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NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

mówić się będzie. 
M *  Zchwilą ogłoszenia przez Wileń- 

i“ ski Sąd Okręgowy motywów wyro- 

3 ku w procesie generalnego superin- 
tendenta kościoła ewangelicko-refor- 

mowanego ks. Jastrzębskiego—cała 

ta sprawa przykra i drażliwa, aż 

madto dojrzała do głębszego zasta- 

nowienia się nad jej istotą, przebie- 

giem i znaczeniem, które w kon- 

sekwencji budzą zrozumiały niepo- 

kój w sterach myślącego nietylko 

© dzić, lecz i o jutrze społeczeństwa 

krajowego. 

Mam na myśli dzieje „Jednoty 
Litewskiej" najściślej związane z hi- 

storją naszego kraju, z zmaganiami 

się co najlepszych synów tej ziemi 

w wspólnej ofiarnej walce z uciskiem 
1 brutalną eksterminacyjną polityką 

rządów carskich, wreszcie tę nad- 

zwyczajną, przykładem na prze- 

strzeni dziesiątek lat święcącą od- 

pornością czołowych reprezentantów 

kościoła ewangelicko-reformowanego 
Aa zakusy caratu. 

   
     

+ 

Trzeba przecież pamiętać, że za- 

kusy te zmierzały do wyrugowania 
mowy polskiej nietylko z domów— 

lecz i kościołów naszych. Rządy 
carskie nie czyniły żadnych ustępstw 

na rzecz któregokolwiek z dzierżą- 

cych tu ster dusz kościołów, ani 

bowiem kościół rzymsko-katolicki, 

ani ewangelicko-reformowany nie 
| dawały się zepchnąć z zajmowanej 

\ edwiecznie pozycji najwplywow- 
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szych na ludność tubylczą czynni- 
ków, dodajmy—czynników decydu- 

jących o odrębności i spoistości po- 

litycznej terenu, na którym toczyła 

A się walka ochronna przed natarczy- 

wą falą prawosławia i wynarodo- 

wiania, napierającą ze Wschodu. 

Skoro tak było, skoro imiona 
czołowych działaczy wyznania ewan- 
gelicko-reformowanego stały się nie- 
jako synonimami najlepszych synów 

tej ziemi, rzecz jasna, że właśnie 

dzisiaj usunięte być winny, bynaj- 
mniej nie umoralniające masy ostre 

zgrzyty w nieuchronnej zresztą, a 

więc zrozumiałej rywalizacji o wpły- 

wy dwóch równych zasługami dla 
T * * ” 

| kraju kościołów. 

Gdy tylko pierwsze wiadomości 

rozeszły się w swoim czasie po Wil- 

mie, że sąd państwowy ze swego 

stanowiska zdecydował ingerować 
w sprawie inkryminowanych przez 
Kurję Katolicką zarzutów superin- 
tendentowi zboru ewangelicko-refor- 
mowanego ks. Jastrzębskiemu — już 
wtedy nurtować zaczęły w umysłach 

|, / poważnie myślących obywateli kraju 
obawy, czy aby ta skądinąd niepod- 
legająca krytyce publicznej ingeren- 

_ eja sądu państwowego nie da asump- 
tu do wygrywania atutów przez nie- 

; których szowinistycznych kierowni- 
|... ków kościoła rzymsko-katolickiego 
|). wobec poważnego swego rywala 
|| *w odwiecznej walce o wływy nad 

masami. 

Obawy te zaczęły wzrastać w 

miarę kształtowania się wytoczonej 
już de facto sprawy przeciwko ster- 

nikowi Kościoła Ewangelicko-Refor- 
mowanego, gdy wiadomości o niej 

przedostały się do szerszej opinii, 

rozkołysanej, rzec można, i gruntow- 
nie zdezorjentowanej z racji niemal- 

że zupełnego zidentyfikowania jej 
przez pewne odłamy prasy z proce” 
sem zwierzchnika wyznania marja- 

wickiego w Płocku, biskupa Kowal- 
skiego, skazanego za udowodnione 
mu na przewodzie sądowym w pier- 
wszej instancji czyny niemoralne, 
rzekomo uprawiane pod osłoną ide- 
ologji i obrządków tego wyznania. 

Niedaleko szukając, taki np. 
„Dziennik Wilenski“ zaczął sens 

sprawy ks. Jastrzębskiego interpre- 
tować w ten sposób, iż „marjawic- 
kie śluby mistyczne" pokrywają się 
w istocie co do treści z okrzycza- 
nemi ze swych szpalt „ślubami kal- 
wińskiemi* w Wilnie. 

Sprawę ks. Jastrzębskiego, nieza- 

leżnie jaki będzie miała epilog w 
sądzie państwowym wyższej instan- 

cji, trzeba raz nazawsze oslonič 

przed powyższemi wnioskami. 

W imieniu tych, co na proces 

ks. Jastrzębskiego patrzą jako na 

oderwany fakt wywołanej debaty 

jurydycznej, podkreślić należy jesz- 

cze jedno o głębszem znaczeniu 

zastrzeżenie. 

Otóż na przewodzie pierwszej 

instancji w dniu 5 b. m. ekspert z 

ramienia oskarżenia ks. prof. Żon- 

golłowicz — omawiając „kalwiński 

ślub* ex-księdza katolickiego Cho- 

roszucha—złożył Sądowi, jako wiel- 

kiej doniosłości „dowód rzeczowy” 
pismo kardynała Meri de Val'a, co 

oznacza, że wystąpienie Kurji Rzym- 

sko-Katolickiej w Wilnie przeciwko 
generalnemu superintendentowi Ja- 

strzębskiemu zaakceptowane zostało 

przez Watykan. 

Zastrzeżenie moje polega na tem, 

że gorliwość w zainteresowaniu się 

Kurji Rzymsko-Katolickiej sprawą 

„nieprawnych ślubów kalwińskich” 

posunięta została zbyt daleko. 

Czyż nie wystarcza fakt, iż Sąd 

państwowy zdecydował się ingero- 

wać w tej sprawie? Skoro przecież 

ks. Jastrzębski stanął wobec nieda- 

jącej usunąć się w porę konieczno- 

ści oczyszczenia się z inkryminowa- 

nych mu nieprawnych czynów, zby- 

tecznem jest sugerowanie opinii, że 

najwyższym wyrazem  przedwcze- 
snego osądzenia działalności ducho- 

wnej przedstawiciela inowierczego 
wyznania jest Rzym, a nie pań- 

stwowy Sąd polski. Sprawę stosun- 

ku Rzeczypospolitej do Watykanu 

i vice-versa reguluje Konkordat, 

który mimo swych redakcyjnych 

usterek nie wskazuje na zależność 

naszego Życia wewnętrznego od 

Stolicy Apostolskiej. Ё 
Nie rzeczą zresztą autora niniej- 

szego jest roztrząsanie na tem miej- 

scu w formie merytorycznej takich 

czy innych wątpliwości, które wy” 

twarza w umysłach sprawa ks. Ja- 

strzębskiego, zrodzona w panującej 

u nas „anarchji ślubnej”, lecz „cho- 

dzi, że pozwolę tu sobie przytoczyć 

słowa znakomitego publicysty war- 

szawskiego p. Pawła Hulki-Laskow* 

skiego *>—o tego ducha wolności 

naszych ojców najjaśniejszej pamię- 

ci“, chodzi mi o to, że; 
„Dzisiejszošč polska zerwała zwią- 

zek z tradycją wieku złotego, z tra- 

dycją wolnych Polaków, 

mienie swoje przeciwstawiali 

którzy su- 

śmiało 

królom i papieżom. Tam jest źródło 

wolności polskiej i z niego czerpać 

trzeba. Wiara musi być szanowaną, 

ale każda uczciwa wiara i każda ucz” 

ciwa niewiara. Chrystus nikogo do 

wierzenia w siebie nie przymuszał. Ro- 

zumiał to wielki mąż stanu Lew Sa- 

pieha, kanclerz litewski, gdy w roku 

1622 wspaniałym listem swoim po- 

uczał arcybiskupa połockiego, Józefata 

Kuncewicza o istocie ewangelji i wol- 

ności polskiej". 

Przykładów podobnego ujmowa- 

nia stosunku kościoła do państwa i 
do wolnego obywatela możnaby cy- 

tować zresztą całe tomy. 

Nad sprawą ks. Jastrzębskiego— 

będącą przedmiotem rozważań są- 

dowych postawmy kropkę nad i. 
Jak długo ona jeszcze będzie da- 
wała precedens do gorszących starć 

publicznych dwóch zasłużonych bez” 
sprzecznie dla kraju naszego wyznań, 
zależeć będzie od tego, jak prędko 
unormowana zostanie „kwestja šlu- 
bów'--stanowiąca gwóżdź tej sprawy, 

oraz od tego, czy czynniki bezpo- 

średnio dziś ostrym tempem walki 
wyznaniowej zainteresowane zejdą 
pierwsi z placu, by w normalnych 
warunkach życia spełniać swą misję 

bożą. 
  

*) „Epoka” Nr. 16 z dn. 16 b. m. arty- 

kuł p. t. „Skazanie anarchji ślubnej". Ten 

że dziennik warszawski zamieścił poprzednio 

w Nr. 7 świetny artykuł swego politycznego 

redaktora p. W S$. p. t. „Ansrchia ślubna”, 

Sprawa, o której długo jeszcze Z państw ościennych. 
ROSJA SOWIECKA. 

Po naużę do hurżujów. 

MOSKWA, 30. I. (kor. wł.) Na 
zaproszenie władz sow. w dniu 24. 
1. przybył do Moskwy jeden z naj- 
większych właścicieli ziemskich w 
St. Zjedn. Am. Półn. p. Tomas 
Kampbell. Kampbell ma podobno 
udzielać fachowych wskazówek or- 
ganizatorom sow. majątków— fabryk 
chleba. Jak podają „lzwiestja”*, za- 
proszony jest właścicielem 95000 
h-rów ziemi obrobionej wyłącznie 
maszynami. Cały personel, zatrud- 
niony w majątku przyszłego sow. 
doradcy wynosi tylko 200 ludzi. 

Zwalczanie analfabetyzmu w 
Ros. sow. 

MOSKWA, 30. I. (kor. wł.) W 
dniu 25. l. b. r. rozpoczął swoje 
obrady drugi wszechrosyjski zjazd 
przedstawicieli tow. „Dołoj Niegra- 
motność” (precz z analfabetyzmem). 
Z referatów, wygłoszonych na po- 
siedzeniu zjazdu wynika, że liczba 
uczących w szkołach sow. spadła w 
porównaniu z rokiem 1926 o 25'/e. 
Według stanu z tego samego roku 
w gubernjach Rosji środkowej i na 
Ukrainie zanotowano analfabetów: 
mężczyzn 41.8%/,, kobiet —65,60/,. 
W innych mniejszych republikach 
sow. procent analfabetów jest zna- 
cznie wyższy i w niektórych wy- 
padkach sięga 90. Zjazd obecny 
ma za zadanie ustalić nowe wyty- 
czne dla przyszłych prac oświato- 
wych i wciągnąć w nie szersze 
warstwy inteligencji sow. 

Na pokaz. 

MOSKWA, 30. I. (kor. wł.) Kil- 
ka dni temu. rzekomo z inicjatywy 
jednego z komitetów wyborczych 
Moskwy, odwiedzili sow. Komisa- 
rjat Spraw Zagranicznych delegacji 
18 największych przedsiębiorstw 
moskiewskich. Delegacje zostały 
przyjęte przez zastępcę komisarza 

praw Zagranicznych — Litwinowa, 
Karachana i innych pracowników 
komisarjatu, którzy wyjaśniali przy- 
byłym „pokojowe”* zamiary ZSRR. 
Po odbytej konferencji delegaci wy- 
razili całkowite uznanie dla polityki 
Ludowego Komisarjatu Spraw Za- 
granicznych. 

BIAŁORUŚ SOWIECKA. 

Zjazd OQsoawjachimu Białejrusi 

SOW. 

MIŃSK. 30.1. (kor. wł). W naj- 
bliższych dniach odbędzie się w 
Mińsku zjazd przedstawicieli orga- 
nizacyj „Osoawinchima“, znajdują- 
cych się na terenie B. S, 

Jak podaje białoruska prasa, licz- 
ba członków Osoawjachimu wzrosła 
w ciągu 1928 o przeszło 30 proc. i na 
4 miljony ludności Białejrusi sow. 
wynosi 152.175 osób, zrzeszonych w 
3 tys. jaczejkach. Największy roz- 

-wój osiągnęły jaczejki przysposobie- 
nia wojskowego, liczba których wzro- 
sła do |.142, następnie jaczejki 
strzeleckie i t. d. W ostatnich cza- 
sach naczalne władze białoruskiego 
Osoawjachimu  poleciły rozwinąć 
szeroką akcję agitacyjną celem wcią- 
gnięcia do organizacji szerokich mas 
ludności wiejskiej, . 

ESTONIA. 

W przededniu rokowań o traktat 
handlowy z Sowietami. 

TALLIN. 30.1. (Pat), Według do- 
niesień dzienników, w najbliższych 
czasach można oczekiwać rozpoczę- 
cia rokowań z Rosją Sowiecką o za- 
warcie estońsko-sowieckiego trakta- 

tu handłowego. Jak słychać, zagad- 

nienie estońsko-sowieckiego trakta- 

tu handlowego jeszcze w tym ty- 
godniu ma być omówione przez ra- 
dę ministrów. 

Że cała ta sprawa wbrew pięk- 
nej naszej tradycji przeniesiona zo- 

stała na forum publiczne— i będąc 

sztucznie wyolbrzymioną otarła się 
aż o Rzym— ubolewać tylko można. 

W zasadzie oczekiwać należy 
ostatniego słowa sądu państwowe” 
go, który uznał się powołanym do 
jej osądzenia. 

Dziś nie jest podobne do wczo- 

raj, lecz jutro znów będzie inne. 
Str. 
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i sb. 
Karol-Adam Rutkowski 

2 1 
weteran powstania 1863 roku, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł w Wilnie 
28 stycznia w wieku 88 lat Rksportacja awłok z domu żałoby (ul. Złoty Róg 
Nr 23 na Antokolu) do kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła odbędzie się we czwartek 
34 stycznia o godz. 8:ej, a po skończonem tegoż rana nabożeństwie nastąpi po- 
grzeb na ementarzu ŚŚ. Piotra i Pawla. 

Zarząd Stewarzyszenia Weteranów Kresowych 1863 r. 
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"DZIAŁ REKLAM ŚWIETLNYCH | 
Przy Związku Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie 
Tanio, szybko i precyzyjnie wykonuje wszelkiego rodzaju reklamę 

Świetiną — Filmową — Artystyczną i t.p. 
‚ Biuro czynne codzień w godzinach 10—2 i 5—8 

Ы — ulica Ostrobramska 27 (w podwórku). — 
NE EDA AAA 

    

  

  

GOLA 

LORAL 
w gmachu B-ci JABŁKOWSKICH, Mickiewicza 18 

do wynajęcia 
w płaszczyźnie całego 2-go piętra, od ulie Miekiewicza, Wileń- 
skiej i Jagiellońskiej z wejściem frontowem od ulicy Mickiewicza 

oraz od ulicy Jagiellońskiej Ne 2 
lub 

połowa tegoż lokalu również z wejściem od ulice Miekiewicza 
i Jagiellońskiej. i 

  

  

Bliższych informacji udziela 
Ši Biuro B-ci JABŁKOWSKICH. | 

COWON REWA PROW AKACOENZ OGAE REERATESEZA 

Kowno w przededniu doniosłych 
wydarzeń. 

RYGA. 80. l. (Zel. wł.) Według nadeszłych tutaj wiadomości 2 poin- 
formowanego źródła kowieńskiego, w Kownie oddawna już nie jest tajem- 

nicą, źe między prezydentem państwa, a prezesem ministrów Woldemara- 

sem istnieją poważne różnice zdań. 

W związku z dymisją Plechawicziusa w Kownie obiegają podobno 
pogłoski, że w ostatnich dniach przygotowywany był przewrót w  cefu 

obałenia Woldemarass, Gubernater Kłajpedy Merkis, który niedawno ba- 
wił w Kownie, starał się rzekomo skłonić Smetonę do usunięcia Wolde- 
marasa, Do planu tego przyłączyć się miał także Plechawiczius. Dowie- 
dziawszy się o tem Woldemaras, zmusił Plechawicziusa do ustąpienia, 

Należy zaznaczyć, źe chrześcijańscy demokraci rozwijają ostatnio 
bardzo intensywną działalaość. 

Powody ustąpienia Pilechawicziusa. 
RYCA. 30.1. (Pat). O powodach dymisji szefa litewskiego sztabu ge- 

neralnego płk. Plechawicziusa „Jaunakas Żinas* dowiaduje się z poinfor- 
mowanego żródła litewskiego, że w łonie rządzącej partji tautininków już 
od pewnego czasu ujawniły się wielkie różnice zdań. Różnice zdań ist- 
niały także między prezesem ministrów Woldemarasem a prezydentem 
państwa Smetoną. Pierwszy z nich przychyla się bardziej na stronę fa- 
szyzmu, wówczas gdy Smetona utrzymuje linję kompromisową i pragnąłby 
osiągnąć porozumienie z chrześcijańskimi demokratami. Również w kie- 
rowniczych kołach tautininków panowało niezadowolenie z polityki Wol- 
gdemarasa, który zawiódł pokładane w nim nadzieje i w działalności któ- 
rego ujawniają się tendencje autokratyczne. 

. ostatnich czasach miał miejsce konflikt między Woldemarasem 
a ministrem Spraw Wewnętrznych Mustejkisem. Opozycja przeciw Wol- 
demarasowi w gabinecie była tak silna, że niektórzy ministrowie ze 
szwagrem prezydenta Smetony Tubelisem na czele żądali nawet dymisji 
Woldemarasa. Ponieważ jednak władza Woldemarasa opiera się na ofi- 
cerach, przeto dla jego usunięcia należałoby pozyskać poparcie oficer- 
stwa. Płk. Plechawiczius podjął się skłonienia oficerów do tego kroku i 
rozpoczął kampanię przeciw Woldemarasowi. Jednakże Woldemaras oka- 
zał się silniejszym, niż Plechawiczius i ten ostatni musiał się usunąć. 

Ź innych źródeł donoszą, że w ostatnich czasach między Woldema- 
rasem a Plechawicziusem toczyła się walka o władzę. Plechawiczius jest 
obywatelem ziemskim, a większa część obywateli ziemskich na Litwie 
uległa do pewnego stopnia spolszczeniu i okazuje sympatię w stosunku 
do Polski. 

Prócz tej okoliczności wspominane są jeszcze inne powody zatargu, 
między innemi stosunek Litwy do Niemiec w związku z zawartym trak- 
tątem handlowym. 

Dookoła projektu Litwinowa. 
BERLIN, 30.I (Pat.). „Vossische Zeitung“, powołując się na infor- 

macje, iż rząd łotewski i estoński zamierzają podpisać protokół zapropo- 
nowany przez Litwinowa tylko wspólnie ze wszystkiemi innemi panst- 
wami i wobec podobnego stanowiska, jakie zajmować ma rzekomo rząd 
rumuński, podkreśla, iż rząd polski uzyskał wskutek tego podstawy, umo- 
żliwiające mu bronienie dotychczasowego stanowiska polskiego wobec 
propozycji sowieckiej. 

Zapytanie rządu sowieckiego. 

RYGA, 30.1 (Pat.) Przedstawiciel rządu sowieckiego wystosował 
w dn. dzisiejszym do ministra spraw zagranicznych Balodisa oficjalne za- 
pytanie, czy Łotwa gotowa jest przystąpić do protokółu Litwinowa. 

Śnieżyca w Jugosławji. 
WIEDEŃ, 30. 1. Pat. Wedle doniesień z Białogrodu, w całej Jugo- 

sławji spadły tak obfite śniegi, że w wielu okolicach komunikacja jest 
zupełnie przerwana. Liczne domy zostały, wskutek nawalnic śnieżnych, 
uszkodzone. 

Podobno mają być ofiary w ludziach. Mężczyźni w wieku od lat 
18 do 70 zostali powołani do robót, mających na celu usunięcie śniegu. 

Badanie przyczyny katastrofy 
„italjić. 

MOSKWA, 30. I. (Pat.) Prof. Samojłowicz, kierownik ekspedycji „Kra- 
sina", lekarz tejże ekspedycji Sieredniewskij oraz lotnik Czuchnowski 
odjechali do Rzymu celem złożenia swych zeznań przed komisją, bada- 
jącą przyczyny katastrofy „ltalji". 

  

  

Mr. 26 (1371) 
  

DZIEŃ POLITYCZNY. 
(Tel. wi.) Dowiadujemy się, że 

w dniu onegdajszym w mieszkaniu 
rywatnem jednego z członków klu- 

Bi B. B. odbyło się zebranie, na 
którem omawiano projekt tego klu- 
bu zmiany Konstytucji. 

Klub B. B. zamierza wystąpić w 
niedługim czasie z projektem zmia- 
ny niektórych artykułów obecnie 
obowiązującej Konstytucji na pod- 
stawie przyjętego dotychczas wnios- 
ku, że Sejm przystępuje do rewizji 
Konstytucji. 

Pan Minister Sprawiedliwości 
Stanisław Car przyjął w dn. 29-go 
b. m. sędziego Sądu Najwyższego p. 
Ignacego Balinskiego oraz adwokata 
dr. Antoniego Chmurskiego, którzy W 
imieniu grona prąwników, złożyli p. 
ministrowi drukowaną broszurę, Za- 
wierającą op nję zbiorową tego grona 
w Sprawie rewizji konatytucji. 

* 

(Tel. wł.). Prezes Zjednoczenia 
Pracy Miast i Wsi pos. Marjan Zyn-. 
dram-Kościałkowski poddał się przed 
paroma dniami w klinice operacji u- 
sunięcia kamieni nerkowych. Opera- 
cja udała się doskonale tak, że w 
końcu tygodnia pos. Košcialkowskė 
będzie mógł Pe do Warszawy. 
Wobec tego bardzo liczne komenta- 
rze o tem, jakoby pos. Kościałkowskt 
nie wziął udziału w głosowaniu nad 
wnioskiem votum nieufności dla 
min. Cara, z jakichś specjalnych po- 
wodów są całkowicie pozvawione 
prawdy i jedynie mogą być lansowa- 
ne przez złośliwych jego wrogów. 

* 

(Tel. wł.). Szef korpusu kontrole- 
rów p. dr. Maciszewskż został wybra- 
ny przez Radę Banku Gospodarstwa 
Krajowego wiceprezesem tego Banku. 

Dr. Maciszewski był przed wojną 
adwokatem, następnie pracował jako 
oficer korpusu sądowego i kontroler 
generalny. Szefem korpusu kontro- 
lerów został po opuszczeniu tego sta- 
nowiska przez gen. Góreckiego. 

  

Dookoła rezygnacji pos. Radzi- 
wilka. 

(Tel. od wł, kor. z Warszawy). 

W związku z podaną przez nas 
wiadomością o rezygnacji pos. Ja- 
musza Radziwiłła z prezesury komi- 
tetu zachowawczego, dowiadujemy 
się następujących szczegółów: 

Pos. Janusz Radziwiłł złożył przed 
wyjazdem do Rzymu oświadczenie, 
iż pragnie ustąpić ze stanowiska 

prezesa komitetu zachowawczego. 
Jednakże przedstawicielę wszystkich 
trzech grup, zgrupowanych w ko- 
mitecie zachowawczym, jednomyšl- 

nie wystąpili do ks. Radziwiłła z 

prośbą o cofnięcie tej rezygnacji. 

Po powrocie ks. Radziwiłła z 
Rzymu kwestja ta ponownie stanie 
się aktualna i nie ulega wątpliwo- 
ści, że pos. Radziwiłł zastosuje się 
do opinji grup konserwatywnych, 
zgrupowanych w komitecie zacho- 
wawczym. 

  

Kronika telegraficzna. 
== Biuletyn e stanie zdrowia króla 

stwierdza, że powolny powrót sił trwa w 
dalszym ciągu i ujawnia zadawalniający 
postęp. 

== Nowa fala zimna nawiedziła Wenecję 
i okolice. W Wenecji zanotowano— 6,3 stop- 
ni. Temperatury takiej nie pamiętają tutaj 
oddawna. Pociąg pośpieszny, idący z Try- 
jestru do Budapesztu przybył tam z 25-go- 
dzinnem opóźnieniem. 

= W starciu, do którego doszło w Sa- 
lonikach, pomiędzy komunistami a -socjali- 
stami, 25 osób odniosło rany. Aresztowano 
250 osób. 

= Briand przyjął w dniu dzisiejszym 
posła afgańskiego w Paryżu. 

= Niezwykła mgła, jakiej dotychczas 
nigdy nie obserwowano, wczoraj w ciągu 
całego ranka panowała w Pradze. Wszystkie 
sklepy i kawiarnie musiały być oświetlone. 
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| Taksó «ka 142 
jest wygodna i eleganeka. Zamówienia 
na GAZ podróże przyjmuje telefon 375, | 

Nauka -to przyszłość! | 
Wpisy I egzaminy na Il semestr. 

Kursy maturalne dla dorosłych 
przy Gimnazjum im. Kraszewskiego w 
Wilnie, ul. Orzeszkowej 3—15od 10—12 
i od 16 do 17 oraz przy ul. Ostrobram- 

skiej 27. I p. od 17%, do 21. 
„ Nauka wedle programów Min. W. R. 
i 0. P. dla gimnazjów państw. Repety- torja do egzaminów wstępnych z VI klas i matury. Ustrój !/ą roczny. Nauka wed- 
le nowoczesnych metod i systemu przed- miotowego, Wolne miejsca na stopień przygotowawczy, do ki. IV, V, VI, VII, VIII. Specjalne repetytorjum dla woj- 
skowych. 270—3 

    

   

  

  ———-———— A 1 

  
   



      

a
 

S
u
a
 

H| 
PTT

 
r
t
 

  

И
О
 

AT
A 

          

   

    

    

  

: 

Z 

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Tekst prowizorjum drzewnego 

polsko -=niemiechiego. 

Ze względu na toczące się roko- 
wania handlowe, oraz okoliczności, 
iż podpisany w dniu 30 listopada 
1927 r. układ w sprawie tymczaso- 
wego uregulowania obrotu drzewne- 
go z Polski do Niemiec wygasł z 
dniem 4 grudnia 1928 r. postanowi- 
ły Rządy Polski i Niemiecki, celem 
dalszego uregulowania obrotu drze- 
wnego z Polski do Niemiec zawrzeć 
nowy układ. 

tym celu mianowały swoimi 
pełnomocnikami: Rząd Polski: p. Au- 
gusta Zaleskiego, Ministra Spraw 
Zagranicznych. Rząd Niemiecki. p. 
Ulrycha Rauschera. Posła Nadzwy- 
czajnego i Ministra Pelnomocnego 
w Warszawie, którzy po wymianie 
swych pełnomocnictw, uznanych za 
dobre i należyte co do formy, zgo- 

dzili się na następujące postano- 
wienia: 

l. Niemcy przyznają Polsce kon- 
tyngent przywozowy dla drzewa 
tartego (p. 76 niemieckiej Taryfy 
Celnej) w wysokości 1.250.000 met- 
rów sześciennych, dla którego obec- 
ne cło w wysokości | marki nie- 
mieckiej od centnara podwójnego 
nie zostanie podwyższone. Ten kon- 
tyngent ma być wywieziony do Nie- 
miec w okresie od daty wejścia w 
życie niniejszego układu do dnia 31 
grudnia 1929 r. Istnieje zgoda co do 
tego, iż w ramach niniejszego ukła- 
du, jako drewno tarte należy rozu- 
mieć to drewno, które podpada 
pod pozycję 76 Niemieckiej Ta- 
ryfy Celnej, t. j. drewno budowlane 
i użytkowe, twarde lub miękie w 
kierunku podłużnym piłowane, lub 
w inny sposób przyprawione, nie- 
heblowane. 

2. Polska zobowiązuje się w ok- 
resie od daty wejścia w życie niniej- 
szego układu do. dnia 3| grudnia 
1929 r. włącznie dla kłód i dłużyc 
(pozycja 228 punkt 2-a i b, i punkt 
4 Polskiej Taryfy Celnej), przy wy- 
wozie do Niemiec ustalić cła wy- 
wozowe i wysokości następującej: 
Klody i dlužyce — za 100 kilogra- 
mów; a) z drzew iglastych — 0.40 
złotych; b) z drzew liściastych z 
wyjątkiem drzewa bukowego i ol- 
szowego — 0.20 złotych; c) osika 
nieobrobiona — 1.50 złotych. 

Jako okrąglaki należy rozumieć 
drewno, które jest wymienione w 
pozycji 228 Polskiej Taryfy Celnej 
wywozowej (punkt 2-a i b), jakoteż 
drewno osikowe nieobrobione (punkt 
4), jednakże z wyjątkiem drewna 
olchowego, a mianowicie w nastę- 
pujących wymiarach: drewno iglaste, 
minimalna długość 3 metry, średni- 
ca w cienkim końcu 20 ctm. mie- 
rzona bez kory, drewno liściaste, 
minimalna długość 2 metry, średni- 
ca w cienkim końcu 20 ctm. mierzo- 
na bez kory. lstnieje dalej zgoda 
co do tego, że należy liczyć | metr 
sześcienny drewna tartego miękkiego 
jako równy 600 kilogramom, a 
m. sześcienny drewna tartego twar- 
dego jako równy 800 kilogramom. 

3. Obrót drewnem, przewidziany 
w punktach | i 2, odbywa się bez 
wydawania jakichkolwiek specjal- 
nych pozwoleń i odnośnie do wy- 
wozu drewna tartego podlega tylko 
obustronnej kontroli rzeczywiście 
przywiezionych przez granicę ilości. 
Odnośne zestawienia będą wzaje- 
mnie porównywane po upływie każ- 
dych trzech miesięcy. Odchylenia 
należy we wspólnem porozumieniu 
wyjaśnić i usuwać 

4. Przy sposobności porównywa- 

Wśród książek. 
Bibljoteka Autorów Polskich. 

Marja Rodziewiczówna. „Florjan 
z Wielkiej Głuszy*. Staranne i este- 
tyczne wydawnictwo poznańskie wy- 
puściło na świat ostatnią powieść 
autorki „Dewajtisa", (który, może 
to mie jest wiadome, był pisany 
w Opsie, pow. Brasławskiego, u hr. 
Platerów). 

Florjan, dzwon miasteczka na 
Kresach Białej Rusi położonego, jest 
niby symbolem potęgi, trwania i wy- 
trzymania tej kresowej, zdziczałej 
szlachty, wyrzekającej się wszelkich 
zdobyczy cywilizacji dla honoru 
trwania na stanowisku dla Polski. 
Czuć we wszystkich utworach Ro- 
dziewiczówny głęboki sentyment 
a nawet uwielbieaie do sfery, z któ- 
rej pochodzi, a często, po wojnie 
wyrażniej jeszcze, wstręt do otacza- 
jących „hadów”* białoruskich. „Tu- 
tejszy autochton nie ma pojęcia 
otrzech rzeczach, które my, zdoby- 
liśmy w służbie Polski: honor, ucz- 
ciwość i bohaterstwo w ofierze". 

Gdyby Polska nie przysłała tam 
swoich Wereszyńskich z Krakow- 
skiego „Skołuby byliby jednostką 
w tej czerni bez sumienia, czci, ide- 
ału jakiegokolwiek, czem dotąd jest 
tutejszy autochton*. 

Oto wyrażne Credo autorki: ale 
nie sięga głębiej zastanowieniem 
dlaczego, mimo tę dobroczynną emi- 
grację z Polski, ten autochton Bia- 
łoruski pozostał bez sumienia, czci 
i uczciwości? (l czy to jest ścisłe?) 
Czy nic w tem winy przybyszów 
nie było? Jakież były ich, tak wiel- 

  

Šaras 

nia ilości wywożonych zgodnie z 
punktem 3, strona niemiecka poda, 
jakie ilości polskiego drewna tartego 
zostały złożone w składach tranzy- 
towych w Niemczech. O ile te ilości 
drena zostały złożone na wyłączne 
składy tranzytowe, nie będą one za- 
liczone na poczet przewidzianego w 
punkcie | kontyngentu drewna tar- 
tego, o ile zaś złożone zostały w 
mieszanych składach tranzytowych, 
lub prywatnych składach celnych, 
będą one zaliczone na rzeczony kon- 
tyngent tylko do połowy. 

5. Drewno, podpadające pod 
punkty | i 2 będzie w obu krajach 
traktowane pod każdym względem 
na zasadzie największego uprzywi- 
lejowania. Nie dotyczy to jednak 
stosowania ceł konwencyjnych. 

6. Nadane na polskich stacjach 
naładunkowych do przewozu do 
Niemiec drewno, należące do ga- 
tunków wymienionych w punktach 

| i2, uważane jest jako będące po- 
chodzenia polskiego. O ile jednak 
udowodnione będzie, na podstawie 
świadectw pochodzenia innych kra- 
jów, niepolskie pochodzenie, nie na- 
stąpi zaliczenie na poczet kontyn- 
gentu drewna tartego, przewidziane- 
go w punkcie |-ym. 

7. Drewna, przewożonego przez 
Polskę, albo Niemcy nie należy za- 
liczać na poczet kontyngentu, prze- 
widzianego w punkcie |-ym. 

8. Układ ten nie przesądza w 
niczem przyszłych postanowień ma- 
jącego się zawrzeć traktatu handlo- 
wego w części dotyczącej postano- 
wień o obrocie drewnem. 

9. Układ niniejszy ma być raty- 
fikowany i wejdzie w życie wzglę- 
dem związania stawek celnych, prze 
widzianych w punktach | i2 zchwi- 
lą wymiany dokumentów ratyfika- 
cyjnych, która ma nastąpić w Ber” 
linie, co do pozostałych postano* 
wień piątego dnia po podpisaniu, 
t.j. dnia 24 stycznia 1929 r. i obo- 
wiązuje do 31 grudnia 1929. O ile 
układ niniejszy nie będzie wymó* 
wiony przez jeden z Rządów naj- 
później w dniu | pażdziernika 1929 
roku, to zachowa on swoją moc je- 
szcze na przeciąg jednego roku, to 
jest aż do 3| grudnia 1930 roku 
włącznie, z kontyngentem dla pol- 
skiego drewna tartego w tej samej 
wysokości (punkt |). . 

10, Układ niniejszy został spo- 
rządzony w dwuch jednobrzmiących 
sana iais w języku polskim i 

niemieckim. Oba teksty posiadają 
tę samą moc. 

Warszawa, 19 stycznia 1929 r. 

(—) August Zaleski (—) Rauscher. 

Z-GADCEJD POLSKE 

— Sytuacja walutowa i akcyjna 
dn. 29-1, godz. 8 wieczorem. Dewizy 
New-York notowano 8.90. Tranzak- 
cje międzybankowe kablem New- 
York przeprowadzano na 892.00 za 
100 dolarów. Na rynku dewiz euro- 
pujskich nieco zwyżkowały: Belgja, 
Londyn, Paryż i Praga, słabiej Szwaj- 
carja. Między bankami płacono za 
dewizę Berlin 211.83'/,, a za dewizę 
Gdańsk 172.95. Prywatnie notowano 
dolary 8.88 i */,, ruble złote w żą- 
daniu 4.62, czerwońce sowieckie 
1.90 dolarów. 

Na rynku akcyjnym panowała 
tendencja przeważnie mocniejsza. 
W grupie bankowej podnlósł się 
Bank Polski z 190.00 na 191,00, ob- 
niżyły się natomiast Bank Związku 

bione przez autorkę, zasługi dla 
Polski, jeśli nie umieli zdobyć dla 
niej najważniejszej rzeczy: ludu. 

Że kosztem ofiar, wyrzekania 
się zdobyczy cywilizacji, schłopienia, 
utrzymywali ziemię dla siebie i po- 
tomstwa? Doprawdy, bardzo niewie- 
lu myślało przytem o Polsce, o sta- 
nie posiadania polskim; był to wła- 
sny interes, w małych tylko wyjąt- 
kach ozłocony ideą. Nie trzeba sta- 
wiać fałszywych bogów, bo są na- 
der kruche. 

Cywilizacji, polskiej kultury, nie 
wnieśli ci uwielbiani przez Rodzie- 
wiczównę bohaterzy kresowi w oto- 
czenie, białoruską oświatą naogół 
gardzili, (szczęśllwym wyjątkiem by- 
i przedstawiciele rodu Skirmunttów 
i Wojniłłowiczów), a co przynieśli 
Polsce i jak się do jej praw dziś 
odnoszą to możemy przeczytać w po- 
wojennej powieści Rodziewiczówny 
„Niedobitowski", oczerniającej wszy- 
stko, co się za polskich rządów „na 
Kresach" dzieje. 

Ale wróćmy do Florjana. Gdyby 
nie polityka, mogła by to być miła 
książka dla młodzieży, bo główne 
miejsce zajmują żywo i barwnie z hu- 
morem opisane przygody i boha- 
terskie czyny dwóch par bližnia- 
ków Skołubów, i całe tło, wiernie 
i bezstronnie oddane; haniebnej ucie- 
czki Polaków do Rosji, przewalania 
się i rabunków rosyjskiego wojska, 
niemieckich systemów, i bytowanie 
tubylców w tym chaosie. Ale p. 
Rodziewiczówna, zaznaczając boha- 
terstwo przekradających się do pol- 
skich formacji na wschód, lub wal- 
czących we Francji Polaków, nie 
znalazła ani słowa by wspomnieć, 
że w Polsce, na polskim froncie, 

KURJER 

' Z całej Polski. 
Niesżczęśiiwy wypadek gen. 

Góreckiego. 

POZNAŃ, 30.1. (7el. wł.) Prezes 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 
gen. dr. R. Górecki, uległ w Pozna- 
niu nieszczęśllwemu wypadkowi. 
Idąc ulicą dn. 28 b. m., upadł skut- 
kiem poślizgnięcia się tak nieszczę- 
śliwie, że złamał nogę powyżej ko- 
lana. 

Gen. Górecki szedł w towarzy- 
stwie prof. dr. Wierzejewskiego, 
który natychmiast przewiózł genera” 
ła do swej kliniki ortopedycznej. 
Dzięki szybkiej pomocy, żadne nie- 
bezpieczeństwo nie zagraża, jednak 
gen. Górecki będzie musiał pozo- 
stać w Poznaniu 8—10 dni. 

Przyjazd 50 dziennikarzy zagra- 
nicznych do Warszawy i Zako- 

panego. 

WARSZAWA, 30.1 (żeł wł.). Za- 
wody narcarskie w Zakopanem obu- 
dziły zagranicą wielkie zaintereso- 
wanie, czego dowodem jest zapo- 
wiedziane przybycie na zawody 
korespondentów najpoważniejszych 
pism Europy i Ameryki. Między in- 
nymi zgłosili swój przyjazd dzieńni- 
karze z Ameryki Południowej, ze 
Stanów Zjednoczonych, z Anglji, 
Szwecji, Norwegji, Estonji, Francji, 
Jugosławji, Czechosłowacji, Szwaj- 
carji, Niemiec, Austrji i t. d. 

Wycieczka dziennikarzy zagra” 
nicznych w liczbie około 50 osób 
przyjeżdża do Warszawy w niedzie- 
lę 3 lutego rano. Wycieczka zabawi 
w Warszawie cały dzień, zwiedzi 
najosobliwsze zabytki stolicy i po- 
dejmowana będzie śniadaniem przez 
naczelnika wydziału prasowego M. 
S. Z. Tegoż dnia wieczorem wy- 
cieczka odjedzie bezpośrednim po” 
ciągiem do Zakopanego. 

KUTT UE TEST ATA KUSS JAR 

Sp. Zarobk. z 86.25 na 86.00. 
W grupie przemysłowej podniosły 
się: Cukier z 40.25 na 40.75, Węgiel 
z 96.50 na 97.00, obniżyły się nato- 
miast Lilpopy z 38.50 na 37.50. 
W grupie papierów państwowych 
podniosła się 4*/, Pożyczka Inwe- 
stycyjna z 111.50 na 112.00, a obni- 
żyła się 5*/. Premjowa Pożyczka 
Dolarowa z 103.50 na 103,25. Listy 
zastawne ziemskie i miejskie moc- 
niejsze. 

W prywatnych obrotach poza- 
giełdowych notowano: Bank Polski 
191.00, Starachowice 37.75, Modrze- 
jów 32.00, Lilpopy 37.50, Rudzki 
44.00, Węgiel 97 00, Cukier 40.50. 

  

Giełda warszawska z dn. 30. I. b. m. 

WALUTY i DEWIZY: 

Holandja . 357,48—356.58 
Londyn . 43 24*/,—43,14 
Nowy York х 8,90—8,88 
Paryż 34.85'/, —34,78 
Praga 17.,52—171.09 
Stokhoim 238,40—237 80 
Wiedeń TONU 125,25— 124,94 
Marka niemiecka w obrotach 

nieoficjalnych . $ . 211,83 

Papiery procentowe: Pożyczka inwesty- 
cyjna 112 111,50. Premjowa dolarowa 
103,50—103,75—103.50. 5% konwersyjna 67. 
5% kolejowa 59. 10% kolejowa 102,50. 8% 
L. Z, Banku Gospodarstwa Krajowego i 
Banku Rolnego, obligacje Banku Gospodar- 
stwa Krajowego 94. 4!/,% L. Z. ziemskie 
50.75-51—50 8% ziemskie 75 5% warsz. 54. 
8% warsz. 70,55—69.75. 8% Kalisza 62. 10% 
Radomia 7650 10% Siedlec, 72,50. 

Akcje: Bank Dyskontowy 138. Polski 
192—191.50. Bank Związku Spółek Zarob- 
kowych 86. Spiess 250 Elektrownia w Dą- 
browie 87—88. Siła i Światło 125. Cukier 
41,50—41,75—41,50. Wegie! 96. Ostrowiec 
92. Rudzki 44. Starachowice 37,50—37,25. 

w kraju, nie na obczyźnie, pod wła- 
snemi znakami od początku, a nie 
dopiero wtedy, gdy obce rządy upa- 
dły, była pewna formacja zwana 
egionami i wódz ich Józef Piłsud- 

ski i że Jego to władza i organiza- 
cje skupiały polskie siły zbrojne 
od wschodu i zachodu. Oto jak się 
w powieści, opisującej zdarzenia per 
wnej epoki, fałszuje historję w imię 
partyjności. Czy to uczciwie? 

Po napisaniu recenzji powyższej 
otrzymujemy głos poważny, starszego 
pokolenia ze sfery ziemiańskiej, zasłu- 
żonej na polu pracy oświatowej i pa- 
tryjotycznej osoby. Umieszezamy go, na 
poparcie powyższego poglądu, 

Już oddawna znakomita powieś- 
ciopisarka Marja Rodziewiczówna 
opuściła rozłogi rodzinne i oddała 
szczodre swe pióro na usługi ziem 
nadwiślanych zwanych Koroną. Jak 
wiele talentów ostatniej epoki, 
w dzisiejszym mroku idei Jagielloń- 
skiej i polityki polskiej, i ona nie 
obejmuje całokształtu ojczystych 
ziem, w ich przeszłości i marzonej 
przyszłości. 

Pióro jej energiczne, barwne, 
rzeżbiarskie, zdawna porzuciło twar- 
dą glebę urodzajnej ŻZmujdzi i buja- 
jąc długi czas po rożnych światach, 
opuściło się całym pędem tam, 
gdzie blasku najwięcej, w szeroko 
dzisiaj swoistem światłem promie- 
niujące mury stolicy i tam, ustrojo- 
ne w biało-amarantowe barwy, pędzi 
z rozmachem prąd piastowego na- 
cjonalizmu w strony rodzinnego Po- 
lesia. Wtórują jej wtem różne mniej- 
sze pióra publicystów i poetów, nio- 
sące ten sam wicher z ziarnami 
i plewą, na wszystkie dosięgalne 
ziemie b. W. Księstwa Litewskiego. 

` 

НЕМ аЗК 

SEJM I SENAT. 
Prace Sejmu nad budżetem, 

Ukończenie pracjnad preliminarzem budżetowym — Generalna debata. 

(Tel, od wł. kor. z Warszawy). 

Po długich deliberacjach komi- 

sja budżetowa ukończyła prace nad 
preliminarzem budżetowym w dniu 
wczorajszym. Ponieważ prace te 

przedłużyły się ponad termin prze- 

widziany przez zebranie przewo- 
dniczących klubów, już po południu 
rozpoczął Sejm wielką debatę nad 

sprawozdaniem komisji budżetowej 

z prac nad preliminarzem budžeto- 

wym. Debata generalna potrwa trzy 

dni, poczem dopiero rozpocznie się 

debata szczegółowa nad poszcze- 

gólnymi resortami, która potrwa — 

jak donosiliśmy — do 10 dni, przy- 

czem posiedzenia będą się odbywać 

w ciągu jednego dnia dwukrotnie, 

inaczej bowiem Sejm nie zdąży w 
przepisanym konstytucyjnie termi- 

nie uchwalić budżetu. 

W dniu wczorajszym zaledwie 

drobna część zapisanych na liście 

mówców do generalnej debaty prze- 

mawiała, a mianowicie—mówili pos. 

Rybarski (KI. Nar.), Żuławski (PPS), 
Woźnicki (Wyzw.) i pos. Sanojca 
(BB). 

Debata generalna i wczorajsze 
mowy mają bardzo mało wspólne- 

go z budżetem, czy też nawet z 

całokształtem sytuacji finansowej 

państwa. Mówcy w dniu wczoraj- 

szym w swoich bardzo długich mo- 

wach rozstrząsali całokształt sytua- 

cji państwowej, wszystkie zagadnie- 

nia polityki obecnego rządu oraz 

poddawali bardzo ostrej krytyce 

dotychczasowy dorobek obecnego 

rządu i jego politykę, 

Szczególnie celowali w tem po- 
słowie Żuławski t Rybarski, Mowa 
pierwszego miała charakter wieco- 
wy, natomiast mowa pos. Rybar- 

skiego, mimo iż ostra opozycja 

skierowana była przeciwko rządo- 

wi, utrzymana była w tonie po- 

ważnym. 

* * 
* 

Na wstępie dzisiejszego posiedze- 
nia sejmowej komisji kudėsioveį 
wice-minister Grodyński uzasadni. 
poprawki rządu, zgłoszone do trze- 
ciego czytania ustawy skarbowej. 
N:.d poprawkami temi wywiązała się 
dłuższa duskusja. 

Referent generalny pos. Byrka 
popierał stanowisko rządu, wypo- 
wiedział się przeciwko innym po- 
prawkom, wniesionym do trzeciego 
czytania i podkreślił, że budżet mu- 
si być robiony pod kątem widzenia 
rzeczowego a nie politycznego. 

P. krótkiej przerwie przystąbio- 
no do głosowania. Przyjęto t.lko 
jedną popraw 6 rząda do dawnego 
art. 8, obrenie art 7, która prawo 
vireme»nt pomiędzy poragrafami przy- 
wraca minist owi sksrbu, gdy tym 
czasem, w/g uchwały w drueiem 
czytaniu, prawo to było zastrzeżone 
Radzie Ministrów. 

Ostateczne cyfry preliminarza bud 
żetowego, ustalone w pierwszych 
trzech artykułach ustawy skarbowej, 
przedstawiają się jak następuje: 

Wydatki zwyczajne—2.548.,8417372 
zł.,wydatki nadzwyczajne 188.851.227 
zł, razem — 2.737.698.599 zł — Roz- 
chody przedsiębi: rstw państwowych: 
zwyczajne — 1.69! 780.130 zł., rad- 
zwyczajne — 344.093.012 zł. — Roz- 
chody monopolów: zwyczajne — 
651.804.970 zł, nadzwyczajne — 
27.000.000 zł. —Dopłata skarbu pań- 
stwa do przedsiębiorstw wynosi 
21.831.100 zł. — Łącznie Wszystkie 
wydatki budżetowe wynoszą 
2.759.529.699 złotych. Pokrycie: do- 
chody administracji — I 885 849 008 
zł.,wpłaty przedsiębiorstw 177.773,421 
zł, wpłaty monopolów—899.517.000 
zł. — R a z e m dochody wynoszą 
2.938 139.424 złotych — Nadwyżka wy- 
nosi: 203.6:9.725 złotych 

W ten sposób ukończono prace 
nad budżetem. 

Pos. Byrka na zakończenie 0- 
świadcza, że w ten sposób komisja 
załatwiła, po ciężkiej pracy, prelimi.- 
narz i przesyła go na plenum. Mar- 
szałek wyznaczył posiedzenie Sejmu 
już na dziś popołudniu. 

  

Та w komisji administracyjnej. 
(Od wł. kor. z Warszawy), 

W dniu wczorajszym na posie: 
dzeniu komisji administracyjnej wy- 
nikł konflikt pomiędzy przedstawi- 
cielem Frankcji Rewolucyjnej a 
przedstawicielem klubu P. P. S. 

W dyskusji nad wnioskiem o 
powiększenie składu podkomisji dla 

spraw samorządowych zabrał głos 
pos. Smulikowski i domagał się do- 
puszczenia do tej podkomisji przed- 
stawiciela klubu Frakcji. Pos. Pra- 
ger oświadczył na to, że klub P.P.S. 

jako Frakcja Rewolucyjna nie po- 

winien przywiązywać wielkiej wagi 
do komisji, gdyż na innym terenie 

w drodze rewolucyjnej może rozwią- 

zać zagadnienia samorządowe. 

Pos. Smulikowski: „W ten sposób 
można byłoby wywnioskować, że i 
Żydzi nie powinni mieć swego re- 
prezentanta w podkomisji, gdyż pos. 

Ogólnie nam wiadome, że daw- 
na Rzeczpospolita składała się z od- 
dzielnych skupień narodowo-histo- 
rycznych, z których każde, swobod- 
nie jak na owe czasy, rozwijając 
duszę swoją, charakter, dary i tra- 
dycje, przyczyniało się do rozwoju 
i trwania wielkiej, radosnej i długo 
groźnej całości. Wiemy też, jak 
z odmiennych, wartościowych me- 
tali zlewa się posągowy bronz, 
urągający czasowi i zamachom róż- 
nych ciosów, którym niechybnie ule- 
głyby jego części składowe z osob- 
na wzięte. 

Z takiego bronzu zlane są wszy- 
stkie nasze wielkie historyczne po- 
stacie od dawniejszych do najno- 
wszych. 

Dlatego zachowanie tych części 
składowych, uznanie potrzeby ich 
istnienia, udoskonalenia w wyrobie 
i czystości cech, jest tak ważne, bo 
inaczej siły się rozprzęgają, bronzu 
niezłomnego na przyszłość zabrak- 
nie. A cóż dopiero jeśli to nie bronz, 
ale dusze i ciała żywe typowe, na- 
rodowe, rwące się do wolności, roz- 
woju, do pełnego życia! 

O tem wszystkiem nie pamięta 
autorka „Florjana z Wielkiej Hluszy“ 
z pesymizmu  „Niedobitowskich“ 
przechodząca do optymizmu najno- 
wszej swojej powieści, optymizmu 
wyrażającego się w poglądzie, że na 
wszystkie nasze biedy w krajach 
wschodnich, starczyło niegdyś (I) 
i starczy na przyszłość, wychodźtwo 
do nas piastowego rodu (z całem 
dobrodziejstwem inwentarza przy- 
miotów i wad). 

Dla tej tendencji swej powieści, 
autorka już od czasów królowej Bo- 
ny robi na Polesiu wielką pustkę, 

Prager reprezentuje i socjalistów i 
Żydów”. 

Pos. Prager: „Nie będę odpowia- 

dał na tego rodzaju wybryki*. 

Pos. Smulikowski do przewodni- 
czącego komisji: „Powinien mnie 

pan wziąć w obronę przed kanalją“. 
Na te słowa powstała na sali 

wielka wrzawa i awantura pomiędzy 

pos. Smulikowskim a członkami 
P. P. 8. Przewodniczący pos  Pola- 
kiewice, po przywołaniu do porząd- 
ku pos. Smulikowskiego za użycie 

nieparlamentarnego wyrazu, uspokoił 
komisję. 

Pos. Prager w kilka minut póź- 

niej oświadedył: „Nie czuję się dot- 

kniętym, bo ten pan nikogo nie mo- 

że obrazić”. 

Komisja skarbowa. 
WARSZAWA. 30.1. (Pat), Na 

porządku dziennym dzisiejszego po- 
siedzenia sejmowej komisji skarbo- 
wej, znajdowało się między innemi 
przedłożenie podatkowe rządu, 

nietyle ludzi ile ducha i kultury. 
w którą zjeżdżają rodziny mazurskie 
lub krakowskie (Wereszyńscy, Sko- 
wrońscy), zostają tam pokoleniami i 
w ostatnich czasach budzą miejscowe 
ślimaki lub żuki błyszczące (Skołuby, 
Horehlady) do człowieczego życia. 
Budzą społeczność tego kraju tak 
długo, że aż do 20-go wieku, trwają 
w swej niewdzięcznej robocie. Akcja, 
na tle ostatniej wojny, toczy się Ży- 
wo; typy, jak zwykle u Rodziewi- 
czówny, przeważnie sympatyczne, 
z wyborną nieraz psychiką pojedyń- 
czych indywiduów, ale w tej pustce 
kraju od 16-go wieku i przedtem, 
czuje się dziwną, nieświadomą, albo 
powieściopisarsko uplanowaną stusz- 
ność, Kraj stary w swojem trwaniu 
dziejowem, bez swoich ludzi i bez 
swojej tradycjji?... 

A gdzież się podziały i przed Bo- 
ną i po Bonie owe rody W-go Księ- 
stwa litewskie, rusińskie, — Gasztol- 
dy, Radziwiłły, Wołłowicze, i mnó- 
stwo innych możnych działaczy, owe 
roje drobnego wiejskiego rycerstwa, 
przechodzącego z kmieci przez for- 
macje bojarów do drobnej szlachty*), 
całe tłumy broniące tych krajów ro- 
dzinnych tak skutecznie od wscho- 
du, a wszyscy razem džwigający 
grody, pałace, kościoły? 

Skądże poszli wielcy Ostrogscy, 
Chodkiewicze, Sanguszkowie i ów 
zadziwiający światły typ przeszłości, 
uczony Białorusin Franciszek Sko- 

*) Jak o tem nadzwyczaj ciekawie i po- 
uczająco pisze š. p. Kazimierz Rómer, w ar- 
tykule o rycerstwie wiejskiem — w książce 
p. tt „Z ziemi pagórków leśnych*.. wyd. 
w 1899 r. przez księgarnię Geberthnera 
i Wolffa, Artykuł bardzo wart dla naukowej 
treści swojej, osobnego przedruku. 
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Z OKNA_REDAKCJI 
Dusze umarłych kwiatów. 

Kiedy noc wszystko utuli 
spływają cicho z zaświatów, — 

wraz z księżycową poświatą, — 

dusze umarłych kwiatów. 
. 

Tłumnie zbiegają się ku mnie 

z jakiejś nieznanej krainy: 

konwalje, maki, lewkonje, 

róże, bzy lila, jaśminy. 
* 

W calym pokoju ich pelno, 
jak w cudnym ogrodzie wiosną — 

w każdym załamie firanek 
niby na grządkach rosną. 

* 

Gdzieś pod sufitem wysoko. 
jak małe dzieci się gonią 

i mówią: „oto jesteśmy”, — 

mówią czarowną wonią. 
* 

A kiedy wreszcie wybije 
Szara godzina świtu — 

odchodzą cicho, jak przyszły, — 

kędyś w krainę niebytu. 

; bicz. 

    

WŚRÓD PISM. 
Scena Polska. 

Wyszedł z druku 3-ci zeszyt dwu- 
tygodnika „Scena Polska* z datą 1-ge 
lutego r. b., obf cie ilustrowany, za- 
wierający szereg nader interesują- 
cych artykułów. „Stary aktor* po- 
rusza sprawę „niezrozumialstwa* w 
dramac e, prof W. Witwicki kryty- 
kuje ostro t. zw. eksperymenty te- 
atralne, J. Frihling powraca do te- 
matu: Reżyser czy akto1? O perkusji, 
najnowszej zdobyczy w dziedzinie 
tańca pisze J. Lewakowski, J. Dwer- 
nicka opisuje podróż polskiego te- 
atru po Niemczech, M. Loeb podzje 
rewelacyjne wprost szczegóły о ope- 
rze w Ameryce łacińskiej. 

Pos. Romocki, jako referent jed- 
nego z projektów podatkowych, 
imieniem wszystkich referentów pro-. 
ponował zdjęcie tej sprawy z po- 
rządku dziennego aż do ostateczne- : 
go przygotowania się referentów. 

omisja przekazała zkolei pod-- 
komisji, złożonej z 8 członków, 
wnioski, dotyczące nowelizacji nie- 
których postanowień o podatku do- 
chodowym. 

Dalej przyjęła między innemi w 
drugiem i trzeciem czytaniu, po re- 
feracie pos. Lamgera, projekt usta- 
wy o sprzedaży nieruchomości pań- 
stwowej w Łodzi oraz po referacie 
pos. Studnickiego — wniosek Mini- 
sterstwa Skarbu w sprawie zatwier- 
dzenia rozporządzeń celnych, doty- | 
czących nasion pszenicy, kwasu 
siarczanego i częściowej zmiany ta- 
ryfy celnej. 

Wreszcie po referacie pos. Kier- 
nika przyjęto do wiadomości wpro- 
wadzenie w życie przyjmowania 
przez banki w zastaw państwowych 
książeczek wkładowych P. K. О., 
powstałych z waloryzacji wkładów, 
złożonych w P. K. O. w walucie 
pełnowartościowej. W związku z tą 
sprawą komisja uchwaliła wezwać 
rząd do obniżenia stopy procento- 
wej od tych pożyczek. 3 

Komisja spraw zagranicznych. 
Na dzisiejszem posiedzeniu a 

mowej komisji spraw zagranicznyc 
obradującej pod przewodvictwe pos. 
Niedziałkowskiego, dokonano przydzia- 
łu referatu prejestu ratyfikacji paktu 
Kelloga postowi Loewenherzowi (B B). 

Dalszy ciąg dyskusji nad expose 
p. min. Zaleskiego odłożono z powo-- 
du niedyspozycji p. ministra. 

ryna, drukujący w Wilnie w samyc 
początkach drukarstwa u nas, Wul- 
gatę, w języku współziomków? W 
drugiej połowie 18-go stulecia i pierw- 
szej 19-go, aż się roi od pierwszo- 
rzędnych postaci i licznych pracow- 
ników, wyrosłych z własnego gruntu 
na rozległych obszarach W. Księstwa 
Litewskiego, nierozciętego jeszcze 
przez piastowy (tak), doktrynerski 
program, małych serc i umysłów 
politycznych z przed lat kilku, 

A wostatnich kataklizmach walk, 
i wciąż rozpoczynanych i burzonych 
rac, gdzie się podzieli najbliżsi po- 
escy współrodacy autorki — owe. 
rody Pińsczyzny i Polesia — Ordów, 
Skirmunttów, Korsaków, wśród nich 
najbliższy jej ród Rodziewiczów, 
Woyniłłowicze, Oskierkowie, 
zabytowscy etc. etc, które przetrwa- 
ły nawałnice z góry i powodzie 
z dołu, a ilu włościan jeszcze od 
wrogów dobijały się wolności i świa-- 
tła?... 

O tem wszystkiem, jakby w śnie 
bałamutnym, w którym rzeczywistość | 
zmienia się w majaki — zapomniała 
zasłużona autorka, pisząc „Florjana 
z Wielkiej Hłuszy", a rodzonej có- 
rze tego kraju, jego wiekowego tes- 
tamentu zapominać nie wolno! My 
miejscowi, „tutejsi, wyznający Ja- 
giellońskie braterstwo a odwieczni 
obywatele tych ziem, nie urojeń 
czekamy z pod jej pióra ale prawdy 
rzeczywistej i pełnej, i nie mimo- 
wolnych może a rażących fałszów 
historycznych, ale usłyszenia i od- 
czucia przez nią głębokiego tętna 
tej całej wielkiej, przygnębionej 
ziemi. 

F. 
z Polesia. | 
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| samorządy nie całkowicie 
| miają znaczenia oświaty. Przykładem 

“ batalje z zarządami gmin, 

_ przytoczę tu fakt, 

| naay z 

| więc z tego, 
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. „775 9% 2 KOLE! 

Znacznie gorzej przedstawia się 
stan gospodarczy naszych szkół. Na 
180 szkół w powiecie mamy tylko 
18 budynków państwowych, reszta 
zaś szkół mieści się w chatach 
wiejskich, zupełnie do tego nie przy- 
stosowanych. Sprawa budowania 
szkół prawie zupełnie nie posuwa 
się naprzód. Dość napomknąć, że w 
okresie niepodległości nie wybudo” 
wano jeszcze żadnej szkoły, a bu- 
dynki, które pozostały z przed woj- 

| my znajdują się w bardzo oplaka- 
mym stanie. 

: Przyczyny tego trzeba szukač w 
' opłakanym stanie gospodarczym 

powiatu, lecz niemniej w tem, że 
е doce- 

na to mogą byč fakty, že nauczy- 
| ciel, chcąc przeprowadzič remont w 

| szkole, musi niejednokrotnie staczać 
albo też 

/ uskutecznia remont na własny koszt. 

| "To samo trzeba stwierdzić w dzie- 
Hzinie zaopatrywania szkoły w po- 
moce naukowe. Utrzymanie stanu 
higjenicznego również pozostawia 

' wiele do czynienia. Jako przykład 
że pensja stróża 

tam gdzie są budynki, szkolnego, „bi \ 
10 zł. miesięcznie, | mie przekracza 

| za$ przy budynkach prywatnych 
otych. 5 
Taki stan rzeczy nadal trwač nie 

može. Aczkolwiek powiatowe wla- 

0 szpitalu w Hoduciszkach, 
A. Autor notatki w n-rze 24 „Kur- 
| jera“ nie zdaje się być dobrze obe- 

miejscowymi warunkami. 
Że frekwencja obecnie jest mała, 

to nic dziwnego, bo niema szpitala, 
; że wypadków szpital- 

' nych mało się zjawia w Hoducisz- 
kach, nie można wyciągać wniosku, 
- 

  

  

  | że szpital nie jest potrzebny. 
Jak dalece jest potrzebny, uza- 

/ sadnione zostało aż nadto w po- 
' przedniej notatce. Zapewne, budżet 
- Sejmiku zaoszczędził 17 tys. złotych, 

| (a gdyby np. zamknął szkoły, lub 
|. mie reperował dróg, 
| więcej zaoszczędził, 

to by jeszcze 
prawda?) ale 

® ilu ludzi bez pomocy umarło? Tylko 
| zupełny profan w dziedzinie medy- 

yny może pisać, że podróż 5 go- 
r dzinna do Wilna, może zastąpić 
"w wypadkach, grożącyc śmiercią, 
doraźną pomoc na miejscu. Przytem 
trzeba nie znać naszych włościan, 
by sądzić, że będą ponosili taki 
koszt, by chorego wieżć do Wilna, 
"(i tu miejsca w przepełnionych szpi- 
"talach nie znależć), i wydawać od- 

| razu kilkadziesiąt złotych na same 
- bilety kolejowe! | 
„  Notatka poprzednia o szpitalu 

Hoduciskim była pisana na skutek 
rozmów z mieszkańcami okolicz- 
mymi i z punktu widzenia higieny 
i medycyny społecznej — a nie 
z punktu żle zrozumianej oszczęd- 
ności. Jeśli koszty utrzymania cho- 
rego dochodziły do 13—15 zł. 

_ dziennie (?!) to oczywiście było za 
drogo i w to powinny wglądnąć od- 

' powiednie czynniki. Ale pozbawić 
całą okolicę pomocy chirurgicznej 

i szpitala, па zasadzie „zaoszczę- 
dzenia" 17 tys. zł. kosztem życia 
ludzkiego... nie jest racjonalne. 

H. R. 

| KRONIKA LIDZKA. 

— Nowa spółka wodna. Przed 
kilku dniami donosiliśmy o zawią- 

| zaniu spółki wodnej w celu meljo- 
/ racji bagien dokudowskich. Dnia 28 
_ b. m. została zawiązana nowa taka 

spółka tym razem w celu meljora- 
   
(4 bagien podzitwiańskich. 

Na zebranie organizacyjne o- 
prócz p. starosty Bogatkowskiego 

przybyło przeszło 80 delegatów, 
przeważnie wsi zainteresowanych. 
Po zagajeniu zebrania przez p. sta- 

/ rostę Bogatkowskiego oraz uzasad- 
/ nieniu potrzeby takiej spółki, wy- 
wiązała się dłuższa dyskusja, w   
U 

której zabierało głos szereg mów- 
ców, poczem wybrano zarząd, w 
skład którego weszli pp. Henszel, 

/ Siciński i ! ubrownia, zaś jako za- 
3 віерс{. Giedrowicz, Scawluk i Jodko. 
"Trzech pozostałych członków mia- 
_ nuje sejmik. 
4 Fakt zawiązania nowej spėlki 
 mależy powitać z całem uznaniem, 
_ świadczy to bowiem o silnej а- 
žnošci do podniesienia rolnictwa, 

| co, przy pewnym wysiłku, da nie- 
' wątpliwie pożądane wyniki. 

    

   

  

- KRONIKA BARANOWICKA. 

|| — Prace przedwyborcze, Jak 
już podawaliśmy z powodu upływu 

zostały rozpisane nowe 
wybory do Rady Miejskiej m. Ba- 

-_ ranowicz. 
/-,_ Dnia 25 b. m. odbyło się pierw- 
sze posiedzenie Głównego Komite- 

Wyborczego, w skład którego 
*veszli pp. E. Dembinski-Pi6ro, inž. 

| T. Rewiaski, M. Konodo, dr. L. 
„Nachumowski i J. Myszkin. 

Zgodnie z przepisami o wybo- 
Bach do Rady Miejskiej Główny 

  

Stan gospodarczy, oświata i stosunki polityczne 
4 w powiecie święciańskim. 

(Korespondencja specjalna „Kurjera Wił.*). 

(C. d.). 

dze. szkolne intensywnie w tym kie- 
runku pracuią, by rozszerzyć wy” 
datki na szkolnictwo — pożądanem 
jest, ażeby państwo przyszło tutaj 
samorządowi z pomocą. Zawdzię- 
czając zabiegom inspektoratu szkol- 
nego we wszystkich prawie budże- 
tach gminnych na rok bieżący sumy 
na wydatki szkolne zwiększone zo” 
stały o 100 proc.—lecz to bynajmniej 
jeszcze nie wystarcza. 

Rzeczą niezmiernej wagi jest o- 
toczenie dziatwy szkolnej na wsi 
opieką lekarską. Pracując od sied- 
miu lat w szkolnictwie powiatu 
święciańskiego—w szkole swej ani 
razu nie miałem wizyty lekarza, mi* 
mo, iż nieraz zachodziła tego po- 
trzeba. Dalej należałoby wszcząć w 
biedniejszych ośrodkach akcję do" 
żywiania dziatwy szkolnej. Na to 
wszystko należy zwrócić stosowną 
uwagę. Mam wrażenie, że o ile przy 
wszystkich szkołach powszechnyc 
w miastach akcja dożywiania dziat- 
wy i opieki lekarskiej jest prowa- 
dzona i finansowana przez samo- 
rządy i rząd—to i wsi teżsię coś w 
tej mierze należy. I tutaj jest nędza, 
tylko, że nie rzuca się w oczy, bo 
lud nasz jest cichy, a zresztą, w 
przeciwieństwie do mieszkańców 
miast, nie potrafi samorzutnie żądać 
tego, co mu się należy. 

(Dok, nast). 
Marjan Święcicki, 

  

Komitet Wyborczy podzielił miasto 
na 5 obwodów, oraz wyznaczył 
członków komitetów obwodowych. 
Szczegółowe ogłoszenia z podaniem 
nezwisk członków komitetów obwod. 
oraz ulic wchodzących w skład ob- 
wodów zostały rozklejone w całem 
mieście. 

KRONIKA ŚWIĘCIAŃSKA. 
— Budżet sejmiku święciańskie- 

go. W dniu 25 stycznia r. b.- Wy- 
dział Powiatowy Sejmiku Święciań- 
skiego rozpatrywał budżet Sejmiku 
na rok 1929—30, który będzie pod- 
dany pod obrady Sejmiku w pierw- 
szej połowie lutego r. b. 

KRONIKA DZIŚNIEŃSKA. 
— Samobójstwo defraudanta, 

Swego czasu w Dziśnie popełnił 
samobójstwo niejaki Adolt Wojtkie- 
wicz. Dochodzenie wykazało, że 
odebrał on sobie życie z powodu 
roztrwonienia 2 tysięcy 
które otrzymał od Sejmiku Powia- 
towego dla wypłacenia gaży robot- 
nikom, zatrudnionym przy budowie 
szosy. 

Z POGRANICZA. 

— Ujęcie techników komunisty- 
cznych. Nocy onegdajszej w rejonie 
W. Chutor patrol K. O. P-u ujął 
dwóch podejrzanych osobników. Jak 
się później okazało techników ko- 
munistycznych. Przeprowadzona u 
nich rewizja ujawniła broń i sze- 
reg kompromitujących dokumentów, 
OB: łączność z mińskim 

— Wybryki żołnierzy sowiec- 
kich. Przedwczoraj na pograniczu 
polsko-sowieckiem w rejonie m. Kra- 
śne, pijani żołnierze sowieccy zni- 
szczyli 4 słupy graniczne. 

— Wysiedlenie. Na odcinku 
Niemenczyn władze litewskie wy- 
siedliły onegdaj na terytorjum pol- 
skie cztery osoby. 

— Przylapanie przemytu. : W 
rejonie Wieżajn patrol K. O. P-u 
ujął trzech przemytników, którzy 
pod osłoną nocy usiłowali prze- 
szmuglować do Polski większy tran- 
sport spirytusu i kropli Hofmana, 
Skonfiskowany przemyt przekazano 
do najbliższego Urzędu Celnego. 

— Ujęcie dezerterów. W  rejo- 
nie Stachowszczyzny na pograni- 
czu polsko-sowieckiem zatrzymano 
czterech podejrzanych osobników. 
Jak wykazało przeprowadzone do- 
chodzenie są to poborowi, którzy, 
przed grożącą im służbą wojsko- 
wą, usiłowali zbiec do Rosji so- 
wieckiej. 

ееч НОМО Я, cie odżywczej 
znanej marki 
której miljony dzieci zawdzięczają 
zdrowie i siły. 4004 

    

DOM-willa 
parterowy, murowany, skanalizowany, 

ziemi pół dzies.,. do sprzedania, 
Kolonja Wileńska 7, Marja Jasus. 

  

    

JANBULHAK 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje od godz. 9-6 

  

  

złotych, 

AA więc sensacja stołeczna w ca- 
łej pełni. Z. dziesięciu piękności 
otrzymanych drogą plebiscytu, jury, 
do którego należeli pp.: E. Wittig, 
K. Frycz, T. Pruszkowski, A Zagór- 
ski, T. Boy-Żeleński, H. Kuna, H. 
Burkiewicz, Z. Kleszczyński, wy- 
brało p. Wladystawę Kostakównę, 
20 letnią cudną blondynkę, urzęd- 
niczkę Kasy Oszczędności, z pensją 
200 zł. miesięcznie. 

Dwie wice-miss Polonie: p. hr. 
Rzyszczewska i p. Daszyńska, rów- 
nież pełne są uroku i wdzięku. 
Najwięcej głosów w plebiscycie 
miała, sądząc z fotografji najpięk- 
niejsza, Pawilczusówna (2105 gl.). 
W. Kostakówna (Limba) miała 1560 
gł. hr. Rzyszczewska 1936, p. Da- 
szyńska 1624. Ale wybrana przez 
plebiscyt nie stawiła się do konkur- 
su osobistego, a jury, potwićrdziw- 
szy wybór co do dwóch wice-miss, 
I-szą nagrodę przyznał polskiej wio- 
chnie p. Kostakównie. Posypały się 
na nią jak z rogu obfitości dary 
magazynów: futra, stroje, auto, cu- 
kierki, loża w teatrze, bielizna jed- 
wabna i t. p. i t p, ale co najlep- 
sze, to obietnica zamienienia ob- 
skurnej izdebki, gdzie się z matką 
mieści, na dwa pokoiki z kuchnią! 
Jak dotąd powodzenie nie zawróciło 
w ślicznej główce i dwa pokoiki są 
szczytem marzeń p. Kostakówny. 
Prawda, że przeszła ciężkie lata, 
wywieziona małem dzieckiem przez 
rodziców do Rosji w 1914 r. pędziła 
życie na Krymie i po niedoli i nie- 
bezpieczeństwach bolszewickich wró- 
ciła z matką do Warszawy, gdzie 
znalazły się na bruku. Wykształce- 
nie odebrała w Klasztorze, w miej- 
scowości St. Georges d'Aurac pod 
Paryżem — w Warszawie skończyła 
kursy stenografji i pisania na maszy- 
nie, ostatnio bezpłatny kurs kiero- 
wania autem. Śpiewu, bo i głos ma 
piękny, uczy ją prof. Dziadulewicz. 

wiadomości ogłaszanych w pis- 
mach, widać że los tym razem był 
sprawiedliwy, zesłał deszcz zaszczy- 
tów, darów i rozrywek na skromne, 
pracowite i ubogie dziewczę polskie. 
Widocznie była lubianą w swem 
otoczeniu, bo żona Dyr. Kasy Osz- 
czędności p. Huzarska jedzie z miss 
Polonią do Paryża na dalszy kon- 
kurs: dyplom na Miss RM 

Nabożeństwo w Bazylice w dniu 
imienin P, Prezydenta, 

W piątek | lutego o godz. 9 m. 
30 w Bazylice wileńskiej zostanie 
odprawione uroczyste nabożeństwo 
z okazji imienin Pana Prezydenta 
Rzplitej, Ignacego Mościckiego. (x) 

SPORT. 
Mistrzostwa narciarskie szkół. 

W dniach 2 i 3 lutego b. r. od- 
będą się w Wilnie mistrzostwa nar- 
ciarskie szkół wileńskich łącznie z 
rzawodami narciarskiemi młodzieży 
w całej Polsce. 

Program zawodów w dn. 2.II 
obejmuje biegi 9 i 5 klm. dla pa- 
nów i 4 klm. dla pań. 

W dniu 3.I1 rozegrany zostanie 
na skoczni narciarskiej na Antokolu 
konkurs skoków. 

Tytuł mistrza zdobędzie szkoła, 
która w sumie osiągnie największą 
ilość punktów za biegi i skoki. 

Zbiórka zawodników i zawod- 
niczek odbędzie się w Ośrodku W.F. 
przy ul. Ludwisarskiej 4, w piątek 
dn. I lutego b. r. o godz. 17, gdzie 
zostaną wylosowane miejsca startu 
i rozdane numery. 

Mistrzestwa narciarskie 
1D.P. Leg. 

W dniu 2.1I | dywizja legjonowa 
organizuje zawody narciarskie w 
biegu patroli wojskowych ze strze- 
laniem na dystansie 30 klm. W za- 
wodach tych, które są eliminacją 
do zawodów korpusowych weżmą 
udział patrole wszystkich pułków 
dywizji. 

Turniej hokejewy o puhar 08- 
rodka W. F. 

W niedzislę dnia 3.11 rozegrany 
zostanie mecz hokejowy o puhar 
Ośrodka W. F. pomiędzy A. Z. S-em 
i Pogonią. 

Zawody strzelecki. 
W niedzielę dn. 3.11 o g. 10 rano 

na strzelnicy Ośr. W. F, odbędzie 
się konkurs strzelecki Związku Strze- 
leckiego. 

Zawiązanie się sekcji narciar- 
skiej w. K S. „Pogon“. 

YW ub. tygodniu w lokalu klubo- 
wym przy ul. Uniwersyteckie 6 od- 
było się Walne Zgromadzenie sek- 
cji narc. W. K. S. „Pogon“. 

Po zagajeniu zebrania przez mjr. 
dypl. Drotlera wybrano na prze- 
wodniczącego mjr. Wawroucha. 

Na zebraniu uchwalono regula- 
min sekcji, postanowiono zgłosić ak- 
ces do P. Z. N. oraz wybrano wła- 
dze sekcji w następującym składzie: 
przewodn. — mjr. Wawrouch, wice 
przewodn. mjr. dypl. Mączyński 
sekretarz ogn. górec skarbnik p. 
Drewnowski, gospodarz por. Mazur. 

W skład komisji sportowej we- 
szli: mjr. Wawrouch, por. Herkold 
por. Halicki W, 

ONIKA 
  

      

Dziś: Piotra Nolasko 
[czwartek Jutro: Ignacego B. M. 

31 Wschód słońca—g. 7 m. 4. 

stycznia | Zachód * g. 15 m. 58. 

METEOROLOGICZNA 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteo- 
rologicznego U. S. B. z dnia 30 b. m. 
Ciśnienie średnie w milimetrach 
782. Temperatura średnia — 119 C., 
Opady: w milimetrach. —Wiatr_ prze- 
ważający: z rana wschodni, po po- 
łudnia pogodnie. 

Uwagi: Pochmurno. Minimum — 
159 C., maximum — 6* C. 

Tendencja barometryezna: wzrost 
ciśnienia. 

KOŚCIELNA 
— Przesunięcia personalne. Z 

powodu wyjazdu do Kanady ks. 
proboszcza parafi Dworzec w deka- 
nacie lidzkim na jego miejsce wy- 
znaczony został ks. proboszcz Woj- 
ciech Michałowicz. 

OSOBISTE 

— Wyjazd inspektora pracy do 
Warszawy. Wczoraj wyjechał do 
Warszawy na zjazd Okręgowych 
Inspektorów Pracy p. Leszczyński. 
Tematem obrad będą sprawy higje- 
ny w zakładach pracy. (x) 

ADMINISTRACYJNA 

— Zakaz polowań. Najbliższy 
czas ochrony na žwierzęta łowne 
zaczyna się na zasadzie rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, 
dnia | lutego. Od dnia tego nie 
wolno polować: na sarny — kozły 
(do 20 kwietnia); zajęcy — szaraki 
(do 20 września); jarząbki (do 15 
sierpnia); bażanty — koguty (do 31 
sierpnia); dzikie gołębie, drozdy, 
kwiczoły i paszkaty (do 15 sierpnia). 

Od dnia 10 lutego zabroniona 
jest sprzedaż tej żwierzyny i poda- 
wanie jej w restauracjach, również 
zabroniono sprzedaży świeżych skór. 

Przekroczenie karane będą grzyw- 
ną do 500zł. lub aresztem do 6 ty- 
godni. Zwierzyna zaś będzie konfi- 
skowana i przekazywana instytucjom 
dobroczynnym. 

— Prolongaty pozwoleń na broń. 
Starostwo Grodzkie w dalszym cią- 
gu przyjmuje podania na prolongatę 
(zezwoleń na broń. Dziś winni złożyć 
podania, którzy mają zezwolenia od 
NN 1250 do 1300, jutro zaś I lutego 
od NN 1300 do 1350. (x) 

— W trosce o stan sanitarny. 
W celu jaknajszybszego doprowa- 
dzenia” wsi i miast do należytego 
stanu sanitarnego władze wojewódz- 
kie, chąc mieć dane co w tej dzie- 
dzinie zostało wykonane, poleciło 
podległym sobie organom szczegó- 
łowe nadsyłanie sprawozdań z do- 
konywanych inspekcyj i wydanych 
zarządzeń. (x) 

— W sprawie zezwoleń na zebra- 
nia i odczyty. Wobec częstych nie- 
porozumień, które zachodzą przy 
składaniu do Starostwa Grodzkiego 
podań o zezwolenie na zebrania pu- 
bliczne, odczyty, konferencje i t. d. 
wyjaśniamy. że wszelkie stowarzy- 
szenia, zrzeszenia posiadające sta- 
tuty lub działające na mocy usta- 
wy mają prawo urządzać zgroma- 
dzenia swych członków po powiado- 
mieniu o tem w terminie 8 dnio- 
wym władz adm'nistracyjnych. W 
zawiadomieniu winno być wymie- 
nione, że w zebraniu biorą ' udział 
jedynie członkowie. Zainteresowani 
otrzymają odnośne zaświadczenie o 
przyjęcia zawiadomienia. Na inne 
zebrania można uzyskać zezwolenie 
drogą złożenia podania (nie zawia- 
domienia.) (x) 

MIEJSKA 

— Realizacja pożyczki budowia- 
nej. Jak się dowiadujemy, w  pier- 
wszych dniach przyszłego tygodnia 
Komitet Rozbudowy m. Wilna po- 
dejmie w Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego IV-ta z rzędu pożyczkę w 
wysokości 50,000 zł. na drobne remon- 
ty domów. 

— Ukonstytuowanie się Zarządu 
Rady Miejsxiej Kasy Pożyczkowej. W 
poniedziałek 4 iutego b. r. w lokalu 
Magistratu odbędzie się posiedzenie 
nowoobranej Rady komunalnej Ka- 
sy Pożyczkowej. Zebranie ma na 
celu dokosanie wyborów przewodni- 
czącego i jego zastępcy oraz trzech 
członków. Zarządu. 

— Kursy dokształcające dla ogrod: 
ników mi-jskich. Z inicjatywy To- 
warzystwa Urbanistów Polskich w 
okresie od 15 luiego do 1 marca 
zorganizowane zostaną w  Warszą- 
wie dokształcające kursy dla ogrod- 
ników miejskich. W zwi zku z po- 
wyższem Magistrat m. Wilna wysy- 
ła na powyższe kursy starszego og 
rodnika m. Wilna p. Balokasa. 

— Ep'demja szkarlatyny. Jak nas 
informują we wsi Zabłocie gminy 
nowoszyńskiej na terenie pow. lićz- 
kiego wybuchła epidemja szkarla- 
tyny. Mimo zastosowania energicz- 
nych środków zapobiegawczych do 
chwili ebecnej zmarło na szkarla- 
tynę 6 osób, 

SPRAWY PRASOWE 

— Odebrania debitu pocztowego. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

odebrało debit pocztowy czasopismu 
P. t. „Ruskaja Prawda“, wydawane- 
mu w Berlinie w języku rosyjskim, 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Zabawy w Ogn sku.* W dniach 
1-go i 2-go lutego t.j jutro i poju- 
trze odbędą się w Ognisku Akade- 
mickiem (Wielka 24) zabawy tanecz- 
ne. Początek o godzinie 22 ej. 

Wejścle—2 zł. 50 gr. i 1 zł 50 gr. 
— Qiwarcie Xil-ej Sesji Rady De- 

legatów Ogólnopols iego Związku Brat- 
nich Pem»cy Młodziezy Akadomicxiej, 
W p'ątek dnia 1-go lutego r. b. o 
godzinie 12-ej w sali Śniadeckich 
Uniwersytetu Stefana Batorego na- 
stąpi uroczyste otwarcie XIl-ej Se- 
sji Rady Delegatów O. Z. B. P; 
wstęp dla zaproszonych gości i 
członków Bratniej Pomocy. 

Zjazd ten, na który zjadą się 
przedstawiciele Bratnich Pomocy 
wszystkich 6-cia środowisk akade- 
mickich w Polsce, będzie trwał 
przez 3 dni (1, 2 i 8 luty r. b.), 0- 
bradując nad żywotnemi zagadnie- 
niami życia samop 'mocowego mło- 
dzieży akademickiej, 

SPRAWY SZKOLNE 

— Egzamina dla eksternów. Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego ogłasza, 
że egzaminy dla eksternów z kur- 
su sześciu klas gimnazjum państwo- 
wego w terminie wiosennym roku 
bieżącego rozpoczną się w dniu 25 
lutego w gimnazjum państwowem 
im. Joachima Lelewela w Wilnie ul. 
Ad. Mickiewicza Nr. 38 pod prze- 
wodnictwem prof. p. Karola Bohda- 
nowicza. 

Podania o dopuszczenie do egza- 
minu składać należy na ręce prze- 
wodniczącego Komisji do dnia 18 
lutego r. b. włącznie. Do podania 
dołączyć należy metrykę urodzenia, 
względnie „dowód obywatelstwa, 
świadectwo moralności, świadectwa 
szkolne—o ile je kandydat posiada, 
dwie fotografje, własnoręcznie napi- 
sany życiorys, wykaz przerobionej 
lektury z języka polskiego i nowo- 
żytnego, który sobie kandydat wy- 
biera. Taksę egzaminacyjną opłacić 
należy na ręce przewodniczącego. 
Nadto w podaniu zaznaczyć należy 
typ, według którego kandydat pra- 
gnie zdawać (humanistyczny lub ma- 
tematyczno-przyrodniczy). 

informacje w sprawach, zwią- 
zanych z egzaminem, zwracać się 
należy wyłącznie do przewodniczą- 
cego Komisji. 

— Zmiana programów  szkol- 
nych. W tych dniach ukaże się no- 
wy okólnik ministra oświaty zawie- 
rający instrukcje co do zmiany pro- 
gramów w szkołach powszechnych 
i średnich w związku z nowem roz- 
porządzeniem o 30-godzinnej nauce. 

Instrukcja ta obejmuje zmiany 
programów szkolnych w obrębie każ- 
dej klasy, w odniesieniu do tych 
przedmiotów, których ilość godzin 
nauczania została zmniejszona. 

— Poranek muzyczny orkiestry 
szkolnej. W niedzielę 3 lutego w 
teatrze „Reduta* odbędzie się po- 
ranek muzyczny w wykonaniu or- 
kiestry gimnazjum im. Ad. Mickie- 
wicza w Nowogródku. 

Dochód z koncertu przeznacza 
się na pokrycie kosztów związanych 
z przyjazdem do Wilna uczni tego 
gimnazjum na zwiedzenie wystawy 
pedagogicznej. 

— Małe wakacje. W dniu dzi- 
siejszym rozpoczyna się okres t. zw. 
„małych wakacyj* W związku z po- 
wyższem ucząca się młodzież szkół 
średnich i powszechnych z dniem 
dzisiejszym zostaje zwolniona od 
zajęć szkolnych. 

Wakacje potrwają do 5-go lute- 
go r. b. 

— Słuszne zarządzenie. Władze 
szkolne chcąc zapobiec noszeniu 
przez, dzieci niektórych pomocy 
szkolnych co szczególnie w zimie 
naraża dziecko na odmrożenie rąk, 
nie mówiąc już o zbytniem obciąże- 
niu, wydały szkołom polecenie zao- 
patrzenie się w odpowiednie szafy, 
gdzie niepotrzebne w domu książki 
i przyrządy będą przechowywane. 
Jednocześnie postanowiono wpłynąć 
na rodziców, by umożliwili dzieciom 
noszenie książek w tornistrach co 
zapobiega niszczeniu książek a je- 
dnocześnie wskazane jest ze wzglę- 
dów zdrowotnych. (x) 

— Odroczenia dla studentów i 
uczniów. W celu umożliwienia ucz- 
niom szkół średnich i studentom u- 
kończenie rozpoczętych studjów i 
przyspożenie przez to większej iloś- 
ci oficerów rezerwy. Dowódca Okr. 
Korpusu III otrzymał prawo wyda- 
wanie indywidualnych z tego tytułu 
odroczeń poborowym — uczniom i 
akademikom. Odnośne podania na- 
leży kierować do P. K. U. Wilno. 

— Przygotowywanie uczniów do 
walki z gazami. We wszystkich szko- 
łach w Wilnie będzie prowadzona 
na przyszłość systematyczna akcja 
propagandowa w kierunku przygo- 
towania uczniów do obrony w razie 
ataków gazowych. (x) 

— Nominacja. Dotychczasowy 
wizytator szkół Okr. Wil p. Tadę- 
usz Młodkowski mianowany został 
naczelnikiem wydziału w V st. sł. 
w K. O. Szkoł. Wileńskiego, zaś 
radca K. O. S. p. Józef Małowieski 
mianowany zostal naczelnikiem wy- 
dzialu w VI st. sl. 

— In-pekcja. Przed kilku dniami 
przybył oo Wilna naczelny: inspek- 
tor przy Ministerstwie Komunikacji 
inż. Ejsmont; który przeprowadza о- 
becnie lustrację wydziałów tech- 
nicznych Wileńskiej Dyrekcji Kole- 
jowej. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

Posiedzenie Sekcji Tow. Otolaryn- 
gologicznego. W niedzielę dnia 8. Il. 
r. b. o godz. 10. 30 w lokalu Klini- 
ki Otolaryngologicznej U. S. B. 
na Antokolu odbędzie się posiedze- 
nie Sekcji Towarzystwa Otolaryn- 
gologicznego z następującym porząd- 
kiem dziennym: 1. Odczytanie pro- 
tokółu z poprzedniego posiedzenia, 
2. Pokaz chorych z Kliniki Otolaryn- 
gologicznej, 3. Prof. J. Szmurło — 
referat „o przyczynach powstawania 
skrzywień przegrody nosa*, 

SPRAWY ROBOTNICZE 

— Kurs dla pałaczy kotłowych, 
zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Dozoru Kotłów, odbędzie się w Wil- 
nie w lokalu szkoły powszechnej Ne 
14 ul. Trocka 14. 

Wobec tego, że władze nie będą 
dopuszczać do pracy palaczy bez 
świadectw uzdolnienia, w interesie 
więc palaczy leży przesłachanie te- 
go kursu. : 

Informacji udziela miejscowe Biu- 
ro Dozora Kotłów Miła 14 na Zwie- 
rzyńcu tel. 8 97. ` 

SPRAWY ŽYDOWSKIE 

— Bawi w Wilnie przedstawiciel 
Amerykańskiego Komitetu Pomocy 
Żydom p. Dziterman. Działalności 
tut, Kom. Pomocy w opinji p Dzi: 
termana można b. dużo zarzucić ce 
i przeważnie wypływa z braku wła- 
snej inicjatywy a wyłącznie ogląda- 
nie się na pomoc z Ameryki. W 
związku z tem staje się aktualna 
sprawa wstrzymania nadal tej po- 
mocy. (x). 

KA RNAWAŁOWĄ 
— P. P. Gospodarze Balu Woje- 

wódzkiego, który się odbędzie w pią- 
tek dnia 1 lutego w Pałacu Pana 
Wojewody, proszeni są o przesłanie 
należności za rozpowszechnione bi- 
lety i o ewentualny zwrot pozosta- 
łych najpóźniej dnia 1 lutego do U- 
rzędu Wojewódzkiego, pokój 62, na 
ręce p. Stadenowej. 

Karty wstępu na Bal oraz zniź- 
kowe dla pp. Akademików są do na- 
bycia w Urzędzie Wojewódzkim, po- 
kój Ne 40. 

— Doroczny Bal Oficerów Rezer- 
wy odbędzie się w dnia 1 lutege 
b. r. w salonach Oficerskiego Kasy- 
na Garnizonowegi w Wilnie ul. Mie- 
kiewicza 13. Bal zapowiada się świe- 
tnie: doskonałe orkiestry, grono Daj- 
lepszych wodzirejów, oraz dekoracja 
salonów, które pod wytrawnym kie- 
rownictwem ppor. rez. J. Domagzły 
oraz dzięki ofiarności firmy „K. Rut- 
kowski i J. Domagała — przeistoczą 
się w zaczarowane zakątki z tysiąca 
i jednej nocy, wszystko to sprawia, 
że balownicy chętnie nabywają nie- 
drogie bilety, a Korpus pp. oficerów 
garnizonu zapowiada gremjalne przy- 
bycie. Początek balu o godz. 10 ej. 
Pozostałe już w niewielkiej ilości bi- 
lety nabywać można u Pań Gospo- 
dyń oraz w Sekretarjacie Związku 
Oficerów |Liezerwy — ul. Mickiewi- 
cza 18 w gotzinach 5 -8 pp. 

— Bai Akad*mickiego Klubu: Włó- 
częgów. W piątek 1 lutego odbędzie 
się w sali Plastyków (Klubu Handlo- 
wo-Przemysłowego) Mickiewicza 338-a 
bal Akademickiego Klubu Włóczę- 
gów Wileńskich. » 

Początek tańców 0 godz. 11-е], 
Zaproszenia można nabywać w 
Ognisku Akademickiem Wielka 24, 
codziennie od 7—8 wieczorem. 

RÓŻNE 

— Mieszkania służbowe starostów. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
wyjaśnia, iż uważa za możliwe trak- 
towanie mieszkań zajmowanych 
przez starostów w demach specjal- 
nie dla tego celu wzniesionych za 
służbowe, o iłe oddalenie danego do- 
mu od gmachu binr urzędu staro- 
ścińskiego nie jest zbyt duże i nie 
będzie stało na przeszkodzie do roz- 
ciągnięcia przez starostę należytej 
pieczy nad powierzonym mu urzę- 
dem, 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Murzyn warszawski*. Dziś i jutro 
komedja A. Słonimskiego — „Murzyn war- 
szawski* z Stefanem Jaraczem w postaci 
Hertmańskiego.. 

— „Krąg interesów". Wobec nadzwyczaj- 
nego powodzenia „Murzyna warszawskiego*. 
pomnożono liczbę przedstawień tej intere- 
sującej sztuki, tak, że premjera „Kręgu in- 
teresów* odbędzie się we wtorek, dnia 5 go 
lutego b. r. 

— „Uśmiech losu*. W sobotę, dn. 2. Il. 
i w niedzielę, dn. 3. II. o godz. 16-ej odbę- 
dą się dwa przedstawienia popularne po 
cenach zniżonych od 50 gr — komedja Wi. 
Perzyńskiego „Uśmiech losu* z świetnym 
Stefanem Jaraczem w postaci Siewskiego. 

REDUTA (na prowincji). 

— Dziś w Lidzie komedja J. Szaniaw- 
skiego „Ptak*. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia”). 

— Występy Karola Adwentowicza. Ostat- 
nie przedstawienie „Ojca*. Dziś „Ojciec* — 
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— Premjera „Żywego trepa". Jutro Ka- 
rel Adwentowicz kreuje „Żywego trupa”, t |. 
a wego Fiedię Protasowa. W Kra- 
kowie, gdzie obok Karola Adwentowicza, 
występował później słynny niemiecki aktor 
Mo'ssi, prasa i o palmę pierwszeń- 
stwa przyznała K. Adwentowiczowi. 

W inscenizacji Teatru Polskiego, mimo 
jedenastu obrazów, kończyć się będzie przed 
godz. 11-ą w. 

— „Hamlet“ dla młodzieży. W sobotę 
iw niedzielę o g. 4ej p. p grany będzie 
„Hamlet“ z Karolem Adwentowiczem. Mi- 
me wielkich kosztów przedstawienia, ceny 
miejsc wyznaczono do połowy zniżone, aby 
udostępnić młodzieży ujrzenie arcydzieła 
Szekspira. 

Wileńskie Towarzystwo Filharmonicz- 
me w Reducie na Pohulance. 

Niezwykle interesująco przedstawia się 
najbliższy koncert w dniu 4 lutego, pa któ- 
rym wystąpi z własnym koncertem Stowa- 
rzyszenie Miłośników Dawnej Muzyki w 
Warszawie w postaci chóru Tow. pod dyr. 
B Rutkowskiego oraz solistów zespołowych 
w Trio-Sonata. Ponadto wystąpi śpiewaczka 
p. Modrakowska. Koncert nosi charakter 
przeglądu pace wybitnych arcydzieł 
literatury muzycznej XVI i XVII stulecia, tak 
wokalne jakoteż instrumentalne. Koncert ten 
zbliżony będzie charakterem do słynnych 
swego czasu koncertów historycznych Ru- 
bimsztejna w Petersburgu. Bilety są już do 
nabycia w biurze „Orbis* ul. Mickiewicza 11 
pe cenach najniższych. 1 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 426,7 mtr. 

CZWARTEK, dn. 31 stycznia 1929 r. 

11.56 — 12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikaty, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie oraz komunikat 
meteorologiczny. 12.10—1235. Transmisja 
z Warszawy. „Placówki europejskie w Chi- 
nach* odczyt. 12.35—14.00. Transmisja po- 
ranku symfonicznego z Filhnarmonji Warsz. 
16.00— 16.20. Odczytanie programu dzienne- 
go, chwilka litewska i repertuar teatrów i 
kin. 162'—16.35. Komunikat harcerski. 
16.35—17.0). Audycja dla dzieci „Czego lu- 
dzie nie myślą*?. 1700—17.55. Transmisja 
z Warszawy. „Wśród książek” odczyt. 17 25— 
1750. Transmisja z Warszawy. Odczyt. 
17.55 — 18.50. Transmisja z Warszawy. 

Mino MIEJSKIE 
kulturalno- oświat. 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

  

Ohydni wspólnicy. 
Ku szczęściuł.. W 

Od dnia 29 stycznia do 4 lutego 1929 r. 
włącznie będzie wyświetlany film: 5 

terów w 10 aktach, Krwawy peranek w Sudanie 

Po 15tu Jatach. Wyrzuty sumienia. Podstępny atak Arabów. Ostatni z b: haterskiej załogi. 

rolach głównych: LILIAN HALL-DAVIS, WALTER BUTTLER i HENRYK VICTOR Kasa czynna od 

g. o m. 30 Początek reansów od g. 4-ej. — _ —__ Następny program: — — „Z DYMEM POŻARÓW”. 

DZIŚ! Sztandarowe Arcydzieło produkcji Polskiej. Pierwszy Polski film Klasyczny. DZIŚ! 

Koncert solistów. 1850—19.15. Pogadanka 
rad hniczna. 19.15-19.30. Muzyka z 
płyt gramofon. 19.30—19.55. „O gwiazdach 
spadających” odczyt. 19.55—2000. Sygnał 
czasu z Warszawy. 20.00—20.i5. Tygodniowy 
przegląd filmowy. 20.15. Odczytanie progra- 
mu na piątek i komunikaty. 20.30 - 21.15. 
Transmisja z Warszawy. Koncert popularny. 
21.15- 22.0”. Transinisja słuchowiska z Ka- 
towic. 22.00—23.30. Transmisja z Warsza- 
wy. Komunikaty: P. A. T., policyjny, spor- 
towy i inne, oraz muzyka taneczna. 

Na wileńskim bruku. 
— Obława na handlarzy gar derobą. 

Podczas wczorajszej obławy na tyn- 
kach policja zatrzymała 16 osób z 
powodu handlu garderobą niewiado- 
mego pochodzenia. 

— Na gorącym uczynku. Miesz- 
kańcowi Szumska Stanisławowi 
Ziembińskiemu na rynku drzewnym 
niejaki Grysżkiewiez usiłował skraść 
towar. Sprawca został zatrzymany. 

— Zasłabnięcie. Na placu Kate- 
dralnym zasłabł nagle z niewyjaś- 
nionych przyczyn 28 letni Czesław 
Wesołowski (ul. Wąwozy). Odwiezio- 
no go do domu. 

— Zatrzymanie. W poczekalni 
Kasy Chorych zatrzymano pewnego 
osobnika, który rie mógł wytłóma- 
czyć przyczyn swojej obecności w 
tej instytucji. 

— fradzież garderoby. Akulinie 
Miakintowej (Turgielska 28) skra- 
dziono garderobę wartości 600 zł. 

Mełce Gurwicz (Sadowa 4) skra» 
dziono bieliznę warteści 300 zł. 
Sprawców tych kradzieży dotychczas 
nie wykryto. 

— Kradzieże. Na szkodę Magi- 
stratu skradziono ze składów przy 
ul. Kijowskiej żelazo, wartości kilka- 
set złotych. 

— Nagły zgon.* W mieszkaniu 
Pauliny Lewickiej (Antokol 49) za- 
słabła nagle i zmarła niejaka Тео- 
dora German lat 40 bez stał, miej- 
sca zam. 

KURJER WILEŃSKI 

Z Sądów. 

  

Burmistrz Dokszyc defraudantem 
fatszerzem i oszustem. 

Sąd wymierzył mu karę więzienia. 

Pomocnik inspektora samorządo- 
wego na pow. Duniłowieki p. Eug. 
Petryszcze,  dokonywując rewizji 
działalności magistratu m-ka Dok- 
szyce, ujawnił na zasadzie doku- 
mentów kasowych niedobór w kwo- 
cie 541 zł. 71 gr. z czego ówczesny 
burmistrz Włodzimierz Monikowski 
nie mcgł się wytłómaczyć 

Nieporządki te zniewoliły władze 
zwierzchnie do przeprowadzenia 
szczegółowszych badań gospodarki 
w tym magistracie. 

Okazało się, iż Monikowski za- 
warł niekorzystną dla miasta umo- 

wę z Wulfem Cejtinem na przepro- 
wadzenie remontu lokalu szkolnego 
w Dokszycach w ten sposób, że 
miasto poniosło straty, wyrażające 
sią w kwocie z górą 1000 zł. 

Dalsze śledztwo wykazało, że po- 
mysłowy burmistrz, chcąc ukryć 
ma!wersacje sfałszował książeczkę 
wkładową Banku Spółdzielczego w 
Dokszycach, w której uwidocznił, iż 
magistrat na rachunku bieżącym 
posiada 588 zł. 30 gr. gdy istotnie 
saldo konta wyrażało się sumę zł. 
88 gr. 30. 

Przeprowadzona ekspertyza bu- 
chalteryjna ostatecznie stwierdziła, 
że burmistrz Monikowski przywła- 
szczył sobie 916 zł, 28 gr. oraz na- 

raził miasto przez zawarcie tenden- 

cyjnie niekorzystnej umowy na re- 
mont szkoły na straty w kwqgie 
1003 zł. 40 gr. 

Pociągnięty do odpowiedzialnoś- 
ci oskarżony Monikowski nie przyz- 

nał się do winy, dowodząc, że jest 
ofiarą źle do uiego usposobionego 
rewidenta p. Petryszczego 

Sprawa ta była przedmiotem 
rozprawy sądowej. 

Przed sądem okręgowym pod 
rzewodnictwem sędziego p. C. Sien- 
jewicza przewinęło się wielu świad- 

ków, którzy stwierdzili i ustal li 
niedobór kasowy w ogólnej sumie 
787 zł. 83 gr. oraz potwierdzili 
wszystkie inne zarzuty inkrymino- 
wane podsądnemu. Nadto przewód 
sądowy uwidocznił, że burmistrz 
Mańkowski prowadził życie nad 
stan, co przypisywane jego lekko- 
myślności. 

W rezultacie sąd uznał, że pod- 
sądny Mankowski jest winien przy- 
właszczenia i sfałszowania wpisów 
do bankowej książeczki wkładko- 
wej w celach oszukańczych i wy- 
mierzył mu za każde z tych prze- 
stępstw po 1 roku więzienia, uzna- 
jąc jednocześnie tę karę za łączną. 
Na mocy amnestji karę zredukowa- 
no do 6 miesięcy więzienia. 

Skazanego natychmiast areszto- 
wano aż do czasu złożenia kaucji. 

KOTA RITA BETA PROJ TEE COAOTPECZEK POROST 

Miłosierdziu naszych czytelników pole- 
camy rodzinę polską, której ojciec 75 letni 
staruszek niezdolny do pracy zarobkowej 
od dłuższego czasu stara się o słusznie na- 
leżną mu emeryturę. 

Każda najmniejsza ofiara ulžy niedoli 
owemu staruszkowi i jego rodzinie, którą 
utrzymać musi a nie ma za co! 

Ofiary składać należy w Administracji 
„Kurjera Wil." w godzinach 9 — 3p.p. z 
wzmianką „dla biednej rodziny* 

Ne 26 (1371) z 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 

Bunt w Hiszpanii zlikwidowany. 
MADRYT, 30, 1. Pat. Wczoraj przed końcem posiedsenia zgromadze- 

nia narodowego Primo de Riwera oświadczył, że ostry kryzys, wywołany 
przez wybuch buntu, można uważać za zlikwidowany. 

A jednak sytuaeja jeszcze niezupełnie wyraźna. 

MADRYT. 80. I. (Pat). Na posiedzenia zgromadzenia narodowege 
gen. Primo de Rivera oświadezył, że aczkolwiek incydent w Ciudad Real 
został całkowicie zlikwidowany, piany spiskowców nie są jeszcze znane. | 

Gen. Orgaz, który objął dziś rano komendę nad miastem Ciudad — 
Real, udał się do koszar, gdzie przebywają aresztowani oficerowie zbunte= 
wanych pułków. Pułki piechoty, przybywające na miejsce wypadków 
automobilami ciężarowemi i samolotami, rozrzucają proklamacje, opowia- 
dające się za rządem. „® 

Prohibicja w Jugosławji. 
WIEDEN, 30/I (Pat). Prasa donosi z Białogrodu, że w najblitszyfkć 

czasie powzięte tam będą ustawowe zarządzenia przeciwko alkoholizmowi. 
Rząd jugosłowiański nie chce pójść tak daleko, jak Ameryka i Skan- 

dynawja, niemniej jednak będą wydane surowe postanowienia przeciwke 
szkodliwym skutkom alkoholizmu. Mają być nakładane wysokie kary na 
tych, ktorzy w miejscach publicznych przychwyceni będą na pijaństwie. 

® 

Sir Erik Drummond ambasadorsm w Stan. Zjedn.? 
BERLIN, 30.1 (Pat.) „Berliner Tageblatt“ donosi z Londynu za „Daily 

Express", że obecny sekretarz generalny Ligi Narodów sir Eric Drum- 
mond ma zostać ambasadorem_angielskim w Stanach Zjednoczonych. | 

Hockeiści polscy zwyciężają. | 
BUDAPESZT. 80.1. (Pat). W trzecim dniu mistrzostw bockey'owych | 

Europy Polska rozegrała decydujące o pierwsze miejsce w tej grupie 

spotkanie z reprezeniacją szwajcarską. Drużyna polska powtórzyła swój 
sukces z przzd kiiku dni w Reversee, zwyciężając po raz drugi Szwajca- 
rję z identycznym wynikiem w stosunku 2:0. Drużyna polska grała bar- 

dzo dobrze. Zwycięstwem swem Polska zarezerwowała sobie miejsce w fi- 
nale mistrzostw bockey'owych Europy. 

Mecz decydujący o zwycięstwo w drugiej grupie pomiędzy Czecho- 

słowacją a Austrją zakończył się wynikiem 3; 1. W trzeciej grupie odbył 
się mecz Belgja—Węgrv, zakończony wynikiem remisowym 1:1. 

W ten sposób do finalu mistrzostw bockey'owych Europy wejdą na- 

stępujące zespoły: Polska, Włochy, Czechosłowacja i 4 drużyny, wyłonio- 
ne z rozgrywek pomiędzy państwami, które zajęły drugie miejsce. 

  

  
  

  

  

  

KINO - TEATR 

“ Т AD S epopea narodowa podług Md Mi ki ° 

„НЕнпз PAN EU niešmiertelnego dziela ama IG IEWICZA 

UWAGA! Dyrekcja kina prosi Sz. Publiczność o przybywanie punktualnie z początkiem każdego seansu 

Wileńska 38, 6 godz. 4, 6, 81 10-ej, Dla młodzieży dozwolone. 2 orkiestry, wojs'ewa i smyczkowa. 

DZIŚ Najpotężniej- orywać i czarować będzie wszyst- 

PROZĘ «| szy i genjalny R dulota IWA MOZŻUCHIK kich w potężnym i współczesnym 

POLONII dramacie 466 z udziałem znakomitej SUZY 

” TREE 96 VERNON i M. MALIKOWA. 

Mickiewicza 22 | poęzątek o godzinie 4, 6, 8.15, 10.26. — — = — - Bilety honorowe nieważne 

Dziś! Tryumf literatu tali 3% w nowem literae- 

KINO * р‹'›]впе;!у“‘…еіиг\:&':›,г Gabrieli Zapolskiej kiem opracowaniu PRZEDPIEKLE 

dramat młodych dusz i wiośnianych @1а dziewczęcych, deprawowanych w arystokratycznych rosyjskich za- 

IIA | | kładach wychowawczych w 12 akt. W rolach głównych ELIZA LA PORTE. DAGNY SERVAES i tytani ekranów 

” WERNER KRAUSS i ANDRE NOX. Film, który był przedmiotem dyskus i miljonów widzów. Karta z dziejów mi- 

Wielka 42. nionej przeszłości. Sadystyczne wychowswczynie i rozpustni wychowawcy earskiej rosji, 

* m i . 

KINO  |Dziś! Niezapomniany, RUJDOLF VALENTINO zrecą Vilmą Banky 
w ostatniem LUX 

Mickiewicza 11. 

najwsp»nialszem 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca 
kolejowego).   

„KINO-TBATR 

_ЗМАТОМИО 
Mickiewicza 9. 

Hurtownia Spółdzielcza 
Cechu Rzeźników i Wedliniarzy 

Mickiewicza 49, tel, 14-78. w Wilnie, 

   
   

  

niezrównany 

wys SYN SZEIKA 

HARZARD 
Liana Haid i Alfons Frylan 

Najleps>y film produkeji „Sowkino“ w Moskwie. Chluba ekranów całego 

rtystycznego Teatru w najwspanialszym dramacie erotycznym w 10 akt. p. t. 

Dziš i dni następnych! 
Wspaniały dramat 

w 10 aktach 

W rolach głównych 
urocza gwiazda ekranu 

Od 31 stycznia do 4 lutego włącznie. 

Świata zespół artystów Moskiewskiego A 

TRIUMF BIAŁOGŁOWY 
Przepiękne malownicze zdjęcia natury Kaukaskiej. 

dramat w 8 aktach. 
Nadprogram: Arcywesoła komedja w 2 akt. 

Dla młodzieży dozwolone. 

niesłychanie interesujące machinacje 
i krętactwa na tle wyścigów konnych 

w połączeniu z akcją erotyczną. 

Pocz, seansów o g. 5 pop. 
W niedz.i święta og.4pop. 

W rolach głównych A. Sudakiewicz 

1 znany tragik A, Bakszejew. 
— eny nie podwyższone. 

  

  

Łatwo się przekonać!! 
że najlepsze i najtańsze ob iady wydaje 

Bar Warszawianka 
TATARSKA 12. 325 
  

      

  

    

poL 

I NAJLEPSZEJ WATY 

  

jest 25 zrzędu państwem, gdzie w wyjątkowo krótkim czasie 

zdobyła sobie rynek znana od 100 lat, niedoścignionej jakości, 

najbardziej poszukiwana na rynkach światowych herbata angielska 

LYONS'a 
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U mA
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Z ROZMAITYCH MATERJAŁÓW Gł 

wyrabia i sprzedaje znana firma && 

BCA CHANUTIN ® 

  

„ ©. S.** M stokach cytadeli. gcnych bene ma а ввеевеваетеесве | 

s 0. S. śmierć = b Ja aska 
8 LEKARZE a 

BZEDEOMIECGZCAE| 

SKA DOKTÓR MEDYCYNY | 

A. GYMBLER | 
CHOROBY WENERY- i 

CZNE i SKORNE | 
Elektroterapja, Diater | 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 21 

Mickiewicza 12 | 

    

róg. Tatarskiej. | | 
Przyjmuje 9 — 2 1 5 — 7. i 

Do nabycia we wszystkich handlach kolonjalnych w całej Polsce. DOKTÓR 

Przedstawiciel na Wilno: K, Abłamowicz, Kasztanowa 7. * ' 

: D.Zeldowicz 
BB: ю choroby weneryczne, зу- — 

T filiss narządów moczo- 

К dla palaczy kotłów parowych w Wilnie, ==» c= s, «>= " wiecz. 
Starani*m Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w 

Warszawie, organizuje się w Wilnie dwutygodnio- 
wy kurs przeszkolenia palaczy kotłów parowych, 
który rozpocznie się dnia Ś.Il r. b. i będzie trwał 
do 18.II r. b. 

Wykłady będą się odbywały w godzinach 
wieczornych w lokalu Szkoły Powszechnej Ne 14, 
"noo Trockiej Ne 14, (w murach Pofranciszkań- 
skich. 

  

Kobieta-Lekarz 22 

Dr. Zeliowi(ZOWA 
kobiece, weneryczne, na- | 
rządów mocezow. od 12—2 

1 od 4 — 6 | 
ul. Mickiewicza 24, tel. | 

ch) © Opłata zgóry za cały kurs wynosi 20 złotych. 1 ч 

Ś WILNO, NIEM'ECKA 23, > Przyjnujć pry na kurs i udziela informacji miej- o a A | 

< firma egz. od r. 1890, SY geowe biuro Dozoru Kotłów — Zwierzyniec ul. Miła | 

& 5 G) 14, tel 807. i K в 
a — Sprzedaż również na RATY. — Ž P zypomina się Rozporządzenie Min Przem. p ENIĄS er 

` i Handlu z dn. 4.VI 1923 г. раг. 12: „Palaczy nie- 5. 

gu 24 godzin. 
Obstalunki są wykonywane w cią- 8 CHOROBY WENERYCZ- osiadający świadectw uzdolnienia, wydanych w В 

Pool. ay NE, SKÓRNE i analizyle- ||| Ž myśl nipiejszych przepisów, władze dopuszczać me- 328 B 
® 
ABGORADETOODOOCAA 
As EU ans nar ausaunzsa ana MY DLA š 

( | [l toaletowe * gatunków po 
cenie kosztu w Polskim 
Składzie Aptecznym W. 
Trubiłły, Ludwisarska 12, 
róg Tatarskiej. Tamże 

OPAŁOWY perfumy na wagę 48 ztu- 
7 pachów. 

KOWALSKI Dzislaj pokaz prania Ra- 
Drzewo rąbane. dionem, oraz bezpłatnie 

  

  

  

  

  

  

  

        

  

      

    
  

    

ga do samodzielnej bezpośredniej obsługi czynnych 
kotłów tylko do dn. 1 stycznia 1926 r. 321 

      Każdą sumę 
gotówki w dolarach, 
rublach i złotych obie- 
gowych lckujemy na 
dobre oprocentowanie 
najsolidniej i bes kosz- 
tów, 304 
Dom H-K „ZACHĘTA“ 

Mickiewicza 1, tel 9 05. 

PIANINA 
do wynajęcia. Repe- 
racja i strojenie. Ul. 
Mickiewicza 24 — 9. 
Estko. 146 

Zostawiono 
torebkę damską z doku- 
mentami w dn. 25. |. 29r. 

  

  

      

  

karskie. Przyjmuje 9-12 
1 4-8. 2996 

> Mickiewicza 4.- 
tel. 1090, W. Z. P. 753. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, * 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
- — ——— ——— daję próbki Radionu. 

Zawiadamia, że rozszerzyła swoją działalność i poleca wszelkie wyrob Dostawa natychmia- z jszz- , 2 

* wędlin wlasnej. produkeji. Be ECOLE PIGIER de PARIS stowa TRIO zam  yzenkach arożkaca Zna” Od 9 — 1 1 8 — В 

Dia Spółdzielni, Instytucyj i pp. Urzędników KU T warunki. | pensjonat dla młodych panien w pobliżu „Wilopal“ Pi i E proszę łaskawie zwrócić (Telef. 921). 240 

ierws dnej jakości. Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże - ч— оК › 

Towar pierw zorzędnej j Ра Аа М, Mówstobre IA, LA R Styczniowa 3. 8% 2 @ 77 | wincji, na dogodnych Wa- zg,is: Zwierzyniec, ul. Wi. ESEECZECEEDOM 

Dostawa na miejsce własnym samochodem. i RENNE (Seine). Stenografa, handlowość | Sasamssssus=ssasnsaseseś | FIĄMTĄSZYNACH | Gwowej 8. Utena uli. toldova 4—4 P. L 8 Akuszerki 

ая коп::щ лааа a WARIRIRIAIA | owo l szybko. | ca Niemiecka. 4, tel, 223, Žanai, Ввасиваенсневы 
Wileńskie Biuro że KAWIARNIA z Ak 

Komisowo - Handlowe = = 82 е uszerka 

BILAKS Mieeterażtas2| Pianina „KROLEWIANKA“ . : 
+= i , Krėlows 

Wileūskiego Prywatnego Banku Handlowego S. A. Ta piarogsórzędnych tibryk 4 zakąski siano 1. Bo Mala ROLNA 

AKTYWA. na 31-go grudnia 1928 roku. PASYWA. our РР rące. Piwo Obiad z2 ch 

Złote i grosze ! Złote | grosze OSZCZĘDNOŚCI a Pobuianka 9-23) et ARE Grayimnje 0d 9 S 

Szy : : - o 7 w. ul. Mickie- 

umy do dyspozycji Kapitały własne: lokujemy na oprocen- uku ny zł 32 „Gabinety“. r 

Ki Leni ai E. k mo РУ zakładowy 1.000,000.— X | towania wajpapotój Posady wódrii waterowy, pi02a 80 о. 4. W. Zdr. 

b) pozostałość w Banku Polskim, P. K. 0. b) zapasowy . 19.116.359] 1.019.116.36 | zabezpieczone u osób а 3 ]Еь L D 0 M * Nr. 3093. 112 

i B-ku Gosp. Krajowego . dą RA 226.395.24|  354.439.50 Wklady: solidnych. 293-1 omowej lub po ray ra E K z 

. ° 4 - 260.598.32 . a) terminowe . у . . . 3 368.800.— | Wileńskie Biuro wej z szyciem. Świa- skanalizowany, wiatło  MARECAEECEDOOWEEM 

Pola ózdciowo własnie: Bławaa .. | 1 1 0. .  .| 255250077] 502130077 | komisowe-Handiowe | deótwa poprzednich posad elektryczna emka a gS ZGUBY в 
a) pożyczki państwowe Lagos Rachunki bieżące (salda kredyt. otwartego kre- Mickiewicza 21, tel. 152 | posiadam, EEE b Lig RU Ba A 8 

b) A Lt hipoteczne ) 11 366,67 dyta WAKE CBE RBA у з 918 527.27 Jodkiewicz Weronika. il, Nr. 7, Marja Jasus. HNARANBAJAGAEECAH 

PURE 2: 67847.58]  80.673.85 Zobowiązania inkasowe . - 55.440 72 Zgubi książkę 

Banki krajowe — 83.710.11 Redyskonto weksli . x 1.920.167.01 gu 1004 wojskową 

Banki R ARZRG - 232.908.42 Banki krajowe . : + e — 472 680.22 
wydaną przez P.K.U, Mo- 

Weksle zdyskontowane . 2 — 3.816.097.65 Ё:;“ ee? easy я .‚??ё:;:? e m w Mm» Pe 

Weksle protestowane i ы х . ALE — 24.845.71 ne e un м оаЕ rzyszłego 1929 . aš *36.476.45 0 I r. 1895 na imię Napo! 60- 

Raaliaoki, Neo (salda debetowe) otwartego żareg JEŻ j : > ORW pr ы 77119 oszenia na ai "= 

redytu; 
° si tė 

‚ 1 3.501.758. 
a) zabezpieczone . Ra 3.857.600.08 do Kurjera Wileńskiego о ы x [-ofojojojoojojalojojcjojofojcj 

b) niezabezpieczone 
3: „857.600. 

> g 

ZL aiso22.90 
przyjmuje na najbardziej ю INFORMATOR 

E A - 8855108 dogndnych warunkach S GRODZIENSKI 
mo! PR 

а 

Nieruchomości - T AZ ADMINISTRACJA Šanasasecasaanas 

Różne rąchunki : . i ‚ = 0.905. 

! k : 

Koszty handl. roku przyszłego 1929 = A оаОа аОЬО AEC R 9.982.571.17 Kurjera Wileńskiego M. Miszewska 

Suma bilansowa šo 25600. Zobowiązania z tytułu udziel. gwar. = 75.600.— Jagieliońska 3. Telefon 99. LEKARZ - DENTYSTA 

P> gwarancje . ы у 8405 899.89 Rokhi aa InkaBó0 йе 3.405.899.89 przyjmuje od g. 2 1 

po S Ai i mn 
: i od 4 do 6-ej. 

RAZEM = 3846451166 | RAZEM 18.464 371.66 rodno, ul. Kołożańska 8. 

6—7 wiecz. we wtorki i piątki, Rękopisów Redakcja mie zwraca, Dyrektor wyd. przyj- 
  
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 p 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnodzeniem do domu lub prz 
katy—1.00 zł. za wiersz cy: ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. 

la pos zaiśli zukujących pracy 50% tej, zamiejscowe—25"/, drożej. 

muje od 12—2 ppoł. 

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

ecyłką pocztową 
za wyraz. De tych cem dolicza się: za og: 
Za numer dowodowy—20 gr. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 
iesiaaih zyaój X od 9—3 i 7— 

icą 7 ał. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—40 gr. 

oka i tabeleryczne—50"/, drożej, z zastrzeżeniem miejsca—28/, 

Uktad ogioszefi 6-cie łamowy, za tekstem 10-mio łamowy. Administracja zastrz © 
łoszenia cyfrowe 

oł. Redektor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 
Mecz. Kento czekowe P.K.O. 30.780. Drukarnia — ul. 

„Kurier Wileński" S-ka z ogr. oóp. Druk. „Znicz“ ut. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

Ś-te Jańska 1, tel. 3—40. 
w tekście I, Il str.—30 gr., 

drożej, w numer 
prawo zmiany terminu druku 

m, IV, V, VI--35 gr, 1а tekstem—15 

ach niedzielnych i świątecza.- 
epia05> ъ 

25*/, droti 
Oddział 

; iii i 
Rtuaxror cópowiedzialny Józei Jurkiewicz. 

„ kronika rekl-komanė- 
z- zagraniezne—100*/, dro 

w Grodnie: Bankowa 18. 
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