wnioski rządowe o restytucję róż- 

nych pozycyj, zmienionych w dru- 
giem czytaniu, odrzucone. 

Przyjęto poprawkę pos. Chądzyń* 

skiego o wstawienie 3 miljonów zło- 

tych na dodatki klimatyczne, które- 

by były wypłacane pracownikom 

kolejowym, pełniącym służbę w u” 

zdrowiskach. 
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Koncesjonowana przez Min. W. R. i O. P. 

Związku Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie. 

przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929. Sekretarjat czynny codzień w godz. 11-115-8 

ul. Ostrobramska 27 (w podwórku na lewo). | 

FILMOWA 
Do dnia 1-11 1929 roku 

  
  

dza sprzedaż ziemi rodzinnej, co 
strasznym bólem odbiło się w tem 
sercu, tak gorąco przywiązanem do 
ziemi, do ludu, do pracy dla swoich, 
najbliższych ludzi. 

We wszystkich powieściach E. 
Jeleńskiej, odnajdziemy też ton kry- 
tyczny odnośnie do ziemiaństwa, a 

zwłaszcza do bezmyślnego utracju- 
szostwa mężczyzn tej stery i grož- 
nych tego skutkach, nietylko ma- 
terjalnych ale i moralnych: zmniej- 
szania stanu posiadania polskiego, 
gdyż jak wiadomo, kupować ziemię 
mógł tylko Rosjanin. 

ężczyźni, pozbawieni natural- 
nych, w całym świecie im należnych 
obowiązków publicznej służby, wy” 
kolejali się, i, albo jałowo konspiro- 
wali (ubożsi), lub szkodliwie hulali 
(bogatsi). Najbardziej dodatnie typy 
cicho i ciasno, oszczędnie i wzoro* 
wo gospodarowały. 

Szczęśliwie się stało dla p. Em- 
my, że spotkała na drodze życia 

człowieka, rozumnego i zacnego, 
tych samych poglądów i przekonań, 
który miał jej być przez życie całe 
towarzyszem najlepszym i pomocą 
w pracy społecznej. Dr. Kazimierz 
Dmochowski zbyt jest znany w Wil- 

nie, by o nim długo pisać, ale żona 

jego, niejednokrotnie o mężu, przy” 
jacielu i pracowniku na jednej ni- 
wie, mówiła z serdeczną wdzięcz- 
nością. 3 

Od roku 1890 p-wo Dmochowscy 
osiedli w Wilnie, i tu przez lat 28 
pani Emma prowadzi pracę ošwia- 
tową i literacką, bywając przytem, 
podróżując, przyjmując z wiejską 
gościnnością krewnych i znajomych. 

  

Rozpoczęła walkę z rządem ro- 
syjskim bezpardonową i nie ustała 

w niej ani na chwilę. By opisać 

szczegółowo te dzieje, trzeba by 
sporej książki, streścić je, aż żal, że 

brak miejsca nie pozwala się rozwo 

dzić nad tem co było. Emma Jaleń- 
ska-Dmochowska energją swoją, ci* 

chym, spokojnym, przekonywującym 
głosem, cierpliwością i nieustającą 
pracą, umiała zaprządz do roboty 

całe, coraz się rozszerzające grono 

ludzi. Sama rauczała ciągle, zosta- 

wiła też podręcznik p. t. Materjały 
do pogndanck z kobietą z ludu, książ- 

kę zbiorową, za którą wraz z p. 

Emilją Węsławską zostały pociągnię- 

te do odpowiedzialności i skazane. 

Nietylko w mieście, ale i na 
wsi, roztacza P. Emma swą działal- 

mość oświatową, wysyła tam t. zw. 
ludówki, jeżdzi, organizuje, naucza, 

lustruje te biedne szkółki po cha- 

tach, po dworkach, zachęca, wspo- 
maga słowem i pieniędzmi. 

Od 1908 r. zakłada i wraz z mę- 
żem prowadzi tygodnik ludowy 
Zorza Wileńska, w duchu bardziej 

postępowym i mniej nacjonalistycz- 
nym niż klerykalny Przyjaciel Ludu, 

wychodzący równocześnie. Po zam” 
knięciu tego pisma i skazaniu re- 

daktorki na więzienie, które przez 
listopad i grudzień odsiedziała na 

Łukiszkach, co jeszcze wzmogło jej 

popularność, znów wydaje tygodnik 

pod tyt. Jutrzenka, z dodatkiem dla 
dzieci p. t. Grządka. Prowadzi ob- 
szerny dział korespondencji ze wsią, 
tworzy ruchome biblioteki, zajmuje 
się niemi i w Wilnie. Tworzy tajne 

    

W dyskusji pos. Kapeliński za- 
rzucił pos. Romockiemu, że był je- 
dnocześnie przez ll miesięcy mini- 
strem Komunikacji, będąc w zarzą- 
dzie towarzystwa „Tor”*, wicemini- 
ster Grodyński zaznaczył, że ponie- 
waż pos. Kapeliński podniósł nie- 
słychany zarzut, wobec tego p. wi* 
ceminister bezzwłocznie doniesie o 
tem p. prezesowi Rady Ministrów. 
W głosowaniu przyjęto wniosek rzą- 
dowy 9 głosami przeciwko 5. 

Trzecie czytanie budżetu M..$, 
ij . pWejskowych.: 

WARSZAWA, 231. (Pat). Na 
posiedzeniu popołudniowem komisja 
przystąpiła do trzeciego czytania 
budżetu Ministerstwa Spraw Woj 
skowych. Przed porządkiem dzien” 
nym zabrał głos pos. Trąmpczyński, 
który w długim wywodzie, nawią- 
zując do oświadczenia, złożonego 
na komisji przez posłów  Polakiewi- 
cza Sanojca 3 Kleszczyńskiego, w któ- 
rem posłowie ci zaznaczyli, że pos. 
Trąmpczyński występował z zarzu- 
tami, obrażającemi armję i mundur 
oficerski, podkreśla, że nie przypo- 
mina sobie, aby kiedykolwiek z ust 
jego padły jakieś słowa nieżyczliwe 
w stosunku do armji. Dalej porusza 
sprawę napadów na tle polityczne 
oraz powraca do sprawy zaginięcia 
gen. Zagórskiego i uważa, że wy- 
jaśnienie rządu w tej materji było 
niewystarczające. 

Pos. Sanojca (BB), replikując na 
to przemówienie, przypomniał, że 
pos. Trąmpczyński zarzucał marsz. 
Piłsudskiemu wstrzymanie śledztwa, 
na co nie przedłożył dowodów, a na 
energiczne zaprzeczenie premjera 
Bartla, pos. Trąmpczyński zarzuty 
swe potwierdził, nie podając nowych 
dowodów. lnsynuowanie tego mar- 
szałkowi Piłsudskiemu przez p. 
Trąmpczyńskiego mówca uważa za 
niesłychanie obraźliwe i nie licujące 
z powagą posła. Pos. Polakiewice 
(BB) stwierdza, iż deklarację, którą 

podpisał, wydano po głębokim na- 
myśle. Zastrzega się przeciwko wy- 
tykaniu braku praworządności przez 
tych samych ludzi, którzy zajęli 
takie stanowisko podczas znanyc 
wypadków grudniowych i zabójstwa 
Prezydenta Narutowicza. 

Po tej dyskusji przystąpiono do 
głosowania nad budżetem Minister- 
stwa Spraw Wojskowych, odrzuca- 
jąc wniosek pos.  Liebermana o 
zmniejszenie liczebności armji o 60 
tys. i wniosek pos. Wóźnickiego o 

zmniejszenie liczebności armji o 10 
tys. Tem samem upadły wszystkie 
poprawki, będące konsekwencją 
tych wniosków. Po przegłosowaniu 
w trzeciem czytaniu całego budże- 
tu Min. Spraw Wojsk. zarządzono 
krótką przerwę. 

Po przerwie pos. Byrka odczy” 
tał list prezesa Rady Ministrów 
Bartla,  wystosowany do niego. 

liscie tym p. premjer oznajmia, 
że zarzuty pos. Kapelińskiego, pod- 

niesione przeciw b. ministrowi Ro- 
mockiemu w sprawie T-wa Tor po- 
dał do wiadomości pos. Romockiego 
z prośbą o zajęcie wobec nich sta- 
nowiska i prosi o zawiadomienie 
o tem komisji budżetowej. 

Komisja spraw zagranicznych. 
Dalsza dyskusja nad ekspose 

Min Zaleskiego. 

WARSZAWA. 23.1. (Pat). Na 
dzisiejszem posiedzeniu sejmowej 

komisji spraw zagranicznych pod 

seminarja dla przygotowania na” 

uczycielek na wieś, organizuje za- 

jazdy dla przybywających do Wil- 

na wieśniaków i tam odpowiednią 

propagandę. Przy Jutrzence tworzy 

dwa stypendja i wysyła młodzież 

do Pszczelina, Krzyžewa, Mieczysla- 

wowa, Kruszynka i Molodowa, by 

z pomocą tych uksztalconych jedno- 

stek szerzyć postęp gospodarczy, 
rolniczy i oświatę polską. 

W 1913 r. odbył się zjazd wy- 

chowawców tych szkół w Wilnie i 

dużo przyniósł korzyści. Działo się 

to wszystko na oczach policji, ale 

taka była miłość do sprawy, do kie- 

rowniczki, i do tej polskości szerzo- 

nej dobrem, od serca słowem, że 

nikt nigdy nie zdradził, nawet naj” 

biedniejszy człowiek, najmniejsze 

dziecko. Wszyscy umieli milczeć i 

kryć się. 
Za okupacji niemieckiej oświata 

polska stała się, na razie, jawną. 
Aomitet Edukacyjny, do którego o- 
czywiście weszła p. Emma, objął po 

tajnej Oświacie ciężar opieki nad 
polskiemi szkołami. 

Niebawem na wsi praca stała się 

nadmiernie ciężka, prześladowana i 

utrudniona. Niemcy bronili zrzesze- 

nia polskiej oświaty niemniej od 
Rosjan. 

P. Emma ze swemi młodemi, 

dzielnemi „ludówkami*, przebrana, 

na trzęsących wózkach, piechotą, 

przemyka się między patrolami nie- 

mieckimi i wciąż, a wciąż, niezmor- 

dowanie robi swoje.... 

Jestto już praca i oświatowa, i 

polityczna. Mówi się tym ludziom 
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DZIEŃ POLITYCZNY. 
KE (Tel. od wł, kor. zj Warszawy). @ 

mexWczoraj Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej wyjechał wraz z małżonką 
do Zakog+n-go na czterotygodniowy 
odpoczynek. Na dworcu Pana Pre- 

zydenta żegnał rząd z prem. Bar- 

tlem na czele, przedstawiciele woj- 
skowości, sfer politycznych oraz d0- 
my cywilny i wojskowy Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. 

W dniu wczorajszym Pan Prezy- 
dent Rzpiitej przyjął na audjencii mar- 
szałków Sejmu i Senatu, którzy za- 
prosili Głowę Państwa na uroczy- 
stości, związane z 10-leciem parla- 

mentaryzmu polskiego. Pan Prezy- 
dent musiał z żalem odmówić tej 
o albowiem w tym czasie nie 
ędzie w Warszawie. Wi-czerem 

przed wyjazdem Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął prem. Bar- 
tla i odbył z nim dłuższą konfe- 
rencję. * 

W związku x wyjazdem Pana 
Prezydenta Rzeczypospo itej na czte- 
rotygodniowy odpoczynek do Ziko- 
panego ust 6 muszą wszelkie po to- 
ski o ewentualnych zmianach w gabi- 
necie, które kursnją od feryj świą- 
tecznych Bożego Narodzenia, albo- 
wiem w czasie nieobecności Pana 

Prezydenta w stolicy wszelkie zmia- 
ny w rządzie są wykluczone. 

* 

W dniu wczorajszym odbyła się „ 
narada klubów lewicy: P. P. S., 
Wyzwolenia, Stronnictwa Chłopskie- 
go w związku ze zgłoszonym na 0- 
statniem posiedzenia Sejmu wnio- 
skiem siubu Narodowego с votum 
nieufności dla min. Cara. Kluby nie 
powzięły je-zcze ostatecznej decyzji 
w tej sprawie i zapadnie ona dziś , 
na posiedzenia prezydjum  porozu- 
mienia stronnictw lewicy. ; 

Jednakże dowiadujemy się z kół 
socjalistycznych, iż klub P. P. S. 
przeciwstawia się wnoskewi Klubu 
Narodowego i głosować będzie prze- 
ciwko votum nieufności dla min: 
Cara. Poniewaź P. P. S. suvremuje 
w bloku lewicy sejmowej, więc mo-. 
żna przypuszczać, iż st nowiske 

identyczne zajmą pozostałe dwa kłu- 
by — sStrounietwo Chłopskie i Wy- 
zwolenie ' 

przewodnictwem pos. Niedziołkow- ||| 

sktego toczył się dalszy ciąg dysku- | 

sji nad exposć p. ministra Żales- | 

kiego, 
Pierwszy zabrał głos pos. Lewicki, 

który przedstawił między innemi 

szereg spraw, dotyczących stosunku | 

do mniejszości ukraińskiej w Polsce В 

Następny mówca pos. Walews 
(BB) omawial szeroko stosunki pol- 
sko-niemieckie—podkreślając pełnię 

dobrej woli, z jaką Polska idzie do 

porozumienia, ` Fb 

Pos. Niedziałkowski (PPS) zazna- 
czył, iż socjaliści polscy zachowują . 

wobec ogólnej linji politycznej za- — 
granicznej rządu polskiego pełną : 

lojalność, pomimo stanowiska opo- | 

zycyjnego wobec stosunków wew- у 

nętrznych. Mówca domagał się, aby 

kontakt między polityką zagraniczną 

a parlamentem był bardziej zacie- 

śniony. dalszym ciągu mówca 

podkreślał konieczność zmniejszenia . 

liczby skarg mniejszościowych oraz Ke 

podkreślił, iż sprawa ukraińska i Ati 

białoruska nie są tylko zagadnienia- 3 

mi, obchodzącemi Polskę, ale i o- 

gólnoświatowemi.Ministerstwo spraw 

zagranicznych winno mieć większy . 

niž dotąd glos w tych sprawach. = 

Pos. Reich (Kolo žyd.) pochwa- + 
lając naogół pokojową linię politycz. 

ną rządu polskiego, wysuwał dezy- 

deraty mniejszości żydowskiej. 
Dalszy ciąg dyskusji odłożono 

do środy przyszłego tygodnia. 

  

  

          

          

   

  

   
    

  

   

  

   
   
   

    

   

   

  

   

  

   
   

   

  

   
   

    

   

  

   

            

   

      

  

    

osobnego studjum. W skrępowaniu 

rozmiarami codziennego pisma, za- 

o Polsce i Litwie, o politycznem 

znaczeniu łączności obu krajów, e 

ich odwiecznej wspólnocie, o zbli- 
żającej się niepodległości. 

Powstaje Związek Patrjotek z 

inicjatywy E. Jeleńskiej-Dmochow- 

skiej, do którego, bez różnicy prze- © 

konań wchodzą wszystkie Polki, 

którym przyszłość ich kraju była | 

drogą. Niedawno, szczegółowo pi- 

sała o tem w „Kurjerze Wil. p. W. 

Dobaczewska, powtórzymy więc 

tylko to najważniejsze: że była to 

szeroko zorganizowana, intensywna 

akcja uświadamiania narodowego w 

Wilnie i jak można najdalej na wsi. 

Oraz, że była to jedyna organizacja 

polityczna jasno i wyraźnie stawia- 

jąca postulat łączności Litwy z Pol- | 

ską i wysyłająca odpowiednie do | 

Warszawy memoriały. Wydawaly — 

też pisemko popularne „Unja*. 

— Niestety, nie doczekała ta 

twórczyni naszej Niepodległości, ta 

żarliwa bojowniczka na polu nieu- 

stannej walki o światło i dobro, nie 

dożyła dni szczęścia i chwały w 

swem kochanem Wilnie! Zmarła z 
wyczerpania i zmęczenia w 1919 r. 

24 stycznia, w czasach najgorszych, 

okupacji bolszewickiej. Wielkie tłu- 

my, idące za jej trumną, świadczyły 

najeżdzcom o obłudzie ich teorji i 

prawdziwych uczuciach proletarjatu. 

Wilno żegnało łzami żalu swą naj- 

gorliwszą pracowniczkę! 

Twórczość literacka. E. Jeleń- 
skiej-Dmochowskiej wymagałaby też
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IEŠCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
10 uruchomienie pociągu uczniowskiego na linji Wilno — Bastuny. 

Jak wiadomo, do szkół w Wilnie 
| poza młodzieżą miejską uczęszcza 

też znaczna ilość młodzieży z dal- 
| szej lub bliższej prowincji, dla któ- 

| rej jedną z najważniejszych rzeczy 
jest dogodna komunikacja. 

Nie dziw przeto, że zaintereso- 

wanym rodzicom leży na sercu, by 

dzieci ich najkrócej przebywały bez 

opieki, jako też, by czas, spędzany 

poza domem, nie był napróżno mar- 

mowany. Stąd raz po raz obijają się 

'o naszą redakcję liczne skargi na 
| prak odpowiedniej komunikacji, lub 

| taki jej rozkład, że młodzież nieraz 

po kilka godzin musi przebywać 

| bezczynnie i czas tem marnując i 
narażając się na liczne niebezpieczeń 

| stwa. 

| niedawno  zamieszczaliśmy na 
 |łamach swego pisma szereg skarg 

ma tę samą bolączkę rodziców za- 
| mieszkałych na linji Wilno—Land- 

| warów, obecnie znowu dochodzą 

| aas skargi z ianego odcinka. 
| Nie chcemy zgóry przesądzać 
| miczyjej winy, lecz zajmując stano- 
|| wisko objektywne ograniczymy się 

narazie do podania tylko w tej kwe- 
stji suchych wiadomości. 

W dniu 22 października r. ub. 
lodzice dzieci zamieszkałych na li- 

mji kolejowej Wilno—Bastuny wnie- 

śli do Dyrekcji K.P. w Wilnie zbio- 
rowe podanie z prośbą 0 urucho- 
mienie na tym odcinku na okres 
szkołny, celem udogodnienia ko- 

 munikacji dla uczącej się młodzieży 
| w Wilnie, pociągu t. zw. uczniow- 

|| skiego. | 
AR " Podanie zostało umotywowane 

tem, że istniejąca komunikacja mię- 
dzy Wilnem a Lidą jest dla wspom- 
mianej młodzieży wprost zabójcza, 
gdyż lekcje w szkołach kończą się 

o godz. 13—13.30, a ponieważ po- 

<iąg w tym kierunku odchodzi do- 
piero o l6-ej (4 ppłd.) dzieci są 
zmuszone prawie trzy godziny cze- 

| KRONIKA WIL.-TROCKA. 
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— Wykrycie zakonspirowanej 
gorzelni. Onegdaj na terenie gminy 
worniańskiej w zaścianku Zamianka 
organa policyjne wykryły tajną go- 

| rzelnię do pędzenia wódek. 
( skierowano na drogę sądową. 

- — Polowanie na wilki. Dziś od- 
będzie się na terenie gminy rudzi- 
skiej polowanie na wilki, zorganizo- 

| wane przez władze administracyjne 
w porozumieniu z oficerami KOP-u. 

„KROMIKA GRODZIEŃSKA. 

— arkinis mm ku 
|. postępowi. W wydziale Zdrowia urzę- 

$ au wojewódzkiego w Białymstoku 
odbyła się konferencja naczelników 
wydziałów w sprawie podniesienia 
uzdrowiska i pchnięcia działalnoś- 

| <i komisji uzdrowiskowej oraz za- 
rządu m. Druskienik na właściwe 
tory. 

_ — Rocznica styczniowa. Dnia 
22 stycznia r. b, z racji 66-ej rocz- 
nicy powstania styczniowego w ko- 
ściele Garnizonowym odbyło się 

oczyste nabożeństwo. Zauważy- 
liśmy obecność zastępcy starosty 

|, grodzieńskiego p. Henkla, przedsta- 
_wicieli wojskowości,, prezydenta mia- 
"sta, prokuratora Przybylskiego i wielu 

| innych. Ks, kapelan wojskowy wy- 
| głosił podniosłe kazanie, poczem 
| odczytał odezwę Rządu Narodowego 

L zr 1863 r. : 

- KRO wKA DZIŚNIEŃSKA 
_  — Sąd w Głębokiem. Wileński 

Okręgowy na sesji wyjazdowej 
jębokiem, po rozpatrzeniu spra- 

Mikołaja Żyły i Mikołaja Bała- 
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znaczamy jej cechy charakterysty- 
zn a. 

- Niewątpliwie twórczość jej wy- 
zła ze szkoły Orzeszkowej i Prusa: 
powieści — nauczycielki, romansu 

" społecznego, literatury pedagogicz- 
nej. Zwłaszcza Orzeszkowa i Jeleń- 
ska pisały przedewszystkiem w ce- 

przestrzegania, nauczania, w spo- 
'cznej trosce o moralne znaczenie 

| książki na czytelnika, 
Jakie dalekie dziś te hasła! A 

przecież wysoką wartość miały owe 
postulaty, jeśli książki te były tak 
poczytne, że są wyczerpane, jeśli 
były: tłumaczone na niemiecki, cze- 
ski i rosyjski język. 

_ Wszystkie powieści E. Jeleńskiej 
| Społeczne. Zawsze mają tendencję 
asadnienia jakiegoś zagadnienia 
iowego; czy to będzie problem 

emi uchodzącej w ręce wroga. 
(Panienka i Dwór w Halinisskach), 

y rodziny, w powieściach Z miło- 
‘, Na wiosnę, Obrączka, (specjalnie 
onfliktu zadań żony wobec męża), 

| Kobieta puch marny, (po 1905 r.), 
| czy skomplikowana kwestja wycho- 
| rania, (Matka), czy wreszcie wyda- 

pod pseudonimem Jak odłamana 
qź, świetne studjum walk księdza 
ейгу sumieniem, a uchodzącą 
arą w połączeniu z ziemską mi- 
cią. Matka i Jak odłamana gałąź 

owią najlepsze powieści E. Je- 
iej i rzeczywiście niepospolicie 

głęboko i rozumnie, niez- 
nie drażliwe sprawy uczuć i 

zekonań. : 
Liczne nowele: (Jubileusz, św. 
imierz, Bociany) i t. p. i odzna- 

  

  

  

  

    

Sprawę 

kać, narażając się tem samem na 
zepsucie moralne, co zwykle naj- 
częściej wypływa z próżnowania, 
albo też na liczne inne niebezpie- 
czeństwa Prócz tego dzieci wracają 
do domów zgłodniałe, wycieńczone 
i do nauki niezdolne. Dyrekcja jed- 
nak na to podanie odpowiedziała 
odmownie motywując to brakiem 
kredytów. 2 

Nie zrazilo to zainteresowanych 
rodziców i w dniu 5 listopada r. ub. 
złożyli podanie do Ministerstwa Ko- 
munikacji, załączając zarazem od- 
mowną odpowiedź Dyrekcji. W Mi- 
misterstwie sprawa ta, według otrzy- 
manych wiadomości, została załat- 
wiona przychylnie; pomimo to jed- 
nak odpowiedni pociąg nie został 
uruchomiony, wobec czego wyło- 
niono z ramienia zainteresowa- 
nych rodziców delegację do p. pre- 
zesa Dyrekcji z interwencją w tej 
sprawie, który oświadczył, że pó- 
ciągu proszonego uruchomić nie 
może ze względu na jego nieopła- 
calność. 

"Takie stanowisko p. prezesa u- 
ważamy za nieuzasadnione, gdyż 
opłacalność pociągów podmiejskich 
wogóle jest wątpliwa, po drugie 
jak to zresztą i sama Dyrekcja po 
dobno stwierdziła, z okolic położo- 
nych przy tej linji stale uczęszcza 
do szkół w Wilnie 171 dzieci. Jest 
to ilość tak znaczna, że troska nad 
niemi jest już nietylko obowiązkiem 
ich rodziców, ale nawet i państwa. 
Niezrozumiałem nam się staje takie 
stanowisko tembardziej, że wszyst- 
kie miasta  Rzplitej mają po- 
ciągi uczniowskie, a i u nas nawet 
na linji Wilno—N.Wilejka i Wilno— 
Landwarów, po długiej walce wpraw- 
dzie nawiasem dodając, pociągi ta- 
kie uruchomione zostały, aczkolwiek 
ilość uczniów jeżdżących do Wilna 
na tych linjach nie jest większa niż 
na linji Wilno—Bastuny. 

ъ 

sza oskarżonych o szpiegostwo 
na rzecz Rosji Sow. skazal obydwu 
po 5 lat ciężkiego więzienia. (x) 

KRONIKA POSTAWSKA. 

— Ciągle kobieta. Na tle rywa- 
lizacji o kobietę we wsi Andrzejki 
gminy miadziolskiej Eljasz Antonie- 
wicz napadł na sąsiada Bazylego 
Gierdzieja i zadał mu kilka ciosów 
nożem, wskutek czego Gierdziej 
zmarł. Sprawcę zabójstwa areszto* 
wano. (x) 

KRONIKA WILEISKA, 

— Eksplozja w łaźni. W mia- 
steczku Kurzeńcu z niewyjašnio- 
nych narazie przyczyn w žydow- 
skiej kahalowej łażni parowej ek- 
splodował kociół. Siła wybuchu by* 
ła tak silna, że cały budynek wy- 
leciał w powietrze. Wypadków z 
ludźmi na szczęście nie było, po- 
nieważ eksplozja nastąpiła przed 
otwarciem łaźni. . x 

Z POGRANICZA. 

— Przyłapanie przemytu. Przed- 
wczoraj na pograniczu polsko-litew- 
skiem na odcinku Kołtuniany patrol 
KOP-u zatrzymał 3 przemytników, 
którzy usiłowali  przeszmuglowač 
przez granicę większą ilość sukna. 

— Ujęcie szpiega. Nocy oneg- 
dajszej w rejonie W. Chutor koło 
wsi Wewiórka patrol KOP-u ujął 
podejrzanego osobnika. Przeprowa- 
dzona u niego rewizja ujawniła sze- 
reg kompromitujących dokumentów, 
stwierdzających łączność aresztowa- 
nego z mińskim G.P.U. 

czona na konkursie im. Sienkiewi- 
cza sztuka Syn (która atoli nie mia- 
ła powodzenia), grana w Wilnie iw 
Łodzi, zamykają listę prac literac- 
kich E. Jeleńskiej. 

Talent jej nawskroś dydaktycz- 
ny i społeczny, za największą okra- 
sę miał wspomnienia wsi poleskiej 
i dworów wiejskich, które umiała 
trafnie i ze sporą dozą ostrej satyry 
opisywać, jak również piętnowała 
bez kompromisów nienaturalne sto- 
sunki despotycznego starszego po- 

kolenia do dzieci, co wykolejało 
niejednego syna lub córkę, rwącą 
się do samodzielnej pracy. 

Pewien brak plastycznych zdol- 
ności, zbytnie pilnowanie się ten- 
dencji, (zawsze najszlachetniejszej), 
więcej rozumu i publicystycznego 
ujęcia, niż artystycznych wzruszeń i 
wrażeń, oto jedyne zarzuty, które 
można postawić utworom E. Jeleń- 
skiej, ale ich wpływ był tak dodat- 
ni, tak otwierał młodemu pokoleniu 
szersze horyzonty, tak uczył uczci- 
wie patrzeć na cały świat i własne 
obowiązki, że szerzenie tych dzieł, 
zakupywanie ich do bibljotek, tylko 
korzyść przynieść może. O dobrze 
się stało, że właśnie Książnica Pol-' 
ska wydała pięknie i starannie Pwór 
w Halmiszkach. Spoglądając na tę 
opowieść Panienki z wiejskiego 
dworu, myśląc o tej, która z takie- 
go dworu poszła do twardej, dobro- 
wolnej służby dla kraju i dla ludu, 
sądzę, że prócz pamięci rodaków, 
prócz szkół jej imienia, należy się 
Jej pomnik, bo zaiste wiele doko- 
nała dla nas. Cześć Jej pracy i pa- 

mięci! el. Romer. 

` 

KUR JZECR 

PAN TADEUSZ 

Reforma administracji przez 
dekoneentrację, 

Obecny rząd postanowił sobie 
jako naczelne zadanie reformę ad- 
ministracji publicznej. Reforma ta 
idzie tak w kierunku zmian organi- 
zacyjnych i proceduralnych, wyra- 
żających się w odmiennym niż 
dawniej stosunku władzy do lud- 
ności, oraz w odmiennej metodzie 
pracy. Celem przeprowadzenia re- 
formy administracyjnej rząd powo- 
łał komisję dla usprawnienia admi- 
nistracji publicznej przy premierze 
dr. Barilu, Przewodniczącym komisji 
jest prezes Rady Ministrów premier 
dr. Bartel, zastępcą przewodniczą- 
cego wiceminister Spraw , Wewnę- 
trznych dr. Jaroszyński, pracach 
komisji biorą udział członkowie, po- 
wołani przez p. premjera i znawcy 
poszczególnych zagadnień, zorgani- 
zowani w sekcje. Przewodniczącego 
sekcji wyznacza p. premjer, człon- 
ków sekcji (znawców) powołuje 
przewodniczący sekcji w porozu- 
mieniu z p. premjerem. 

Prace komisji polegają na za- 
projektowaniu dalszych zmian w 
organizacji urzędów i instytucyj 
administracji publicznej i w ich za- 
kresie działania, na wypracowaniu 
metod pracy w urzędach (tok za- 
łatwiania spraw, manipulacja biuro- 
wa, system rachunkowości i kaso- 
wości i t. d.), na opracowaniu sy- 
stemu fachowego wykształcenia kan- 
dydatów na urzędników, w spra- 
wach egzaminu, dokształcania i 
przeszkolenia i t. p. 

Komisja dla usprawnienia admi- 
nistracji publicznej została podzielo- 
na na kilka sekcyj. Na czele sekcji 
dla spraw dekoncentracji stanął wo- 
jewoda p. Władysław Rzacktewirz, 

Mówiąc o przeprowadzeniu za- 
sady dekoncentracji należy bliżej 
określić pojęcie  dekoncentracji. 
Według teorji prawa zasada dekon- 
centracji, jako instytucja prawna, po- 
lega na usamodzielnieniu organów 
niższych (n. p. wojewodów, staro- 
stów i t. p.) przez nadanie im pra- 
wa decyzji w oznaczonych spra- 
wach. 

Zasada ta zwiększa kompetencję 
niższych władz, odciągając władze 
centralne t. j. ministerstwa przez 
odjęcie im obowiązku załatwiania 
wielkiej ilości spraw charakteru lo- 
kalnego, dając możność rządowi wię- 
cej intensywnego kierownictwa AD 
'cjonowaniem pośrednich i nižszyc 
organów administracji i wpływa w 
sposób dodatni na jakość urzędo- 
wania, umożliwiając załatwienie 
spraw na miejscu w związku z po- 
trzebami życia. System ten przyśpie- 
szy znakomicie tok urzędowania, 
zbliży władze do ludności i wyelimi- 
nuje dotychczasową wadliwość dłu- 
goterminowego wyczekiwania przez 
ludność załatwiania spraw, które 
przechodziły dotąd przez kilka in- 

SPORT. 
Zawody strzeleckie Pol. KI. Sporto- 

W gp. 
W ub. niedzielę na strzelnicy 

Ośrodka W. F. Wilno odbyły się 
zawody strzeleckie z broni małoka- 
librowej dłuziej i krótkiej zorgani- 
zowane przez Pol. KI. Sp. 

W zawodach tych uczestniczyło 
ogółem 30 członków wil p. p. ofi- 
cerów i szeregowych z Kdtem insp. 
Praszałowiczem na czele. 

„Wyniki zawodów były nastę- 
pujące: 

Kiasa oficerów: Broń długa od- 
legł ść 50 mtr, maks. 100 pktów, 1) 
asp. Wróblewski 74 pkt. 2) nadk. 
Dišterh ff i kom. Kapturski p» 64 
p. 8) asp. Leo 68 pkt, 4) insp. Pra- 
szałowicz 62 pkt. Broń krótka od- 
leglošė 50 mtr. maks. 100 pkt. 1) 
asp. Krzemiński 58 pkt. 

Klasa szeregow:ch: Broń długa 
małokalibrowa odl. jak wyżej. 1) 
post. Derecki 89 pkt.,, 2) post. Ga 
dek 85 pkt., 3) post. Ignatowicz 84 
= Broń krótka cal 22. 1) post. 

ennich 74 pkt. 2) post. Koter 71 
pkt. 8) post. Ignatowicz 65 pkt. 

Należy przyklas'ąć in cjatywie 
władz policyjnych w szczególności 
p. p. insp. Praszałowicza i k-dia 
miasta p lzydorczyka, że dbając o 
rozwój strzelectwa propagują je 
nietylko wśród szeregowych, lecz 
także w korpusie oficerskim. Zawo- 
dy ofcerskie odbyły się po raz 
pierwszy, nic więc dziwnego, że 
wyniki nie stały jeszcze ną tej wy- 
żynie, na jakiej stavąć mogą, 

  

Walne zebranie sekcji narciarskiej 
Ww. K. $. „Pogoń*. 

W piątek, dn 25 |. b. r. o godz. 
19 w lokalu klubowym przy ul. 
Uniwersyteckiej 6 odbędzie s ę wal- 
ne zebranie sekcji narciarskiej 
W. K S. „Pogoń*. 

Uniwersytecka Szkołą Pielęgnia- 
rek i Higjenistek w Krakowie 
otwiera nowy kurs dnia 1 lulego 
1929 r. Nauka trwa 2 lata, przyj- 
muje się tylko internistki Wy 
kształcenie: 6 klas gimnazjalnych, 
lub równorzędne. Zgłoszenia: Dy- 
rekoja Uniwersyteckiej Szkoły 
Pielęgniarek i H gjenistek, Kra- 

4720 ków, Kopernika 28, 
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METEOROLOG CZNA 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteo- 
rołogicznegć U. $, B. z dnia 23 b. m. 
Ciśnienie średnie w milimetrach 
772. Temperatura średnia — 129 C., 
Opady w milimetrach. — Wiatr prze- 
ważjący południowy. ; 

Uwagi: półpochmurao, śnieg. — 
Minimum — 15° C., maximum — 
10* © 

Tendencja barometryczna: — Бед 
zmian, 

В РО 
URZĘDOWA 

— Przy'azd do Wilna p. ministra 
Kūtna. Jak się dowiadujemy, 28 b. 
m. przybywa do Wilna komisja mi- 
nisterjalna z p ministrem Kuhnem 
na czele. Komisja przeprowadzi in- 
spekcję niektórych odcinków kole- 
jowych na terenie dyrekcji wileń- 
skiej. 

— Z konsulatu łotewskiego. W 
sobotę dn. 26 b. m konsulat będzie 
nieczynny z powodu rocznicy uzna- 
nia Łotwy de jure. 

„ADMINISTRACYJNA 
— Zamknięcie restauracji z po- 

wodu antysaniiarnego stanu. Staros- 
two Grodzkie decyzą z doia 22 b. 
m. zarz”dziło zamknięcie restauracji 
przy ul. Wileńskiej 47 (róg Zyg- 
muntowskiej) z powodu antysani- 

tarnego stanu. (x) 

— Za niestosowne zachowanie 
się w urzędzie. W dniu 22 b. m. 
Star. Grodzkie -ukarało w trybie 
dyskrecjonalnym jednodniowym а- 
resztem Chaima Wałka (Wingry 27) 
za niestosowne zachowanie się w 
urzędzie Starostwa Grodzkiego. (x) 

— Konfsrencja w Starostwie 
Grodzkiem. W dniu 21 b. m. w Sta- 
rostwie Grodzkiem odbyła się konfe- 
rencja, mająca na celu zaznajomie- 
nie właśc cieli nieruchomosci z do- 
konywaną obecnie przez Star. Gro- 
dzkie łącznie z Magistratem akcją 
sporządzania opisów posesyj poło- 
żonych na terenie m. Wilna. Na 
powyższej konferencji byli obecni 
p. starosta lszera przedstawiciel 
sekcji zdrowia dr. Mink ewicz, 
przedstawiciel sekcji technicz'ej 
inż Kulesza komendant P. P. Izy- 
dorczyk oraz przedstaw ciele zwią- 
zków właścicieli nieruchomości. P. 
starosta szczegółowo nakreślił plan 
przeprowadzanej obecnie akcji ma- 
jącej na celu doprowadzenie stanu 
sanitarnego i estetycznego posesyj 
„jeszcze przed końcem ruku bież. do 
należytego porządku i uprzedził 
iż w razie niewykonania w terminie 
nakazanym przez Magistrat remon- 
tu będzie on dokonany na koszt 
właściciela posesji w trybie. postę- 
powania przymusowego. Po wysłu- 
chaniu wniosków przedstawicieli 
kamieniczników i udzielenia pa nie 
odpowiedzi kouferencja została zam- 
knięta, (x) 

— Słuszne zarządzenie. Na sku: 
tek przeprowadzonej kontroli nad 
autobusami w celu stwierdzenia 
czy szoferzy autobusów stosują się 
do obowiązujących przepisów, Sta- 
„rostwo Grodzkie, pociągnięło do 0d- 
powiedzialności karnej kilku szofe- 
rów, dwum zaś odebrało prawo jaz- 
dy na pizeciąg dni 5 a to ze rOZ- 
mowy z pasążerąmi podczas jazdy. 

MIEJSKA. 

— W pogrzebie p. Osterwiny we- 
źmie udział przedstawiciel m. Wilna. 
Do b»wiącego w Warszawie wice- 
prezydenta miasta p Czyża. wysto- 
sował w dniu wczorajszym prezy- 
dent p. mec. Folejewski telegram, 
rac wzięć z ramienia miasta 
ilna udział w pogrzebie znanej ar- 

tystki dramatycznej ś. p. Wandy 
Osterwiny oraz upoważnił p. wice- 
prezydenta do złożenia w imieniu 
miasta kondolencji rodziaie przed- 
wcześnie zmarłej artystki. 

— 0 wygiąd esfetyczny kościoła 
Franciszkańskiego. Na skutsk decy- 
zji Wydziału Ziemi Miejskiej Magi- 
stratu m. Wilna koło kościoła Fran- 
ciszkańskiego zniesione zostały 
wszystkie szpecące kościół przebu- 
dówki i nadbucówki z czasów ro- 
syjskich. 

„Ponadto, jak się dowiadujemy, 
Magistrat zainierza wykorzystać plac 
miejski, przylegający do kościoła 
Franciszkanów dla urządzenia tam 
skweru, który w znacznym « stopniu 
przyczyni się do podniesienia wy-: 
glądu estetycznego kościoła. 

— Generalny remont lovalu miej- 
skiej Kasy Oszczędnośc'owej. Na wczo- 
rajszem posiedzeniu Magistratu roz- 
trzygnięto przetarg na remont loka- 
lu banku komunalnego. W wyniku 
przetargu wykonanie remontu za 
sumę 17750 zł. polecono firmie 
„Dzwigar“. 

— Lustracje sanitarne Specjalna 
komisja sanitarna przeprowadziła 
onegdaj lustrację szerega domów 
zajezdinych i nociegów. W wyniku 
przeprow «dzonych badań spurządzo- 
no kilka protokułów za antisanitar- 
ne prowadzenie tych zakładów. 

WOJSKOWA. 

— Zwalnianie od opłat stemplo- 
wych za p-szporty zagraniczne. Włą- 
dze wojskowe po porozum'eniu się 
z władzami skarbowemi postanowi- 
ły zwalniać od opłat stemplowych 
przy składaniu podań o zezwolenie 
na otrzymanie paszportu zazranicz- 
nego następujące osoby: szeregowi 
rezerwy nie mający ukończonych 26 
lat życia, mężczyźni, którzy jeszcze 
nie stawali na komisje poborowe 
lub którzy nie otrzymali przydziału, 
mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat 
życia, poborowi korzystający z 0d- 
roczeń lub urlopów, oficerowie re- 
zerwy nie powołani do służby czyn- 
nej, mężczyźni wyjeżdżaj.cy do St. 
Zjed. Am. Półn. proszący o poświad- 
czenie ich stosunku do wojsko- 
wości. (x) 

Z POCZTY. 
— Zebranie konstytucyjna Kom. 

Floty Narodowej. W doiu 22 b. m.w 
Wil. Dyr. Poczt i Telegrafów odby- 
ło się zebranie konstytucyjne Ko- 
mitetu Floty Narodowej Wil. Dyr. 
Poczt i Telegr. Przew: dniczył zebra- 
niu p. prezes Żółtowski. 

Do okręgowego wydziału wyko- 
nawczego zostali wybrani: inż. Żół- 
towski, jako przewodniczący or z 
pp. Adolf Hass, Tad. Wodziński, 
Juljan Giecewicz i Alex. Meyer, na 
zas ępców zaś pp. inż. Kowalewski 
i Jan Sołtys. (x) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ 

— Z życia chóru nauczycielskie 
go „Harmonjia*. W dniu 19 b. m. w 
lokalu szkoły № 24 przy ul. Mosto- 
wej odbyło się walne zebranie chó- 
ru nauczycielskiego „Hirmonja*. Po 
zagajeniu zebrania przez przewodni- 
czącą p. Gawrońską, instruktorkę 
ERZE przy  kuratorjum  wileń- 
skiem—p Romanowski złożył spra- 
wozdanie z dotychczisowej działal- 
ności chóru. Nasiępnie wyłoniono 
komisję do opracowania statutu i 
regulaminu W skład komisji weszli: 
pp. Bojakowski, Koblińska, Kadena- 
cówna i Romanowski oraz wybrano 
nowy zarząd, na czele którego sta- 
nęła p. Gawrońska, 

ZABAWY, 

— Ва! „Czerwonego Krzy:a*. Dn. 
11.I b. r. w sal) Kasyna Garnizono- 
wego odbędzie się wielki doroczny 
bal Tow. Pol. Czerw'nego Krzyża, 
urozmaicony całym szeregiem atrak- 
-eyj i niespodzianek, 

RÓZNE. 

— Jasełka na odnowienie Ostrej 
Bramy. Zviorową pracą Organizacyj 
Ostrobramskich w niedzielę dnia 27 
stycznia b r. w sali Klubu Kole- 
jowców przy ul. Dąbrowskiego N25, 
zosianą odegrane: Jasełka z bogato 
urozmaiconym programem, cieszące 
się dotąd wielsiem powodzeniem i 
uznaniem publiczności p. t. Betle- 
jem Polskie, L. Rydla Chór pod 
dyr. p. Leśniewskiezo, tańce: kra- 
КомпаК i zbojnicki. — Orkiestra 
dęta 

Dochód przeznaczony na odno- 
wienie Ostrej Bramy. 

Początek o godz. 6.30 wieczór. 
Cena biletów od 50 groszy do 2 zł. 
Bilety nabywać można stale przy 
kościele Ostrobramskim. a w dniu 
przedstawienia Przy kasie Klubu od 
godz. 4 po południu. 

— Wieczór humoru. Dn. 26 sty- 
cznia b. r. o g. 18-tej (6-tej) odbę- 
dzie się w Domu Ludowym parafji 
św. Jana „Wieczór humoru”, огра- 
nizowany staraniem Koła Dram. Lud. 
św. P. Klawera 

Na pr'gram złożą się: „Poseł czy 
kominiarz*, farsa w I akcie, oraz 
„Wieczór śmiechu*. 
Root, się, że i tym ra- 

zem publiczność szczelnie wypełni 
salę, wierząc w przysłowie, że 
„śmiech—to zdrowie*. 

— Sprostowanie. Wskutek prze- 
stawienia liter w tekście Trzech Bu- 
drysów zamiast słowa napadnte, wy- 
drukowano zagarnie, pow'nno być 
A ksiądz Kiejstut napadnie Teutony, 

"TEATR i MUZYKA. 
REOUTA (na Pohulance). 

  

— „Миггуп warszawski” Dziś po raz 
8-my i jutro komedja w 3ch aktach Anto- 
niego Słonimskiego p. t. „Murzyn warszaw- 
ski“. Postać Hertmańskiego kreuje Stefan 
Jaracz. 

— „Trójka hultajska”. W niedzielę, dnia 
27 b. m. o godz. 15.30 arcywesoła kroto- 
chwila Nestroy'a ze śpiewami, muzyką i tań- 
cami — „Trójka hultajska*, z udziałem ре!- 
nego Zespołu Reduty. 

1, Bilety w cenie od 50 gr. sprzedaje biuro 
„Orbis*. 

TEATR POLSKI (sała „Łutnia'). 

— Występy Karola Adwentowicza. Dziś 
po raz drugi „Hamlet* z Karolem Adwen- 
towiczem w roli tytułowej. 

MWystawieniem „Harnleta“ zainteresowa- 
ły się wszystkie sfery naszego miasta z wyż- 
szemi uczelniami na czele 

— Premjery z K. Adwentowiczem. We 
wtorek 29 b m. po raz pierwszy grany Бе- 
dzie „Ojciec" — Strinberga, zaś w piątek 1 
lutego „Upiory” - Ibsena 

— Poranek sióstr Korzeniewskich. W nie- 
dzielę o g. 12 m. 30 p. p. odbędzie się w 
gmachu Teatru Polskiego poranek zaszczyt- 
nie znanych w Wilnie sióstr Korzeniewskich. 

W programie najnowsze produkcje ta- 
neczne, w Wiłnie dotąd nie znane. 

3 

Występ taneczny Ansty Rejzer-*apłan 

W sobote 26-go b. m. odbędzie się ® 
Sali Miejskiej o godz. 11 m. 30 drugi popis 
znanej tancerki Anety Rejzer- Kapłan. 

Wystąpią również wszystkie grupy jej 
uczenic. Bilety do napycia w sklepach ap- 
tecznych J. B. Segal, ul. Mickiewicza i róg 
Zawalnej i Rudnickiej 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 435 mtr. 

CZWARTEK, dn. 24 stycznia 1929 r. 

11.56—12 15: Transmisja z Warszawy: Syg- 
nał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny 
12.15-12.30. Transmisja z Warszawu, .Sty- 
czeń pod równikiem* odczyt. 12.30 14.00. 
Transmisja poranku muzycznego z Filhar- 
monji Warsz. 16.00 — 16.20. Odczytanie 
programu dziennego. repertuar teatrów i 
kin, oraz chwilka litewska. 162' — 16.35 
Komunikat harcerski. 16.35— 17.00 Audycja 
dla dzieci „Bajki** 17.00 — 1725. Transmisja 
z Warszawy. „Wśród książek odczyt. 17.25— 
1750 „Parcelacja rządowa i prywatna, oraz 
likwidacja serwitutów na Wileńszczyźnie" 
odczyt z dz. „rolnictwa*. 7.55—.8.50. Tran- 
smisja z Warszawy. Koncert kameralny. 
1850 --19.05 Tygodniowy przegląd filmowy. 
1910—19.35, Transmisja z warszawy. „Środ- 
ki chemiczne a ochrona roślin" odczyt. 
1935-2000. Odczytanie progiamu na pią- 
tek, komunikaty i sygnał czasu z Warszawy. 
20.00—20.25. „Ponad falami Pacyfiku" (Prze- 
lot z Ameryki do Australji) odczyt wygł dyr. 
L. O. P. P. Stanisław Romer. 20.30 — 2200. 
Transmisja z Warszawy. Muzyka operowa 
i słuchowisko. 22.00 — 2330. Transmisja z 
Warszawy. Komunikaty: P.A.T. policyjny, 
sportowy i inne oraz muzyka taneczna. 

Na wileńskim bruku. 
— Rocznica Śmierci Lenina w 

Wilnie. W dniu 22-go b. m. w godz. 
popołudniowych funkcjonarjusz po- 
licji znalazł na ul. Makowej trans- 
arent komunistyczny z wypisanymi 
asłami antypaństwowymi. (x). 

— Kradzieże, Władysławowi Ja- 
cewiczowi (Zawalna 8) nieujawnieni 
sprawcy skradli pieniądze i zegarek 
ogólnej wartości 300 zł, 

— Władysławowi Zubowiczowi 
(Wileńska 23). od dłuższego czasu 
ginęły skóry z pracowni szewiechiej. 
Na skutek dochodzenia sprawcę tych 
kradzieży w osobie byłego termina- 
tora Chmielewskiego (Wodociągowa 
25) ujawniono i część towaru na su- 
mę 400 zł. odnaleziono. Poszkodo. 
wany ocenia straty na 5 tys. zł. 

— Požaiy. Ubiegłej doby zano- 
towano w mirście trzy pożary: przy 
ul Zawalnej 38, gdzie zapaliła się 
ściana. W pralni chemicznej Kublisa 
„przy ul Jezioroej 8, gdzie spaliła 
się garderoba oddana do czyszcze- 
nia i przy ul. Szawelskiej 6 w ku- 
chni Nicberg Racheli, Ogień we 
w-zysikich tych wypadkach został 
bez trudu ugaszony. (x). 

— Wypadek samochodowy. Wczo- 
raj rano auto Kurji Metropolitalnej. 
wyjeżdżając z bramy domu Arcybis- 
kupa wpaało na idącego chodnikiem 
robotnika Mieczysława 
(Popławska 62). Jacewicz doznał 
poważnych obreżeń nogi. 

— Pożar. Z niewyjaśnionych na- 
razie przyczyn w sklepie z suknem 
Hirsza Milejkowskiego (Raduńska 
6) wybuchł pożar. Pastwą płomieni 
padł towar, wartość którego poszko- 
dowany ocenia na 6 tys. zł. 

— Zaczadzenie. Z powodu zbyi- 
niego napalenia w piecu uległa za- 
truciu czadem „rodzina Redkinów 
(zauł. Kazimierzowski 11). Szybka 
pomoc lekarska. zdołała przywrócić 
ich do życia. 

— Rezultaty obławy na żebra- 
ków. Podczas wczorajszej obławy 
urządzonej przez policję na żebra- 
ków zabrano do aresztów 30 g 

x! 

  

Podsłuchąna rozmowa 

koło Łukiszek. 

„Pan Walenty słyszał co dziei sie? 
Już kiedy wzioł sie nasz urząd za 
tych redachtorów dek i dobrze dał... 
toż wzieli, posadzili z žulikami, 
wszystko co z jego zdjeli, żeb zna- 
czy sie na szlejkach, ci na karawacie 
nie obwiesił sie z desperacji... nu, 
potem karawacik słysze oddali, za te 
że nic sobie nie brykał, cichińko 
siedział"... 

— Ajaj coż Pan mówisz, toż co 
za nowa moda poszła?! Tegoż jesz- 
cze nie było, kużden pisał dy i pisał 
w tych gazetach co przyśnił, nu 
ot... i dopisał sie znaczy sie do 
„turmy“... 

— „l dobrze, niechaj nie doka- 
zuje, mało co tam „swoboda prasy”, 
a niechaj popatrzy na biednych 
ludzi co z głodu cokolwiek skradno, 
może pożałuje... Tylko ci wiesz Pan 
Walenty co powiem... toż moja żon- 
ka posługuje jednej takiej Pani co 
piszy i piszy do gazet w dzień i w 
nocy. Bywa głowa mokro trapko 
obwionże, żeb musi nie zapaliła sie 
i smali, dy smali, tylko pióra bur- 
czy. 

Dek powiedź Pan coż będzie, kie- 
dy i ona biednińka popadnie sie? 
Toż baby szlejek nie noszo, ani kara- 
watu, dek cóż jej odbioro w policji? 
A? powiedz Pan? ° 

— A ciž mnie wiedzieė?... Malo 
jest damskiej garderoby takiej, že 
na jej możno powiesić sie... kuždej 
osobie trudno z žulikami му turmie 
przebywać... może przelękni sie i 
pisać przestanie"... 

— Zdajsie mnie co nie... 
slysza bojka“... 

nadto 

Kiks. 

Jacewicza - 

  

у 
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Z Sądów. 
  

Echa bestjalskiego napadu 
bandyckiego. 

Posesja przy ul. Połtawskiej Ne 
71, na której zuajdują się «wa dom- 
ki o wspólnym podwórzu, była wi- 
downią wstrząsającej tragedji, jaką 
przeżyły tu zamiesskale dwie spo- 
krewnione rodziny żydowskie Lon- 
dynów i Notinów. 

W noc ostatecznego oswobodze- 
nia Wilna przez wojska polskie, bo 
z 9 na 10 października 1920 r. do 
ekna Londynów, ktoś nerwowo za- 
pukał. Rozbudzona 26 snu Reweka 
Londynowa podeszła do drzwi wyj- 
ściowych, lecz znalazła je zamknięte 
ed zewnątrz. 

Poprzez szczelinę w okiennicy uj- 
rzała dwie swoje siostry Basię i Etę 
Notinówny, które zajmowały obok 
vołożony domek, w otoczeniu czte- 
ach mężczyzn. 

W tym trakcie Reweka posły- 
szała głos siostry Basi, która prosi- 
ła o wskazanie miejsca, gdzie ukry- 
'e są pieciądze i kosztowności. Jed- 
nocześnie druga siostra Eta rów- 
uiež d magala się rychłej odpowie- 
dzi, a w zdenerwowanych głosach 
sbu czuć było trwogę. 

Reweka domyśliła się, iż bandy- 
oi, których tak się obawiała, a przed 
którymi w przededniu ukryła swój 
majątek, przyszli teraz by dokonać 
rabunku. 

Wystraszone głosy siostr nie po- 
zwalały zastanawiać się długo nad 
sytuacją. 

Rozumiała, że wchodzi tu w grę 
życie sióstr osaczonych przez ban- 
dytów. To też z dokładnością opi- 
sała, w jakim miejscu są ukryte jej 
skarby. 

Po jakimś czasie jeden z bandy- 
tów, w którym poznała stałego by- 
walca w jej piwiarni, Kazimierz Sa- 
kowiez, zapytywał opryskliwie czy 
niema więcej pieniędzy, a później 
polecił Notinownom wejść do domu. 
Wystraszone dziewczyny probowały 
epierać się rozkazowi, Jecz uderzone 
brutalnie zniknęły we wnątrzu domu. 

Następnie Londynowa dostrzegła 

ze swego ukrycia, jak bandyci na- 
radzali się, co mają dalej czynić. 
Podczas, gdy jedni proponowali by 
pozostaw ć dziewczyny, Sakowicz 
stanowczo sprzeciwił się temu i żą- 
dał by je unieszkodliwić, gdyż pozo- 
stawiane przy życiu, mogą ich wy- 
dać. Decyzją stanęła. Wszyscy we- 
szli do domu, skąd po kilku mina- 
tach wyszli na ulicę. 

Wystraszona Londonowa, prze- 
czuwając rieszczęście,  wydostała 
się przez okno na podwórze i po- 
biegła do domu zamieszkałego przez 
siostry. 

Wstrząsający widok, jaki zna- 
lazła w mieszkaniu wydarł z jej 
krtani krzyk rozpaczy. Obie dziew- 
czyny były w okrutny sposób za- 
moroowane. Basia w pozycji sie- 
dzącej miała olbrzymią dziurę w 
głowie, Eta zaś leżała na podłodze, 
a w boku tkwił w braczącej krwią 
ranie sztylet. 

Zaalarmowane władze, natych- 
miast wdrożyły dochodzenie i wkrót- 
ce ujęto dwóch uczestników napa- 
du w osobach Kazimierza Sakowie- 
ka i Jana Skarbowskiego. 

W międzyczasie Sakcwicz zdo- 
łał omylić czujność władz i zbiegł. 
Natomiast Skarbowski przez sąd 
doraźny w dniu 23 czerwca 1922 r. 
skazany został na karę Śmierci i 
rozstrzelany. 

Sakowicz, który przez szereg lat 
ukrywał się na Litwie, dopiero w 
lipcu 1927 r. został ujęty i osadzo- 
ny w więzieniu. | 

Sprawa ta była przedmiotem 
rozprawy | wydziału karnego, któ- 
remu przewodniczył prezes sądu 
okr. p. Bzowski przy udziałe sędziów 
Brzozowskiego i Miłaszewicza. 

Oskarżony nie przyznał się do 
winy i usiłował wykazać alibi. 

Sąd postanowił przeprowadzić 
przewód sądowy. 

Wstrząsające wrażenie wywarło 
zeznanie poszkodowanej i siostry 
ofiar bandytów Reweki Londyno- 

      

  

   
       

      Šwietiną — 

V. LEN 8 KI 

ŚWIETLNYCH | 
Kinematograłicznej w Wilnie 

  

    

wykonuje wszelkiego rodzaju reklamę 

Filmową — Artystyczną i t.p. 
Biuro czynić codzień w godzinach 10—2 i 5—8 | 

175 — ulica Ostrobramska 27 (w podwórku). — | 
00 as = 7        

wej, która w pewaym momencio 
wskutek rozstroju nerwowego Z8- 
niosła się płaczem. Prźewodniczą 
pozwolił św adkowi składać dalsze 
zeznania siedząc. || 

Obrońcą oskarżonego mec. Szysz- 
kowski, dopatrując się całego szere- 
gu nieścisłości w zeznaniach tego 
świadka zasypuje Londynową pyta- 
niami, jednak bezskutecznie, Zezna- 
jąca już dziś nie pamigta szczegółów. 

Natomiast ówczesny kierownik 
komisarjatu 1V p. Nosewicz z całą 
pewnością stwierd; m iż przywódcą 
napastników był Sakowicz, Wresz- 
cie sąd ustala, że stracony za ten 
napad Skarbowski w ostatnim mo: 

    

mencie procesu również wskazał 
Sakowicza, jsko inicjatora napadu i 
mordercę  Notwien. Świadkowie 
odwodowi nie wnieśli do sprawy nic 
konkretnego. 

Podprokurator Zaniewski wska- 
zuje, iż wina oskarżonego została 
udowodniona, żądał dla niego kary 
takiej, jaką poniósł jego wspólnik 
Skarbowski. 

Mec Szyszkowski, zestawiając 
szereg nieścisłości i luk domaga 
się uniewinnienia Sakowicza. 

Sąd, po naradzie, wyniósł wyrok 
skazujący Kazimierza Sakowicza na 
osadzenie w ciężkiem więzieniu 
przez lat 10 Ka—er. 

Włamywacze z majątku p. M. Bo- 
chwica ponieśli karę. 

Nad ranem dn. 22 listopada 1926 
r. w maj. Niemież, pow. wil.-trockie- 
go, p. Marjana Bochwicaprzez podkop 
do garażu skradziono 5 ©pon samo- 
chodowych oraz różne części ma- 
szyny. 3 

Uwiadomiona policja ustaliła, iż 
udział w włamaniu i kradzieży bra- 
li czterej mężczyzni. |"; 

Powzięto podejrzanie, iż jednym 
ze sprawców musiał być Jan Tupi: 
czewski, który przez pewien czas 

pracował w majątku 4 był obeznany 
ze stosunkami. | ki S 

Dokonana rewizja w ROR 
Tupiczewskiego ujawniła część kra- 
dzionych rzeczy. W wyniku docho- 
dzenia w stan oskarżenie postawie- 
mi zostali: Jan Tupiczewski, Alek- 
sander Piw*Towicz, Arnold Bilis, 
Mieczysław Szydłowski za dokona- 
nie kradzieży ż włamaniem, przy- 

czem Szydłowski już dwukrotnie 
był karany więzieniem oraz Łucja 

Tupiczewska pod zarzutem ukrywa- 
nia rzeczy kradzionych. 

Wczoraj sprawa ta rozpoznawana 
była przez | wydz. karny sądu 0- 

  

fine MIEJSKIE 
kulturalno- ošwlat. 
SALA MIEISKA 
Qstrobramaka 5. 

Gościnne występy znanyc 

Skr KORZENIEWSKICH 
które wykonają najnowsze tańce: 

1) Walczyk Wiedeński 
i 2) ostatnia nowość „Chybi-Dzybi*. 

SERCE NIE SŁUGA = 
(PRAWO KOBIECEGO SERCA) 

BILLIE DOVE :»»; LLOYD HUGNES 

KINO-TEATR 

ZALIKA” 
Dziš premjera! 

W rolach glėwnych: 
Przepiękna i pełna wdzięku 

Marsyljanka 
Kino „HELIOS“ i“ 

DZIŚ. PREMIERA | gą SCENIE: 

Przebojowy film 

doby obecnej! 

_ CC, 

Na ekranie! 

śmierć. 

„TITANI 
, ° / ° * 2 ° 

W rol.sł. Georg O'Brien „ge. Wirginia Valli. 
Miasto wyrafinowanego bogactwa i upadku. Straszna katastrofa 

kolosa oceanicznego, podczas 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10 15. 

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

Wielki dramat na tle rewolucji francuskiej w 12-u aktach. 

W rolach głównych: Rene Navarre, Elmir Vaatier, Claude 
Merelle i Maurtze Szhutz. 

Przebój Sezonu! Sensacja Ameryki 

Poezątek o godzinie 3 m. 30. 

99 (Miasto marzeń). 
Atrakcyjny dramat 
z życia Now.-Jorku. 

którego tysiące ludzi znalazło 

* 

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

KINO 

seree posiadł urodziwy ordynans jej narzeczonego. Obraz przewyższa swoją wartością artystyczną niesapomniany obraz „BURZA*. 
Początek seansów o godzinie 4-ej. Ostatni seans o godzinie 10.25. 

Dziś! Najpiękniejsze arcydzieło światowe wytwórni „Ufa" r. 29. Film, który przewyższa „MÓULIN ROUGE", 

  

  

. «gy _* | całkowite kab: ° * ; 2 (Taniee... pie- 
taukosite Programs ew Tajemnica gabinetu restauracyjNegO sigis... mitosė.) 

„| Wzruszający dramat erotyczny w 12 aktach osnuty ma tle życia współczesnych białych niewolnie. rolach 

” główny ch egzotyczna piękna ELLEN RICHTER, DINA GRALIA, BRUNO KASTNER i inn. Niewidziane dotąd całkowite о- 

Wielka 42. tworzenie wspaniałej rewji paryskiej P zegłąd najpiękniejszych nóżek. . konkurs naj ępoj nych kobiet świata. 
Przegląd najnowszych sód * tańców. Czarujący balet x udziałem znakomitych girls. Ceny nie podwyższone. 

Precz ze smutkiem i troską! Niech żyje humor, * a w swej najnowszej 

KINO który nam zapewni najsłynniejszy komik świata © h ar i e c h a p i ULU ‚ — tragi - komedji 
66 130 minut huraganowego śmiechu, śpieszcie się 

Gor czka złota staray, młodsi, biedni i bogaci dziś do kina „Lux“. 
% : Dla młodzieży dozwolone. 

Mickiewicza 11. | Soboty, niedziele 1 dnie Świąteczne od godztny 1-6] do 4-ej. s на Geny miejse od 40 gros zy 

Kino Kolejowe Dziś i dni następnych. Nadzwyezajny podwójny program. 1. Współczesny gramai w Bad A Ro Ra 

4 Akcja rozgrywa się na tle najpiękniejsz. ajo- 

OGNISKO „KURTYZANA WERECJI: э Ьгп]‹Ъп Wenecji W rolach głównych najpiękniej- 
sze gwiazdy ekranów: Magda Sonia i Sybilla Bley Oraz Eugen Jansen. Il. Arcywesoła komedja w 5iu aktach. 

(obok dworca SZK OŁA FLiRTU““ w roli głównej słynny Wallace Reid. Początek o godz. 5 popoł. 

kolejowego). 35 W niedzielę i święta o godzinie 4-e| popołudniu.     
        

BE jest | Wykwa i fikowany 
: „ | Nauczyciel 

udziela konwersa- 

       
  
          

    
   

  

    
Przetarg. 

Dyrekcja Robót Publicznych w Wilnie ogła- jo 

sza, iż przetarg ofertowy na budowę komina fa- cukierniczych potrzebne 
brycznego przy warsztatach mechanicznych Pań- są panny w charakterze 
stwowej Szkoły Technicznej w Wilnie, który wy- samodzielnych kierowni- 
zmaczony był na dzień 19 stycznia 1929 roku został ezek, obznajmione z han- 

przesunięty na dzień 1 lutego 1929 roku. 
243 "Za wojewodę inż. A. PRZYGODZK!I. 

Przy zaxupach prosimy powoływać się Hi Grabovekiego, Gare, 

na egłoszenia w „Kurjsrze Wileńskim”. 

      

DOBA 228 

murowany 0 5 miesz- 
kaniach placu prze- 
szło 100 sążni Sprze- 
damy za 3.000 dolarów. 

Dom H-K „ZACHĘTA“ 

kręgowego pod przewodnictwem p. 
sędziego Kontowtta. 

Na rozprawę nie stawił się pod- 
sądny Bilis, który pozostawiony na 
wolnej stopie pod dozorem policji 
zbiegł. 

Po przeprowadzeniu przewodu 
sądowego, oskarżyciel pprok. Kałap- 
ski domagał się surowego ukarania 
wszystkich podsądnych. 

w obronie oskarżonych wystąpi- 
li apl. adw. p.p. Wiścicki, Zilber- 
blat i adw. K. Bajraszewski. 

Sąd po odbytej naradzie, ska- 
zał na osadzenie w więzieniu, zamie- 
niającem dom poprawy: Jana Tupi- 
czewskiego przez dwa i pół, a Ale- 
ksandra Piworowicza i Mieczysława 
Szydłowskiego przez trzy i pół lat, 
zmniejszając wymierzone kary na 
mocy amnestji o !/, część, oraz za- 
liczając odbyty dotąd areszt pre- 
wencyjny. 

pp ai Tapiczewską sąd uniewin- 
nił. 

Do skazanych sąd zastosował 
areszt bezwględny. 

Nr 20 (1365) 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 
Konferencja kierowników polityki 

zagranicznej Małej Ententy. 
WIEDEŃ, 23.1 (Pat. Dzienniki donoszą z Bukaresztu: Wedle pisma 

„Cuvantul“, konfencja ministrów spraw zagranicznych Małej Ententy ma 

się odbyć w terminie wcześniejszym, niż zazwyczaj, a mianowicie o ile 

możności przed sesją marcową Rady Ligi Narodów. 3 

Członkowie Małej Ententy muszą przedewszystkiem wyjaśnić swoje 

stanowisko w kwestji mniejszościowej, które to zagadnienie na żądanie 

Niemiec będzie przedmiotem dyskusji w Lidze Narodów. 

Co się tyczy gospodarczej polityki Małej Ententy, to ma być narazie 

zwołana konferencja rzeczoznawców w pierwszych dniach lutego do Bu-. 

karesztu, a następnie w kwietniu nastąpi pełna konferencja. 

Dookoła sowieckiego protokółu, 
Solidarność Rumunji z Polską. 

BERLIN. 23.1. (Pat). Komentując rozmowy prowadzone w Moskwie 
pomiędzy ministrem Iatkiem a Litwinowem w sprawie protokółu, pół- 
urzędowa „la Nation Roumaine* pisze: Rumunja, nie wyobrażając sobie, 

з
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ы 
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aby Polska z pominięciem jej mogła uczestniczyć w jakiejś akcji politycz 
nej, mającej decydujący wpływ na sprawę utrzymania pokoju w Europie 
Wschodniej, nie dopuszcza również możliwości, aby mogła nie być u boku 
Polski i nie udzielić jej swej pomocy w akcji, zmierzającej do utrwałenia 
pokoju i ogólnego bezpieczeństwa. 

Jest rzeczą oczywistą, że jakkolwiek manifestacja jednego z dwóch 
krajów, mająca charakter odosobniony, zmniejszyłaby ogromnie wartość — @ 
łączącego je sojuszu. Rumunja—kończy dziennik—gotowa jest przyłączyć 
się do protokółu Litwinowa pod warunkiem, że pakt, o który chodzi, po- 
zostawać będzie w całkowitej zgodzie z duchem paktu Kelloga. 

Potyczki na granicy włoesko= 
egipskiej. 

KAIR, 23-1. (Pat). Starcia i scysje na granicy włosko-egipskiej nie | 
ustają. Ostatnio ltalja wystosowała do Egiptu notę z rozmaitemi zarzutami, 
które Egipt uznal za uniezasadnione. Niemniej gabinet egipski zajął się 
obecnie rozpatrzenięm sprawy ścisłego wykonania zobowiązań traktatu 
w Dzerabub celem uniknięcia wszelkich nieporozumień. 

Zniesienie organizacyj słoweńskich 
i sjonistyc: nych. 

BIAŁOGROD, 23.1. (Pat) Z Lublany donoszą, iż policja tamtejsza 
przystąpiła w myśl art. 3 noweli do ustawy o ochronie państwa do roz- 
"wiązania wszystkich organizacyj słoweńskiej partji ludowej, której prze- 
wodniczącym jest były prezes rady ministrów Koroszec oraz słoweńskiej 
partji chłopskiej. zbliżonej do chorwackiej partji chłopskiej. 

WIEDEŃ, 23.1. (Pat.). Dzienniki donoszą z Białogrodu, że na pod- i 

stawie art. 3% ochronie państwa zostaną także rozwiązane organizacje sjo- | 

      

  

  

  

  

POLSKA 
jest 25 zrzędu państwem, gdzie w wyjątkowo 
zdobyła sobie rynek znana od 100 lat, niedoścignionej jakości, 

najbardziej poszukiwana na rynkach światowych herbata angielska 

LYONS'a 
Do nabycia we wszystkich handlach kolonjalnych w całej Polsce. 

Przedstawiciel na Wilno: K. Ąbtamowicz, Kasztanowa 7. 

  

  

Ka—er. nistyczne. 
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LEKARZE 2 
BZABODWEBKEZGEAB 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
krėtkim czasie 

CZNE i SKORNE | 
Elektroterapja, Diater | 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 21 5—7. 

  

` 
DOKTOR 

D. Zeldowicz 
cheroby wenebyczne, sy- 

    

ma=— 

CHOROBY  WENERY- | 

  

   
      

  

APPOWUCEHOWPOLIJH-TIABĘB 
ZARA” A PSK A 13 

| Jedyne wielkie czasopismo fachowe branży drzewnej w Polsce. 

PRENUMERUJCIE! OGŁASZAJCIE SIĘ! Kwartalnie zł. 12. . 

Nr Nr okazowe gratis.    
| 

3906 | 

cji francuskiej po 

cenach przystępn, 
Oferty sub A. R. 

do „Kur. Wil.“. 191 1 

lauczyciel ta 
szuka od 1-IV 29 r. 
posadę i w innych 

gałęziach.* 
Oferty do Admini- 
stracji „Kurjera Wi- 

Mickiewicza 1, tel. 9-05 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne. sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka i td. 

Wykwintne, Mocze. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadeszły nowości. 

709 
      

Н š 

$ | Ё 
2 = 
s „OPAŁOWY, i 
| KOWALSKI # 
Н Н 
® Drzewo rąbane. — ® 

= Dostawa natychmia- a 
5 stowa ž 

i „Wilopal“ i 
! i Styczniowa 3. 

  

  

Każdą sumę 
gotówki ulokujemy naj- 
solidniej pod mocne 
gwarancje, bardzo do- 

godnie. 227 
Dom H.-K. „ZACHĘTAS 
Mickiewicza 1, tel. 2 05. 

PIANISTA 
przyjmuje zamówienia na 

gry i zabawy towarzy- 
skie na dogodnyeh wa- 

        
Do skłepów 

dlem. Wymagana kaucja 
i referencje. Wiadomość 
w Biurze Rekłamowem 

barska 1, od godz. 11-1. 

  

  

> 

Bez kosztów | PIANINA przyjmujemy zgł0sze- 
nia na sprzedaż nie 
ruchomości. 189-1 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Haudlowe 

Mickiewicza 21, te]. 152 

leńskiego*. 212-0 runkach, na żądanie TRIO 
S siom PS z jazz-bandem. Dow. w 

Biurze Ogłosz. 5. Jutana 

ul. Niemiecka 4, tel. 222. 

    

do wynajęcia. Repe- 

racja i strojenie. 
Mickiewicza 24 — 9. 
Estko.- 146 

Do wynajęcia 

tlubżpokoje 
można z obiadami. 

Tamże lekcje trancu- 
skiego. Uliea Żeli- 
gowskiego 5, m. 25. 

208-1 
W DOLARACH, RUBLACH 
i ZŁOTYCH lokujemy 
na procenty każdą su- 
mę dobrze zabezpie- 
czoną, bez żadnego ry- 
zyka 185-0 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowo 

Mickiewicza 21, tel. 152   

  

Popierajcie В 

Ligę Morskąi Rzeczną 

Zarząd 
Wileńskiego Banku Ziemskiego 
podaje do wiadomości, że w dnią 27 lutego 
r. b. o godz. 6-ej popoładniu odbę 'zie się 
w Wilnie w lokalu Banku (Mickiewicza, 8) 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona- 
rjuszów Wileńskiego Banku Ziemskiego. © 

Akcje albo zaświadczenia instytucyj 

kredytowych o zdeponowanych akcjach, 
z numeracją akcyj, powinny być złożone 

w Banku przed dniem 20 lutego r. b. 
Depozytarjusze wileńskiego Banku 

Ziemskiego powinni przed dniem 20 lutego 
r. b. powiadomić Bank о zamierzonem 
uczestniczeniu 'w Zgromadzeniu. 

O ile powyższe Zgromadzenie nie doj- 
dzie do skutku, to następne Walne Zgro- 
madzenie, prawomocne bez względu na 
ilość przybyłych akcjonarjuszów i liczby 
posiadanych przez nich akcyj, stosownie 
do $ 8+ Ustawy Banku, zwołanem zosta- 
nie na dzień 18 marca r.b. o g. 6-ej popoł. 

Porządek dzienny: 

1) Referaty Zarządu oraz Rewizyjnej 
i Szacunkowej Komisji, 

2, Sprawozdanie za rok 1928-y Z ra- 
chunkiem strat i zysków, 

3) Podział zysków za 1928 г., 
4) Preliminarz na rok 1929-у, 
5) Komunikat w sprawie byłych re- 

syjskich banków ziemskich i byłego Żyto- 
mierskiego _ Towarzystwa Kredytowego 
Miejskiego i związane z tym wnioski, 

6) Wolne wnioski, 

7) Wybory. 241 

SIA EDI RIAA 

Zarząd Drogowy w Suwałkach 
OGŁASZA 

KOKKURS 
na posadę drogomistrza dróg samorządo- 
wych w pow. suwalskim. Pożądana ukoń- 
czona średnia Szkoła Techniczna, oraz zna- 
jomość obliczeń i budowy żelbetowych mo- 
stów i dróg bitych. Warunki: wynagrodze- 
nie w-g X st. uposażenia urzędników pań- 

stwowych ze wszelkiemi dodatkami. 
Oferty kierować do Zarządu Drogo- 

wego w Suwałkach, woj. białostockie. 143 

POŻYCZKI 
załatwiamy dogodnie 
i szybko. + 1580 

Wileńskie Biuro 
Komisowe - Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 ооа рч 

2 sklepy 
do wynajęcia. 

Uliea Zarzeczna 10 (róg 
Młynowej). 2111 

  

Nadzwyczaj 

tanio 
(bo za 3.000 zł.) 

sprzedam koncesjonowa- 
my samochód w ruchu. 

Wiadom.: Królewska 3-2. 
284-1 

Sklep 
do wynajęcia pod piwiar- 

nię lub restaurację. 

Ulica Zarzeczna 10 (róg 
Młynowej). 210-1 

  

/ 
poszukuję 

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

Jodkiewicz Weronika. 

  

= “ 82 

Pianina 
pierwszorzędnych fabryk 
sprzedaję na dogodnych 

warunkach 
W. Pohułanka 9—23. 

filis, narząców moczo- 
wych, ой 9—1, ой 5 — 8 

wiecz. 

Kobieta-Lekarz 22 

Dr. Zeliowiczowa 
kobięce, weneryczne, na- 
rządów meczow. od 12—2 

1 од 4 — 6 
ul Miekiewicza 24, tel. 

277. W. Zdr. Nr 152. 

  

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE i analizy le- 
karskie. Przyjmuje 9-12 
sie 2906 

Mickiewicza 4 
tel. 1090, __W. Z. P. 73. 

DOKTÓR 

„BLUMOWICZ | 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skėrne. 

Wielka 21. 
O049—1 18 —8. 
(Telef. 921). 240 

pz с 

Akuszerki 

      

mia, Słońce górskie, „ę l. 
Sollux. bój 

e 

      

DGSAEAGZACEESEAŃ | 

" Akuszerka 

Maja Angra 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wieza 30 m. 4. W. Zdr. 
Nr. 3098. м2 

  

BECHEBEROBGZOOEZK 

E ZGUBY & 
EanacananaauanaG 

3 ksiąžkę 
Zgubioną wojskową 
wydaną przez P.K.U. Li- 
da na imię Kazimierza 
Józefa Mareiszewskiego 
rocznik 1900, unieważnia 

się. 244-] 

BAECWREBDEEZDEEEAE 

INFORMATOR 
m EH GRODZIEŃSKI g 

BBEBSERADRCWAWAAG 

M. Miszawska | 
LEKARZ - DENTYSTA 

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

Grodno, ul. Kołożańska 8. 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagielleńska 3. Tel. S9. Czynne ed godz. 9—3 ppoł. 
muje od 18—2 ppal. Sr 

PRENUMERATY: miesięcznie z odsioszeniem do domu lub przesyłką pocztęwą 4 zł. Zasiada 7 4. 
olicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabeleryczne—500/, drożej, 

Id ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-mio łamowy. 

„Kurier Wileński" S-ka z oar. odp. Druk. „Znicz“ ul. Ś-to Jańska |. tel. 3-40. 

katy—1.00 zł. za wier 8 
24], zamiejscowe —26vj, drożej. Pla 

Guia mieszk. —- . „ Bo tych 
asis Kaas SB). zai Za sma di gr. 

Wydawca „Kurier Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  rud karai ME <> 

Nacz redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gos SM 
la przyjmują się od 9—3 i 7—9 wiecz. Konte czekowe P.K.O. 

  

z zastrzeżeniem miejsca—297/, 
Administracja zastrzega sobie prawe zmiany terminu druku ogłas"=+ 

Rtaaxror cdpowiedzialny Józef Jurkiewicz. | 

Drukarnia — ul. Ś-to Jańska I, tel. 3—40, 
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Ośdział w Grodnie: Renkowa 16, 

przyjmuje od godz. 6—7 wiesz. we wtorki i piąti, Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wyd. przyj- 
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