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Niniejszem mamy zaszczyt podać do wiadomości Szan. Klijenteli, że 
po ustaniu naszych interesów handlowych z Europejskiem 
(„Baltrustra”, Ryga), zawiązaliśmy stosunki z Kencernem Transportowym 
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Garść informacyj. 
(Telefonem z Warszawy). 

Rozpoczęta w ubiegły piątek ge- 

meralna dyskusja nad wnioskiem 

klubu Jedynki w sprawie zmiany 

Konstytucji ma być kontynuowana 
we wtorek. Zapisanych do głosu 
jest dotąd około 50 posłów i lista 
mówców nie została w piątek zam- 

knięta. 

Bezpąrtyjny Blok gotów jest prze” 

prowadzić tę dyskusję nie tyle w 
tym celu, aby przekonać opozycję, 

ale dlatego, że pragnie z trybuny 

sejmowej swe uzasadnienie reformy 

uczynić dostępnem dla najszerszego 

egółu. Nie jest to dogodnem dla 

opozycji, która operując argumen- 

tami teoretycznej natury, nie znaj- 

dzie w bezpartyjnych kołach społe- 

czeństwa, bardziej skłonnego do ro- 

zumowań na podstawie przebytych 

doświadczeń i bezpośrednio odczu” 

wanych wymogów życia codzienne- 

go, większego oddźwięku. Prawdo- 

podobnie więc we wtorek nastąpi 

„zgilotynowanie" dyskusji, t. zn.. że 

Sejm większością głosów uchwali 

przerwać ją po wypowiedzeniu się 

jednej lub dwóch kolejek przedsta” 

wicieli wszystkich klubów, poczem 
wniosek Jedynki zostanie odesłany 

do komisji konstytucyjnej, złożonej 

z 3] członków. 

ta zresztą nie bę- 

ale chodzi 

ponieważ 

„Gilotyna“ 

e ograniczenie dyskusji, 
w komisji mogą przemawiać nietyl- 

ko jej członkowie, ale również każ” 

/dy poseł. Natomiast prawo gloso- 

owania przysługuje tylko członkom 

"komisji. Rezonans obrad w komi- 

sjach z reguły bywa mniejszy, gdyż 

normalnie nie prowadzi się na nic 

'stenogramów, jednakże w danym 

wypadku wobec ważności wypadku 

ebrady komisji będą stenografowa- 

ne, co oczywiście ułatwi jak naj- 

szersze ich rozpowszechnienie. 

Nie jest jeszcze pewnem, czy 

projekt Jedynki będzie jedynym 

przedmiotem dyskusji komisyjnej. 

Dotąd nie wpłynął poza nim do 

laski marszałkowskiej żaden inny 

"wniosek w sprawie zmiany Kon- 
stytucji. Kursują pogłoski, że stron” 

nictwa lewicowe prowadzą obecnie 

pertraktacje co do uzgodnienia 

wspólnego kontrprojektu. Trudność 

polega nietylko na uzgodnieniu je- 

go treści, ale także na zebraniu 
wymaganej przez uchwalony nie- 

dawno regulamin ilości 11! pod- 

pisów. 

Bezpartyjny Blok dążył do ot- 

warcia naścieżaj możliwości skla- 

dania wniosków i głosował pod- 

czas uchwalenia regulaminu za tem, 

aby liczba 15 podpisów była wy” 

starczającą. Lewica opozycyjna, 

niechętna wogóle wszelkim zmia* 

nom, przeprowadziła z  popar- 

ciem mniejszości narodowych uchwa” 
łę o 11! podpisach, które unie- 

możliwiają wszystkim klubom, oprócz 

Bezpartyjnego Bloku, złożenie wnios” 

ku we własnem imieniu. 

Może go obecnie wnieść jedynie 

koalicja kilku stronnictw, liczebnie 

silniejszych. Klub Narodowy wogóle 

nie jest w stanie zdobyć Ill pod- 

pisów, gdyż jeżeli nawet będzie 

mógł żnależć poparcie u Chrześćijań- 

skiej Demokracji, Piasta i N.P.R-— 

prawicy, co jest wątpliwe, to i w 

ten sposób Ill podpisów nie osiąg- 

nie. Pozostaje jedynie Zjednoczenie 

dla obrony Republiki i Demokracji, 

t.j, P. P. $, Wyzwolenie i Stron- 

nictwo Chłopskie. Grożna nazwa tej 

koalicji kryje jednak wielką jej sła- 

bość wewnętrzną. Nie było dotąd 
ani jednego wypadku, aby ta koa- 

licja solidarnie wystąpiła w Sejmie 

w sprawie zasadniczej. Był wniosek 

o wyrażenie votum nieufności mi- 

nistrowi sprawiedliwości  Carowi, 

bylo glosowanie nad całością bud- 

žetu — w obu wypadkach koalicja 

się rozbiła i poszczególni jej człon- 

kowie głosowali inaczej. Złośliwi 

zapewniali w Sejmie, że jest to tak- 

tyka stosowana świadomie poto, aby 

wnioski. skierowane przeciwko rzą- 

„dowi, nie uzyskały. większości. 

Jakkolwiekbądź wątpliwem wy- 

daje się, aby doszło w Zjednoczeniu 

dla Obrony Republiki i Demokracji 

do porozumienia na tle wspólnego 

wniosku konstytucyjnego: jedność 

w negacji i to niezbyt pewna nie 

oznacza jeszcze jedności w pozyty- 

wnem działaniu. Nauczyliśmy się 

głośnych i uroczystych zapowiedzi, 

wygłaszanych przez przywódców 

stronnictw opozycyjnych z trybuny 

sejmowej, nie brać całkiem dosłow- 

nie. Istnieją jeszcze inne przeszko- 

dy dla złożenia przez stronnictwa 

lewicowe wspólnego wniosku kon- 

stytucyjnego. Stronnictwo Chłopskie, 

które uprawia w Sejmie opozycję 

uproszczoną do maximum, jest za- 

sadniczo przeciwne wszelkim zmia- 

nom obecnej Konstytucji, z której 

jest zupełnie zadowolone. Nosiło się 

więc z zamiarem złożenia już przy 

pierwszem czytaniu wniosku o od- 

rzucenie projektu Jedynki bez dys- 

kusji jeszcze w pierwszym dniu. 
Zamiaru tego nie uskuteczniło, ale 

nie jest wykluczone, że uczyni to 

we wtorek. W takim razie udział 

jego we wspólnym wniosku z P.P.S. 
i Wyzwoleniem byłby trudny do po- 

myślenia. Logicznie rozumując, trze- 

ba przyjść do takiego wniosku, ale... 

logika w polityce nie jest elemen- 

tem koniecznym. 

Tak czy inaczej, wtorek przynie- 

sie zapewnie zakończenie dyskusji 

na plenum Sejmu i wniosek powę- 

druje do komisji. Czy z niej wogóle 

wyjdzie,— na to pytanie trudno jest 

dziś odpowiedzieć. 

Testis. 

Proces młodych komanistek 

w Krakowie. 

KRAKOW, 28.I[. (Pat). Przed są- 
dem karnym w Krakowie odbyła się 
rozprawa przeciwko Herbergerów- 
nie, lat 20, krawczyni i Ginzig Ama- 
Iji, Jat 21, b. uczennicy gimnazjum, 
oskarżonym o zbrodnię zdrady głów- 
nej w związku z działalnością ko- 
munistyczną. Trybunał, na podsta- 
wie werdyktu 
skazał Herbergerównę i Ginzig na 
dwa lata ciężkiego więzienia 2 obo- 
strzeniami. 

  

   

   
    

  

    

sądu przysięgłych, , 

д państ ościennych. 
LITWA. 

Kim jest szef sztabu litewskiego 
„gułk. Kubeliunas. 

RYGA, 23-11 Nowomianowany 
szef sztabu. generalnego litewskiego 
pułk, Kubeliunas urodził się w roku 
1894 w powiecie kowieńskim. Do 
szkół chodził w Rydze. W roku1914 
ukończył szkołę wojskową w Wilnie. 
Podczas wojny był na froncie rys- 
kim, a w roku 1919 wstąpił do armji 
litewskiej. Po ukończeniu akademii 
wojennej w Ciechach pułk. Kube- 
liunas został mianowany członkiem 
sztabu generalnego i na tem stano- 
wisku pozostawał dotychczas. | 

Proces nad „organizacją Plecz- 
kajtisa“. 

Jutro, t. jj. w poniedziałek w są- 
dzie wojennym w Kownie rozpocz- 
nie się proces przeciwko 2! człon- 
om organizacji b. posła Pleczkaj- 

tisa, oskarżonym 0 zdradę stanu. 
Oskarżonych broni były prezes 
ministrów Słazewiczjus. Oskarżonym 
grozi kara śmierci. 

ROSJA SOWIECKA. 

Pomnik Gribojedowa. 

MOSKWA, 23.11. (Pat). W setną 
rocznieę śmierci słynnego komedjo- 
pisarza rosyjskiego Gribojedowa, a- 
utora komedji „Gore od uma*, od- 
było się w Moskwie uroczyste od- 
słonięcie jego pomnika, Pomnik 
wzniesiony został naprzeciwko do- 
mu, w którym urodził się Gribo- 
jedow, 

ESTONIA. 

Roczniea niepodległości Estonji. 

TAŁLIN, 29-11. Dziś jako w 11 ro- 
cznicę niepodległości Estonji do Tal- 
lina przybędą przedstawiciele państw 
obcych akredytowani w Rydze 1 Hel- * Morawskie 
singforsie. Z powodu epidemji grypy 
wielka rewja wojsk estońskich została 
odwołana. Taksamo nie odbędzie 
się tradycyjny raut w Min. Spr. Zagr. 
Natomiast odbędzie się przyjęcie u 
Ministra Woiny, na które przybędą 
członkowie rządu, prezydjum sejmu, 
p. korpusu dyplomatycznego 
т @; 
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Odparcie insynuacyj antypolskich. 
Artykuł p. Thugutta w „Die Menschkeit". 

BERLIN. Tygodnik  paeyfistycz- 
ny „Die Menschheit* zamieszcza ar- 
tykał posła Thugutta, który obrazu- 
je wrażenia, jakie wywołał memo- 
rjał Groenera w Polsce, Charaktery- 
zując stanowisko polskiej prasy le- 
wicowej i lewicowo-demokratycznej, 
poseł Thugutt stwierdza, że całą 
prasa pomimo różnie partyjnych, od- 
rzuca sołidarnie insynuacje, jakoby 
Polska zamierzała wywołać konflikt 
zbrojny s Niemcami. Niewątpliwie 
w Polsce, jak zresztą w każdym 
kraju z wyjątkiem może jednej 
Szwajcarji, istnieją ludzie, którzy 
marzą o powiększeniu granic państ- 
wa. Ludzi tych jest jednak zaled- 
wie mała garstka. Pogląd, że wojna 
nawet zwycięska, byłaby zgubna 
dla Polski, zyskuje coraz bardziej 
na sile. Tego rodzaju dokumenty, 
jak memorjai min. Groenera nie mo- 
gą ułatwić rozwoju idei pacyfistycz- 
nej. 

Warszawa wobec groźby powodzi 
WARSZAWA. 28,1. (Pat). Wobee 

spodziewanej powodzi, urząd woje- 
wódzki opracował pian akcji zapo- 
biegawczej i ratowniczej. Akcja ta 
ma polegać przedewszystkiem na u- 
stalenin zagrożonych punktów i nie- 
bezpieczeństw, jakie tym punktom 
zagrażają, a powtóre — na obronie 
technicznej i społecznej punktów za- 
grożonych. Urząd wojewódzki roz- 
począł systematyczne opracowywa- 
nie planu obrony wałów od Warsza- 
wy do Wilanowa. 

Lanreat olimpijski Wierzyński 
wyjechał do Ameryki, 

WARSZAWA, 2311. (Pat). W dniu 
dzisiejszym opuścił Warszawę, uda- 
jąc się przez Poznań i Berlin do 
Cherbourga, laureat olimpijski w 
dziale poezji Kazimierz Wierzyński. 
7 Cherbourga wyjedzie parowcem 
transatlantyckim do Ameryki. Ce- 
lem podroży jest nawiązanie łącz- 
ności z Połonją amerykańską i zwie- 
dzenie tamtejszych, ośrodków  ро!- 
skich. 
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iadczenie komisarza wojny Wo” 
roszyłowa © trudnościach w armji 

į czerwonej. 
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BERLIN, 23. Il. (Pat.) Korespondent moskiewski „Vossische Zeitung" 
przytacza dziś oświadczenie komisarza wojny Woroszyłowa o trudnoś- 
ciach, istniejących w armji czerwonej i w sztabie jej dowódców, pod- 
kreślając, że wywody Woroszyłowa stwierdzają istnienie wśród oficerów 
armji czerwonej pewnego fermentu, związanego z istnieniem opozycji. 

Cały szereg oficerów armji czerwonej miał w okresie tak zwanego 
likwidowania opozycji trockistów przesłać memorjały Stalinowi, wyraża- 
jące obawę, że polityka rządu sowieckiego, zwracająca się swojem ost- 
rzem przeciwko warstwom chłopskim, może wywrzeć ujemny wpływ na 
nastrój armji czerwonej, której 66 proc. pochodzi właśnie z warstwy 
chłopskiej. 

oroszyłow w swojem oświadczeniu staje całkowicie na stanowisku 
obecnych kół rządowych Rosji Sowieckiej, twierdząc, że polityka Stalina 
zwraca się tylko przeciwko bogatym chłopom, a nie przeciwko całej 
warstwie chłopskiej, i że nie wywoła ona ujemnego skutku w łonie 
armji czerwonej, ponieważ w ostatnich czasach usunięto zupełnie znacz- 
ną ilość elementów, pochodzących z kół bogatego chłopstwa i oparto ją 
na kołach średnio i małozamożnych chłopów. 

Lesy baniły sowieckiego. 
PRAGA, 28. II. (Pat), Opozycja komunistyczna w Bernie Morawskim 

miała otrzymać od osób, stojących blisko Trockiege list, stwierdzający, 
że stan zdrowia przywódcy rewolucji rosyjskiej jest bardzo poważny tak, 
że będzie on musiał prawdopodobnie poddać się operacji. 

Rodzina Trockiego „obawia się powierzyć go opiece lekarzy tureckich 
i chętnie przeprowadziłaby kurację z któremś. z sanatorjów, wględnie 
uzdrowisk czechosłowackich. 

a rząd czesko-słowacki zgodził się na udzielenie Troekiemu 
yu; 

zdośność o przyjeździe Trockiego do Czech potwierdza się. 
    

    

praw. 

m utworzyła się komisja, złożona z przedstawicieli opozycji 
komunistycznej, która podjęła akcję w sprawie uzyskania dla Trockiego 
prawa wjazdu do Czechosłowacji, w celu przeprowadzenia tam kuracji. 
Prasa berlińska wyraża przypuszczenie, że Trocki istotnie otrzyma w nie- 
dalekim czasie prawo wjazdu i przybędzie do Czechosłowacji. 

PRAGA. 23.1. (Pat). Jak podaje prasa, pani Trocka zwróciła się do 
opozycyjnej frakcji komunistycznej w Bernie z prośbą o wystaranie się 
u odpowiednich władz o zezwolenie jej raężowi na pobyt w jednem z 
sanatorjów w Czechosłowacji. 

z) 

Kryzys wewnętrzny w Niemczech. 
BERLIN. 23.IL (Pat). Dalsze kroki w sprawie rekonstrukcji gabinetu 

odroczone zestaną prawdopodobnie do wtorku przyszłego tygodnia. Prasa 
berlińska najostrzej wypowiada się o grze niemieckiej partji ludowej. 
„Vorwaerts“ oświadcza, iż intryga partyj paraliżuje zdolność do pracy 
zarówno parlamentu jak i gabinetu. › 

Nawet zbližona do min. Stresemanna „Deutsche Allgemeine Zeitung“ 
taktykę niemieckiej partji ludowej ostro krytykuje. Dzienniki demokra- 
tyczne i socjalistyczne wskazują, iż tego rodzaju praktyki polityczne kom- 
promitują poprostu parlamentaryzm w Niemczech. 

„Deutsche Allgemeine Zeitun* pisze, iż wobec niezadowolenia, jakie 
zachowanie się stronnictw umiarkowanych wywołało w opinji publicznej, 
zanosi się na powstanie nowego stronnictwa w Niemczech. któreby za 
podstawę swego istnienia wzięło obronę interesów państwa". 

Ameryka u Szczytu powodzenia. 
„WASZYNGTON. 23.IL. (Pat), Przemawiając z okazji 30-letniej rocz- 

nicy śmierci Waszyngtona, prezydent Coolidge wyraził się z wielkim op- 
tymizmem o obecnych stosunkach wewnętrznych Stanów Zjednoczonych. 
Ameryka—mówił prezydent—rzadko bywała w korzystniejszej sytuacji. 

Doświadczeni obserwatorzy zapewniają mnie, że nasze stosunki 
z Ameryką Południową opierają się na bardziej zadawalających podsta- 
wąch, niż w przeciągu ostatnich 25 lat. 

Z żadnym rządem, ani narodem europejskim, z wyjątkiem Rosji 
Sowieckiej, nie mamy żadnych poważnych kwestyj spornych. Poza tym 
jednym krajem wszystkie zagadnienia, jakie powstały w związku z wojną, 
zostały już uregulowane. 

WPEZETRZEZOWEEWCZ 

Czy Amundsen naprawdę zginął? 
Pomoc grupie balonowej załogi Italji. 

RZYM, 28.11. (Pat). Odpowiadając na zapytania przedstawicieli pra- 
sy, prof. Samojłowicz, kierownik ekspedycji „Krasina*, oświadczył, iż, 
jego zdaniem, Amandsen zginął zupełnie niewątpliwie, nie wyklucza na- 
tomiast możliwości odnalezienia członków załogi Italji, należących do 
t. zw. grupy balonowej. — Prof. Samojłowicz weźmie być może udział 
w wyprawie ratunkowej, organizowanej przez Włochy. W wyprawie tej 
jednak łamacz lodów „Krasin* nie będzie użyty. 

Zdaniem profesora, poszukiwania winny być prowadzone na północ- 
ny zachód od ziemi Franciszka Józefa, przy pomocy jednego lub dwóch 
niewielkich samolotów, statku motorowego i psów. — Wyprawa tego ro- 
dzaju winna być oczywiście podjęta dopiero w lecie. 

Powtórna tala mrozów w Europie. 
W Bułgarji syberyjski mróz. 

SOFJA, 23. II. (Pat). W wielu miejscowościach mróz doszedł do 32 
st, W Ruszczuku spadł czarny śnieg, co objaśnia się obecnością w po- 
wietrza pyłu pochodzenia wulkanicznego. 

Zamknięcie szkół greckich z powodu mrozów. 

ATENY, 28. II. (Pat), Z powodu silnyth mrozów i wielkich opadów 
śnieżnych, rząd postanowił zamknąć na przeciąg 5 dni wszystkie szkoły. 
W kilku miejscowościach, odciętych wskutek śniegu od świata, odczuwa 
się brak żywności. 

   

IN. 23.11. (Pat). Prasa berlińska donosi z Pragi, że w Bernie 
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DZIEŃ POLITYCZNY. 
(Tel. wł.). Wczoraj p. prem. Bar- 

tel odbył w południe kenferencję z 
Marszałkiem Piłsudskim, a o godz. 5 
m. 80 udał się na Zamek, gdzie ze- 
stał przyjęty przez Pana Prezydenta. 
Konferencja. na Zamku trwała 2 i 
pół godziny. 

* 

(Teł. wł.), Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej rozpocznie z dniem 25 b. 
m. udzielać normalnych audjencyj, W 
ostatnim , tygodniu po ciosie, jaki 
dotknął jego rodzinę, Pan Prezydent 
załatwiał tylko bieżące sprawy pań- 
stwowe, przyjmując członków rządu 
i urzędników własnej kancelarji. 

* 

(Tel. wł.), W niedzielę wieczorem 
przyjeżdża do Warszawy rumuński mi- 
nister spraw zagranicznych Mironescu. 
Wraz z p. min. Mironescu powróci de 
Warszawy poseł rumuński przy rzą- 
dzie polskim p. Davila, który bawił 
w Bukareszcie, gdzie złożył relację 
ze swego pobytu w Moskwie. 

Projekt ustawy o ubezpieczeniach 
społecznych. 

Telefonem z Warszawy. 

Wczoraj minister Pracy i Opieki 
Społecznej p. Jurkiewicz złożył na 
ręce marszałka Sejmu projekt usta- 
"wy o ubezpieczeniach społecznych. 
Projekt wprowadza na obszarze ca- 
łego. państwa ubezpieczenie robotni- 
ków na starość, na wypadek nie- 
zdolności do zarobkowania oraz za- 
opatrzenie wdów i sierot. Projekt 
zmniejsza ciężary, wynikające z u- 
bezpieczenia, przyezem przewiduje 
na wszystkie rodzaje ubezpieczeń 
składkę 12 proe., z ezego 8 proe. 
płaci pracodawca, a 4 proc, pra- 
cownik. 

Jedną z najistotniejszych cech 
projektu jest organizacja ubezpie- 
czenia: najniższą instytucją będzie 
kasa ubezpieczeń społecznych, wyż- 
szym stopniem — zakład ubezpie- 
czeń społecznych, a najwyższym — 
związek zakładów ubezpieczeń spo- 
łecznych. : 

Zjazd organizacyjny P. 0. W. 

Grono Peowiaków wraz z Zarzą- 
dem Głównym likwidującej się Pol. 
skiej Organizacji Wolności postano- 
wiło założyć Związek Peowiaków i 
w tym celu zwołuje do Warszawy 
zjazd organizacyjny na dzień 17-go 
marca b. T. 

W. zjeździe mają prawo uczest- 
niczyć b. Peowiacy, mogący się wy- 
legitymować dyplomem krzyża P. O. 
W., względnie jakąkolwiek legity- 
macją, stwierdzającą przynależność 
do b. Polskiej Organizacji Wojsko- 
wej, oraz członkowie Polskiej Orga- 
nizacji Wolności, należący do Orga- 
nizacji od roku 1922, których przy- 
należność zweryfikuje Zarząd Głów- 
ny P. O. Wolności, 

W celu zapewnienia odpowiedniej 
ilości kwater dla przyjezdnych, na- 
leży nadsyłać zgłoszenia na zjazd 
do dnia 1i-go marca b. r. Kwatery 
będą przygotowane tylko dla nad- 
syłających zgłoszenia w powyższym 
terminie. Zgłoszenia nadsyłać nale- 
ży do Zarządu Głównego P. O. Wol- 
ności, Warszawa, ul. Hoża 54 m. 7. 

Nieszezęśliwy wypadek w Kato- 
więach. 

KATOWICE, 28.II. (Pat). Na ko- 
palni w Nikszoweu zdarzył się nie- 
szczęśliwy wypadek, ofiarą którego 
padł robotnik Wiktor Cieśla. Miano- 
wicie podczas smarowania kolejki 
łańcuchowej Cieśla spadł z drabiny 
na żelazny wóz, doznając ciężkich 
obrażeń cielesnych, na skutek któ- 
rych zmarł dzisiaj w nocy w lecz- 
nicy. 

2420000030 

3 Zamówienie m saletrę 
Chilijską Wapniową i Nitrofos 

przyjmuje . 

Zygmunt Nagrodzki zawama 1102. 
į Kto zamówi wcześnie—ten będzie miał 

transporty w drodze. 501 
00600 

Kronika telegraficzna. 
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== Lebrix wylądował wczoraj wieczorem 
w Allahabadzie i dziś wieczorem odleci do 
Sajgonu. 

= Agent reparacyjny Parker Gilbert, 
który przechodził ciężką chorobę, powrócił 
do zdrowia i ma wyjechać z Paryża do 
Berlina. 
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„SPORT. 
Łakończenie. mistrzegtw marc. Armii. 

Bieg 16 klm. ze strzelaniem. 
Ostatnią konkurencją mistrzostw 

marciarskich Armji był bieg 16 klm. 
ze strzelaniem, który się odbył w 
warunkach dość ciężkich z powodu 
obfitych opadów śnieżnych, zasypu- 
jących stale trasę. 

Trasa biegła z boiska sp. na Pu- 
szkarnię, dalej na strzelnicę 6 p. p- 

Leg., w stronę Równego Pola, od 

Równego Pola trasą biegu 24 klm. 
W biegu wzięło udział 78 zawodn. 
Wyniki osiągnięto następujące: 

W klasie I: |) por. Kasprzyk: (21 
d.p.), czas | g. 4! m. 08 s., strzałów 
trafnych 7 na 10 możliwych, nota 
5.562; 2) strzelec Skupień (21 d.p.), 
czas | g. 35 m. 12 s., strzałów tr. 5, 
nota 15; 3) kprl Pawluszkiewicz (21 
d.p.), czas | g. 41.15 s., strzal. tr. 3, 
mota 11.500. 

W klasie HI: 1) kprl podch. Łę- 
towski (szk. podch.), czas lg. 48.11, 
strzałów tr. 8, nota 14.813; 2) kprl 
Władyko (22 d. p.;, czas 2 g. 07.43. 
strz. tr. 10, nota 11.875; 3) ppor Li- 
sowski (13 d. p.), czas | g. 58.39, 
strz. tr. 6, nota 10.187; 4) kprl Bosiak 
(22 d.p.), czas 2 g. 01.07, strz. tr. 4, 
nota 7.562; 5) sierż. Szymański (1 d. 
p. Leg.), czas 2 g. 05.40, strz. tr. 5, 
nota 7.437; 6) kprl Kraszewski (5 br. 
K.O.P.), czas | g. 53.51, strz. tr. 2, 
mota 7.375. 

Ogėlna klasyfikacja mistrzostwa 
Armii. 

Ogólna klasyfikacja mistrzostwa 
Armji zespołowego przedstawia się, 
jak niżej: 
1) zesp. 21 d.p. g. nota og.109 174lok.l 

) 2) „ ŚSzk.podch. „ „ 64.443 „2 
idp 4» 009.024 „03 
4). Modupo 5-4 140.728 404 
3-5 15rROPr,„ 41.160 „5 
6 „-tdap<kcg, „/.„.136.507 56 

Ostatnie miejsce zajął zespół 27 
d. p. (nota 4.007), 

Ogólna klasyfikacja jednostkowa. 
Mistrzostwo jednostkowe Armii 

polskiej zdobyli w klasie I: 
1) strzel. Skupień (21d.p.) nota 35.000 
2) por. Kasprzyk iš „ 30.662 
3) kprl Pawluszkiewicz „ 29.400 

w klasie III: 
1) kprl pdch. Łętowski (Szk. p.) 28.913 
2) „ Bosiak (22 d. p) 17.362 
3) kprl pdch.Słomczyński (S.p.) 16.863 
4) , „ Szumowski „ 16.850 
5) sierż. SzymańskiW| d. p.) 16.437 
6) ppor. Lisowski (13 d. p.) 15.487 

W dniu dzisiejszym o godzinie 
i-tej w południe na boisku sp. 6 

. p. Leg. na Antokolu odbędą się 
ka skokėw narciarskich, ktėo- 

re ze względu na obecność woje- 

1. Strzel. Sieczka Gąsienica Sta- 
nistaw 24 p. sp. rekordsmen skoczni 
zakopiańskiej tej zimy (66 m.) — 
na zawodach międzynarodowych 
tegorocznych. Należy obecnie do 
czołowych skoczków narciarskich 
Polski. Na nartach jezdzi od dziec- 
ka. Cechuje go nadzwyczajna mięk- 
kość ruchów, technicznie opanowa- 
ne narty ma wspaniale. Biega na 
18 klm. pochodzi z Zakopanego. 

2. Zdzisław Motyka członek S. N. 
Tow. Tatrz. z Zakopanego startuje 
od roku 1922 w barwach tego to- 
warzystwa. 

Czolowy biegacz Polski stale w 
liczbie 3-ech pierwszych biegaczy. 
Ostatnio na międzynarodowych za- 
wodach w Zakopanem zajął w bie- 
gu 50 klm. przy b. silnej konkuren- 

Z Reduty. 
(„Adwokat i Róże", komedja w 3 ak- 

tach Jerzego Szaniawskiego.) 

O treści oraz o założeniu ideo- 
wem tej komedji pisałem juź na kil- 

ka dni przed premjerą („Kur. Wil." 
z dn. 16 b. m.), — teraz więctylko 
garść uwag o utworze i jego inter- 
pretacji scenicznej. 

Tezę Szaniawskiego, bardzo mi- 
sternie przeprowadzoną w „Adwo- 

kacie" możnaby streścić tak: „do- 
skonałość moralną osiąga się na 
drodze przezwyciężania samego sie- 
bie, przez walkę z egoizmem." Moż- 
naby nazwać ten utwór gloryfikacją 
poświęcenia, poświęcenia w znacze- 
niu ewangielicznem. Mecenas daje 
przykład, że należy nietylko prze- 
baczyć osobistemu wrogowi, ale i 
bronić go przed sprawiedliwością 
społeczną. | na ten szczyt doskona- 
łości prowadzi Mecenas za sobą 
Marka. Obaj bronią w sądzie „zło- 
dzieja róż”, człowieka, który kradł 
im osobiste szczęście. 

Już przez to, że w celu zade- 
monstrowania tej idei wybrał Sza- 
niawski formę utworu realistycznego, 
formę komedji współczesnej, że swą 
wysokiej próby tendencję filozoficz- 

Nictrzotwa narciarskie Wilna. 
W dniu 23.1 o godz. 14rozegra- 

ne zostały mistrzostwa narciarskie 
Wilna przy udziale zawodników 
miejscowych klubów: A. Z. S. Po- 
goń, | p. p. Leg., Pol. Kl. Sp. i 21 
baonu K. O.P. 

Z zawodników pozamiejscowych 
startowali: do kombinacji Sieczka 
Gąsienica ' (Sokół Zakopane) Król 
Eug. i Kuraś Józef (5. N. Tow. Tatrz. 
Zakopane) i Szymkiewicz z Warsz. 
Klubu Narc. i kpt. Niemid z 3 
p. s. p-. 

W biegu otwartym 16 klm. wziął 
udział znakomity zawodnik polski z 
S$. N. Tow. Tatrz. z Zakopanego i 
uczestnik ostatnich zawodów mię- 
dzynarodowych Zdzisław Motyka. 

Ogółem startowało do kombina- 
cji I0 zawodników, a do biegu o” 
twartego 35 zawodników. 

Wyniki osiągnięto następujące: 

Bieg 16 kim. komb. 

1) Kuraś Józef (S. N. Tow. Tatrz. 
Zakopane) czas | g. 18 m. 41 s. 

2) Król Eug. (Wisła Kraków) 
czas | g. 20 m. 22 s. 

3) Sieczka Gąsienica (Sokół Za” 
kopane) I g. 21 m. 59 s. 

4) Germanowicz Jerzy (A. Z. S.) 
1 g. 25 m. 42 s. 

5) Stankiewicz Wiktor (A. Z. 5.) 
] g. 28 m. 08 s. 

6) Mikulski Zygmunt (A. Z. 5.) 
1 & 30 m. 23 s. 

Pozakonkursem Ciechanowicz (A. 
Z. S.) uzyskał czas | g. 28 m. 07 s. 

Bieg otwarty.16 klm, 

KLASA I 

1) Motyka Zdzisław (S. N. Tow. 
Tatrz.) | g. 15 m. 24 s. 

KLASA II. 

1) Niemiec Mieczysław (3 p.p.p.) 
czas. | g. 26 m. II s. 

KLASA IIL 

1) Karpowicz Fr. (K. K. S. Po- 
goń) czas | g. 30 m. 34 o. 

2) Kohutek Ludwik (A. Z, S.) 
czas. | g. 3! m. 24 s. 

3) Witłowicz Witold (A. Z. S.) 
czas | g. 33 m. 46 s. 

4) Niewecki Jarosław (A. Z. 5.) 
l g. 34 m. Ió s. 

5) Doliński Józef (1 p. p. Leg.) 
czas. | g. 40 m. 22 s. 

6) Szalas Tomasz (21 baon K. 
O. P.) cza | g. 42 m. I6 s. 

Dzisiejsze konkursy skoków. 
wodów kresowych, jako też udział 
w nich najwybitniejszych skoczków 
polskich—biografje których zamie- 
szczamy poniżej — zapowiadają się 
nadzwyczaj interesująco. 

Wojewodowie Ziem Wschodnich na zawodach. 
Jak się dowiadujemy, p.p. wojewodowie Ziem Wschodnich, przyby- 

wający do Wilna na konferencję, będą obecni w dniu 24 b. m. na zawo- 
dach narciarskich, mianowicie na konkursie skoków, zapowiedzianym na 
godz. 12-tą na boisku 6 p. p. Leg. na Antokolu. 

Czołowi zawodnicy Polski w Wilnie. 
cji 13 miejsce i był pierwszym z 
Polaków w tej konkurencji. 

3. Por. Kasprzyk Artur z 21 p. 
art. poł. absolwent rocznej szkoły 
sportowej w Poznaniu—kdtant nar- 
ciarskiej grupy treningowej w Ża- 
kopanem w bież. sezonie, gdzie 
przygotowywał wspólnie z trenerem 
Simonsenem zawodników narciar- 
skich cywilnych i wojskowych do 
międzynarodowych zawodów F. I. 
S-u jezdzi na nartach od lat 5-ciu, 
startuje w zawodach od lat 3-ch. 
Cechuje go bardzo wielka wytrzy- 
małość i jest świetnym materjałem 
na długodystansowca, w czem się 
też specjalizuje (30 i 50 klm.). 

Na tegorocznych zawodach nar- 
ciarskich międzynarodowych był. 
komendantem patrolu reprezenta- 

no-moralną umieścił w płaszczyźnie 
życia codziennego i stosunków prak- 
tycznych, — już przez to utrudnił 
sobie jako dramaturg zadanie. Kro- 
cząc bowiem tą drogą musiał wy- 
strzegać się wyjaskrawienia swych 
postaci, gdyż to mogłoby zmylić u- 
wagę widzów, a z drugiej strony 
nie chciał widzowi „łopatą kłaść do 
głowy” swych myśli, a więc unik- 
nąć moralizatorstwa. ` 

Czy wybrnął z tych trudności? 
I tak, i nie, bo wpadł w inną 

zasadzkę, dla artystycznej wartości 
utworu niegrożną, ale utrudniającą 
porozumienie się autora z publicznoś- 
cią. Szaniawski  przesubtelizował 
nieco swój utwór. Zabardzo zaufał 
wrążliwości i domyślności słucha- 
;czów. Czy się nie zawiedzie? Trze- 
ba dość muzykalnego ucha, aby w 
owych półtonach, pianissimach i pa- 
uzach do końca słyszeć przepiękny 
motyw przewodni dzieła. 

Wyjaśni się to lepiej przez po- 
równanie „Adwokata iróż* z „Prze- 
pióreczką* Żeromskiego. Sztuki te 
spowinowaconę są ze sobą wspól- 
nym rodki E Maska ak ai 
stwem motywu naczelnego, wyrażo- 

nego w idei samozaparcia się i po- 
krewieństwem formy, za pomocą 
której obaj pisarze chcą przekonać 

cyjnego Polski, który zajął zaszczyt- 
ne drugie miejsce po Finach, a 
przed Czechosłowacją, Rumunią, 
Jugosławią i Francją w biegu patro- 
lowym 30 klm. ze strzelaniem. Kar- 
jerę zawodnika narc. rozpoczął w 
grupie zawodników wojskowych w 
r. 1926/27, której trenerem był Nor- 
weg Thorleif Aas, w r. 1927/28 tre- 
nował w narc. ośrodku olimpijskim 
pod kier. trenera Simonsena. a w 
bież. sezonie 1928/29 jako kdt. gru- 
py treningowej i komendant patro- 
lu reprezentacyjnego. 

Należy obecnie do czołowych 
zawodników narciarskich W. P. a 
z oficerów jest bezprzecznie pierw- 
szym. 

4. St. strzel. Mietelski Władysław 
z 8 p. st. p. b. mistrz Austryi w 
kombinacji w r. 1927. Specjalista w 
skokach — biega gorzej, jeżdzi na 
nartach od dziecka, w zawodach 
startuje od roku 1920. Należy do 
czołowych skoczków Polski. Tech- 
nik pierwszorzędny. Pochodzi z 
Zakopanego. 

5. Szereg. Kuraś lózef z 5 dyonu 
samoch. najlepszy biegacz wojskowy 
i w grupie cywilnych zawodników 
należy do pierwszych. Nadzwyczaj- 
nie wytrzymały, silnej budowy, tech- 
nicznie b. dobry, pierwszorzędny 
materjał do biegów długich, skacze 
także dobrze. Jest mistrzem Zako- 
panego w kombinacji w r. 1926. W 
tegorocznych zawodach międzynaro- 
dowych brał udział w patrolu Ar- 
mji polskiej jako najlepszy mater- 
jał do tego rodzaju biegów. Pocho- 
dzi z Zakopanego. 

6. Strzel. Skupień Stanisław z 
3 p. S. p. jezdzi na nartach od dziec- 
ka, startuje od 1925 r. teraz wybija 
się na czoło zawodników cyw. w 
klasie junjorów w klasie 3-ciej a 
obecnej zimy w kl. Il-giej. Repre- 
zentował Armją polską w tegorocz- 
nych zawodach międzynarodowych. 
Urodzony i wychowany w. Zako- 
panem. 

7. Krol Eugenjusz startuje od 
roku 1924 w barwach Sokoła Zakop. 
a obecnie w barwach Wisły Kra- 
kowskiej. Jest to jeden z najmłod- 
szych bardzo obiecujących zawod- 
ników. W klasie swojej (II) stale 
pierwszy. Ostatnio zdobył mistrzo- 
stwo Lwowa w kombinacji. W Wil- 
nie startuje do kombinacji. 

8. Kpr. Pawiuszkiawicz Jan z 8 
p. S. p. jezdzi na nartach odr. 1926, 
do zawodów staje od 2 lat. Cechuje 
go wielka wytrzymałość, silna bu- 
dowa — Jest po Kurasiu najlepszym 
zawodnikiem do biegów patrolo- 
wych. bej 

Na tegorocznych zawodach mię- 
dzynarodowych brał udział w repre- 
zentacyjnym patrolu Armji polskiej. 
Pochodzi z Żywca. 

9. Szynkiewicz Róman startował 
w Gdańsku o mistrzostwo politech- 
niki, gdzie uzyskał na 16 klm. czas 
1.27, 19 e. (lokata I) w Niemczech 
Kligenthał w zawodach o mistrzo- 
stwo wszystkich uniwersytetów nie- 
mieckich w 18 klm. miał | g. 48m. 
w skokach 36 mtr. z upadkiem. 
We Lwowie na mistrzostwach Lwo- 
wa w komb. 18 klm. zajął 5 miej- 
sce w III klasie. 

10. Strzel. Hrywniak Józef z 1 
P. S. p. jezdzi na nartach odr. 1925, 
startuje od 1927 r. Technicznie opa- 
nowane ma narty dobrze, jest mniej 
wytrzymały do dłuższych biegów. 
Należał jako zapasowy do reprezen- 
tacyjnego patrolu w zawodach „te- 
gorocznych. B. dobry strzelec. 
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SEJM I SENAT. 
Atak opozycji na Marsz. Szymańskiego. 

(Telefonem z Warszawy), 

Kluby dawny Sejmów znajdują dzi- 
wną przyjemność w atakowaniu tych 
ludzi, którzy weszli do Sejmu, nie 
z jakichś partyj, a ludzi o szczerze 
demokratycznych poglądach bez do- 
mieszki demamogicznych doktryn 
politycznych. Czyni to zarówno Klub 
Narodowy, jak P. P. 5., komuniści 
i stronnictwa komunizujące. 

Ostanio opozycja wystąpiła ostro 

przeciwko Marsz. Senatu, jego obie- 
rając sobie, jako cel swych ataków. 
Posłanka Balicka 'na ostatniem po- 
siedzeniu Sejmu, wykorzystując bar- 
dzo nieinteligentnie wywiad, poda- 
ny przez jedno z pism z Marsz. 
Szymańskim, twierdziła, że p. Marsz. 
Szymański jest przeciwnikiem udzia- 
łu kobiet w wyborach do ciał usta- 
wodawczych. 

Odpowiedź Marsz. Szymańskiego. 

W odpowiedzi na to Marsz. Szy- 
mański wystosował do marszałka 
Sejmu /Daszyńskiego list następu- 
jącej treści: „Wobec oświadczenia 
złożonego przez posłankę Balicką 
na plenum, Sejmu proszę przyjąć 
następujące wyjaśnienie: 

Czcigodna posłanka użyła w 
tym przypadku uproszczonego spo- 
sobu rozumowania, przytaczając 
pierwszą część frazesu i opuszcza- 
jąc drugą część myśli, gdzie była 
mowa o osłabieniu lewicy. Nie mia- 
łem na myśli takiego nonsensu, aby 
łączyć prawo głosowania kobiet z 

kradzieżą łyżek. Oświadczenie więc 
to jest nieporozumieniem. Jestem i 
byłem zwolennikiem głosowania ko- 
biet, jak dziś, tak i przed 20 laty, 
kiedy w Chicago walczyliśmy wraz 
z małżonką moją, ówczesną redak- 
torką „Kobiecej Zgody”, o sufra- 
żyzm- w Ameryce Północnej. Nie 
jestem jednak doktrynerem i dlate- 
go prawa głosowania kobiet w o- 
resie powstania państwa polskiego 

nie uznawałem. Lecz czas ten już 
przeszedł i każde nowe wybory 
stają się więcej rozmyšlanemi“. 

Wtorkowe posiedzenie Saimu. 
(Telefonem z Warszawy). 

We wtorek o godz. 4 po połud- 
niu odbędzie się posiedzenie Sejmu. 
Na porządku dziennym znajdują się 
dwie ważne sprawy: wniosek o po- 
ciągnięcie ministra Skarbu do od- 

powiedzialności przed Trybunał Sta- 
nu oraz dalsza dyskusja nad wnio- 
skiem klubu B. B. w sprawie zmia- 
ny Konstytucji. 

Działalność Arcybiskupa Jałhrzykowskiego. 
Wniosek pos. Okulicza. 

Na onegdajszem posiedzeniu ko” 
misji oświatowej rozpatrywano wnio- 
sek posłów klubu białoruskiego w 
sprawie szkodliwej działalności po- 
litycznej arcybiskupa Jalbrzykow- 
skiego. Referował sprawę pos. Ka- 
ruzo (Biał.) W dyskusji, w której 
zabierali głos posłowie pos. 
Chudy (P. P. S. d. Fr. Rew.), Kor- 
necki (N. D.), Okulicz (B. B.), Lan- 

ger (Wyzw.), Utta (Kl. Niem.) i 
Faustyniak (N. P. R.), stwierdzono, 
iż załatwienie sprawy nie leży w 
kompetencji komisji oświatowej. 

Na wnios-k posłów Okulicza i Lan- 
gera, przyjęty znaczną większością 
głosów, uchwalono prosić p. Marszał- 
ka Sejmu o skierowanie wniosku do 
innej komisji. 

pr 

Kampanja wiernopoddańcza endecji. 
„Najgorsze przywary, które naj- 

zupełniej obce były narodowej psy- 
chice polskiej, które wszczepiła nam 
dopiero szkoła niewoli, szkoła mos- 
kiewska, to—bizantynizm i hipokry- 
zja“. Tak, dosłownie tak, pisze w 
onegdajszym artykule wstępnym p. 
tyt. „W otwarte karty” ni mniej, ni 
więcej, tylko „Dziennik Wilenski“, 
który, powołując się na najsmutniej- 
szą kartę naszych dziejów—kampa- 
nję wiernopoddańczych adresów, 
wręczanych po upadku powstania 
1863 r. władzom rosyjskim przez 
opertunistyczną, ugodową szlachtę, 

stara się w sposób wykrętny, w spo- 
sób właściwy pismom, tego, co 
„Dziennik Wileński* pokroju, napro- 
wadzić swoich bezkrytycznych czy- 
telników na myśl, że i w obecnej 
dobie mamy kampanij wiernopod- 
dańczych adresów objawy. Rozumie- 
my, o co „Dziennikowi Wil." chodzi. 
Chodzi mu o tysiące, setki tysięcy. 
miljony może podpisów, jakie w 
dniu 19 marca b. r. pójdą do Wiel- 
kiego Solenizanta, do Marszałka Pił- 
sudskiego w dniu Jego imienin. 

Ponieważ samo zestawienie na 

jednej płaszczyźnie dwóch epok, 
dwóch symbolów—cara i jego władz, 
oraz Marszałka Piłsudskiego, jest tak 
niskie, tak nikczemne, że aż mierzi, 
nie będziemy się w tej materji wda- 
wać z „Dziennikiem Wileńskim* w 
polemikę. Natomiast nie możemy 
pominąć i nie pominiemy  milcze- 
niem cynizmu, z jakim „Dziennik 
Wilenski“ rozdziera szaty nad upad- 
kiem moralnym i tych, co wierno- 
poddańcze adresy podpisywali itych, 
co pośrednio, lub bezpośrednio do 
podpisywania adresów zmuszali. 
„Dziennik Wileński* bowiem jest 
organem narodowej demokracji, zwa- 
nej popularnie endecją. Cechą cha- 
rakterystyczną tego politycznego 
obozu w czasach przedwojennych i 
w czasie wojny był oportunizm ży- 
ciowy, była jaknajdalej idąca ugo- 
dowość w stosunku do zaborców 
bez różnicy czy chodziło o Rosję, 
Austrję czy Niemcy. 

Z tem łączyła się niewiara we 
własne narodowe siły. Niewiara, 
która w krytycznych momentach 
przechodziła w potępianie każde” 
go żywszego narodowego odru- 
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widza o możliwości wcielenia w ży- 
cie praktyczne owej wielkiej zasady 
moralnej. 
Kiedy Żeromski wziął się do 

dramaturgji, aby za pośrednictwem 
teatru wyładowywać swe tytaniczne 
koncepcje, stale przejaskrawiał. „Bia- 
la rekawiczka“, „Ponad śnieg" „Tu- 
roń" — to były studja, to były stop- 
nie, po których doszedł do boskiej 
harmonji kształtu z treścią w „Prze- 
pióreczce*. Każda faza procesu psy- 
chicznego bobatera „Przepióreczki* 
jest zrozumiała, jasna i nie nasuwa 
wątpliwości ani co do swego prze- 
biegu, ani co do wyniku i jego zna- 
czenia. 

Tymczasem linja decyzyji uczyn- 
ków Mecenasa częstokroć zaciera 
się w delikatnej plecionce aluzyj i 
niedomówień. 

A teraz jeszcze jedno: do utwo- 
ru realistycznego widz ma zupełne 
prawo przykładać kryterja logiki ży- 
cia codziennego, pewne utarte nor- 
my przyczyn i skutków. Autor zaś 
musi te normy uwględniać, jeżeli 
nie chce narazić się na zarzut „na- 

ciągania sutuacji“ do upatrzonego 
sobie celu. Nawet zdarzenia nadzwy- 
czajne, ješli mają mieč sens, ješli 
wywolane zostaly celowo dla uka- 
zania pewnej prawdy — muszą roz- 

  

  

wijać się logicznie, —inaczej sens ten 
stracą. Otóż sytuacja w 3 akcie 
„Adwokata” jest nieco „naciągnieta“. 
Już niektórzy warszawscy recenzenci 
zauważyli, że relacja o bronie „zło- 

dzieja róż* przez Marka jest nie- 
przekonywająca. Widz naturalnie za- 
ciekawiony jest, w jaki sposób mło- 
demu prawnikowi udało się obronić 
człowieka, który ciężko zranił dru- 
giego. Jakie argumenty na jego ko- 
rzyść przytoczył Marek? To, czego 
się dowiadujemy pośrednio jest za 
naiwne, by mogło przekonać publi- 
czność, a cóż dopiero sędziów i pro- 

kuratora! A przecież to jest ważne. 
w przyjaciel Mecenasa, który o tej 

obronie w podniosłych słowach opo- 
wiada, nie przytacza ani jednej na- 
prawdę ważkiej okoliczności, która 
mogłaby zaważyć na szali sprawied- 
liwości. Wydaje mi się, że Szaniaw- 
ski tylko dla zaokrąglenia wrażenia 
zawiadamia o uniewinnieniu złoczyń- 
cy z uszczerbkiem dla logiki. Gdyby 
bowiem Markowi nie udało się oczyś- 
cić swego klijenta całkowicie, gdy- 
by nawet klijent jego dostał się do 
więzienia nie umniejszyłoby to wcale 
znaczenia tej ofiary ze swych uczuć, 
jaką Marek złożył, decydując się na 
obronę tamtego. A właśnie. wyrok 
skazujący był w tych okolicznoś- 

  

  

  

ciach najbardziej prawdopodobny, a 
prawdopodobieństwo — to jeden z 
poważnych waruaków utworu realis- 
tycznego. 

Podobnie nie zupełnie zadawal- 
nia zakończenie utworu. Pozostawia 
nas autor w niepewności co do dal- 
szego stosunku mecenasa i Marka 
do wiarołomnej Doroty. ]ak się te- 
raz ten stosunek ułoży? Czy Dorota 
skruszy się i będzie odtąd wierną mi- 
łującą małżonką? A co zrobi ze so- 
bą Marek? Zostanie z nimi czy ich 
opuści? Bo przecież trudno mu bę- 
dzie czuć się dobrze pod jednym 
dachem z kobietą, którą kocha bez 
wzajemności i która wie o jego mi- 
łości, i z mężem tej kobiety, który 
również wie o jego uczuciu. 

Szaniawskinie otworzył perspek- 
tywy na przyszłe losy tych osób. 
Wszystko ma niby wrócić do da- 
wnego stanu (ulubiony zwrot akcji 
u autora „Ptaka*) ale wszyscy zda- 
jemy sobie sprawę, że to będzie 
tylko udawanie, szlachetne zakłamy- 
wanie się. Więc jakże? I sztuka koń- 
czy się jakgdyby znakiem zapytania. 

'Tem trudniejsze zadanie dla ak- 
torów, tem większe obowiązki i od- 
powiedzialność. Czy atryści Reduto- 
wi sprostali tym zadaniom? Nie 
wszyscy. Jak zawsze świetnie rez- 
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    Kino „POLONIA* 
Dyrekcja, chcąc udostępnić Sz. Pu- 
bliezności uczęszczania kina wyzna- 

eza od dnia dzisiejszego 

Ceny popularne: — ** 
parter III miejsce 90 gr. 
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SALA DOBRZE OGRZEWANA. 
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chu, godzącego w zaborców i któ- 
ra — jak to w onegdajszem histo- 
rycznem przemó wieniu podniósł 
płk. Sławek, zasilana judaszowemi 
srebrnikami zagranicy, pokutowała 
długo jeszcze i w odrodzonej Polsce. 
Dobitnym tej niewiary endeckiej w 
Polskę przykładem był słynny wier- 
nopoddańczy adres do w. ks. Mi- 
kołaja Mikołajewicza, w którym 
obóz ugodowy na czele z endeeją wy” 
raża wiernopoddańcze uczucia % goto- 
wosć praelania krwi i pomiesienie da- 
leko idących ofiar za Rosję, widząc 
w niej... przyszłość narodu polskie- 
go. Pod tym wiernopoddańczym alre- 
sem figurują naewiska wodza narodo- 
wej demokracji Dmowskiego, Stanista- 
wa Grabskiego, Wasilewskiego t szere” 
gu innych wybitnych endeków. Adres 
ten był wystosowany do.w. ks. Mi- 
kołaja Mikołajewicza. A chyba mię- 
dzy w. ks. Mikołajem Mikołajewi* 
czem a Marszałkiem, wreszcie na- 
wet—jak stale pisma endeckie ро- 
dają——ministrem Piłsudskim istnieje 
dla Polaków jakaś różnica. 

To było pod zaborem rosyjskim. 
Pod zaborem austrjackim lokalne 

odgałęzienie narodowej demokracji 
bije przez cały czas wiernopoddan- 
cze pokłony przed Austrją. Jak dłu- 
go tylko czuje w niej oparcie dla 
swych kramikowych interesów, czuje 
w niej siły. 

Z chwilą gdy armja rosyjska 
wkracza do Lwowa narodowa de- 
mokracja z Grabskim io ile się nie 
mylę—z obecnym wicemarszałkiem 
Sejmu Czetwertyńskim na czele, 
wręcza geńerałowi Ruzskiemu złota 
szablę... w hołdzie wiernepoddańczym 

za wyzwolenie Malopolski z pod 
„saboru*, który jeszcze kilka miesię- 
cy temu był narodowej demokracji 
ejezyzną. 

Jeżeli się więc jest spadkobiercą 
narodowej demokracji na wileńskim 
gruncie, jeżeli się jest spadkobiercą 
obozu, który cały swój partyjny ka- 
pitał kuł na wiernopoddańczych po- 
kłonach w stronę wszystkich zabor- 
ców, to należy być nieco ostrożniej- 
szym w wydawaniu sądu nad kam- 
panją adresową w 1864 r. o której 
Polska wypowiedziała już swój u- 
jemny sąd. I to tembardziej, że sfe- 
ry, które w roku 1864 dła oportu- 
nizmu, dla zachowania majątków, 
dla prywaty podliły 
kładąc swoje podpisy pod wierno- 
poddańczymi adresami do 
wjewa, są w prostej linji protopla- 
stami tych, co w kilkadziesiąt lat 
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później z Romanem Dmowskim na . 
czele bili wiernopoddańcze pokłony 
przed w. ks, Mikołajem-Mikołaje- 
wiczem w Rosji i przed gen. Ruz- 
skim i gubernatorem Bobryńskim we 
Lwowie w Małopolsce. 

Niech więc „Dziennik Wileński" 
będzie bardziej wstrzemięźliwy w 
szafowaniu takiemi wyrazami jak 
bizantynizm i niech nie szuka tege 
bizantynizmu objawów w obecnej 
polskiej rzeczywistości. Niech ge 
„Dziennik Wileński* szuka w prze- 
szłości swego własnego obozu. Gdy- 
by to jednak „Dziennikowi* spra- 
wiało pewną trudność, pomogą mu 
w tem Dmowscy, Grabscy, Czetwer- 
tyńscy, którzy—wyrażając się popu- 
larnie — na wiernopoddańczych po- 
kłonach zęby zjedli. lit. 

OFIARY. 
ROSY" o dw wa SERY, 
© Ofiarności Sz. Czytelników polecamy | 
staruszka 75 cio letniego, który wraz z ro- 
dziną znajduje się w ostatniej nędzy. Przed 
wojną był, urzędnikiem M, Spraw Wewnętrzn. 
w Petersburgu obecnie w oczekiwaniu eme- 
rytury, którą otrzyma najdalej w za rok, cier- 
pi głód i nędzę. 

Łaskawe datki,choćby najmniejsze przyj- 
muje adm. „Kurjera Wileńskiego* dla był. 
urzędnika. 

wiązał je Jaracz, 
tytułową. I on musiał w tej roli prze- 
zwyciężyć siebie, swój płomienisty 
temperament, ekstensywność uczuć. 
Musiał teraz skupić, zestrzelić buj- 
ne, żywiołowe emanacje swej natu- 
ry do wewnątrz, grać ciszą, i świe- 
cić myślą. | tak właśnie było. Ten 
starszy pan mecenas w marynarko- | 
wym garniturze promieniował pogodą | 
i skupieniem mędrca. Przekonywał 
nie słowami, ale raczej sposobem 
bycia, skondensowaną, utajoną siłą 
duszy. 

Łukasz w pierwszym akcie nie 
umiał jeszcze nagiąć się do tenden- 
cji autora. Nie było w nim ani go- 
ryczy, ani sarkazmu — więc później- 
sze przemiany nie zaznaczyły się | 

"dość jaskrawo. Marek również pa- 
sował się ze swoją rolą, nie zupełnie 
odpowiadającą jego temperamento- 
wi. Naogół wyszedł z tych zapasów 
obronną ręką. Ale scena z szalem 
wymaga ponownego opracowania. 

Po długiej nieobecności ujrzeliś- 
my na scenie Redutowej dwie dos- 
konałe artystki, p.p. Kossowską 
(Dorota) i ZŻielińską (Piękna Frania). | 
Oby gościna ta potrwała czas dłuższy. 

Pągowski — jak zawsze wyborny 
w roli starego sługi. : 

Т.. В. 
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Barbarzynska eksmisja. 

*WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 

Przed kilkoma dniami mieszkań- 
'ey okolicy dworca kolejowego w 

' Mołodecznie byli świadkami przy” 

 krego widoku, jaki sprawiła eksmi- 

| eja b. kierownika t. zw. „Klubu U- 
| rzędniczego.“ 

|. "Termometr wskazywał — 359, 
kiedy komornik, wykonując wyrok 

| sądowy między godz. 17-tą a I9'tą, 
usuwał rodzinę Ambroziewiczów — 

| wraz z trojgiem nieletnich dzieci i 

| ich skromnym zniszczonym  dobyt- 
kiem, z zajmowanego przez nich 

| mieszkania. 
Nieludzki ten postępek wywarł 

przykre wrażenie na wszystkich 
mieszkańcach. 

'_ Nie chcę tu wchodzić w szcze” 
góły tej sprawy, nadmienić jednak 
muszę, że właśnie sami założyciele 
„Klubu”, t. j. urzędnicy państwowi 
przyczynili się pierwsi do jego „u” 
padku”. Większość ich bowiem sto- 
lując się, czy też spędzając w klu- 

bie wolny czas „na kredyt" nie u- 
 regułowała swoich zobowiązań, 
wskutek czego powstała zaległość, 
 dochodząca do 2.000 złotych. 

| Rzecz prosta, iž to uniemožliwi- 
ło kierownikowi wywiązanie się z 

|| różnych zobowiązań pieniężnych, 
„fembardziej, iż, chcąc doprowadzić 
"Mokal do należytego wyglądu, prze” 

|| prowadził remont, na który wydał 
iemal drugie 2.000 złotych, licząc 
a to, iż koszt tegoż zaliczony 

zostanie na poczet komornego, z 0- 

    

  

      

    

   

  

    
   

  

"KRONIKA GRODZIENSKA. 
— Sprostowanie, W związku z 

amieszczoną na tem miejscu w 
-rze 42 „Kur. Wil.* z dn. 20 b. m. 

notatką, jakoby Wil Dyrekcja Poczt 
"Telegrafów nabyła w Grodnie na 
vłasność budynek, do którego ma 

być w najbliższych dniach przenie- 
ny Urząd Pocztowy Grodno I — 

od p. prezesa Dyr. P.i T. otrzymu- 
jemy wyjaśnienie, iż wiadomość ta 
nie odpowiada prawdzie, gdyż acz- 

 kołwiek były w tej sprawie prowa- 
| dzone przedwstępne rozmowy, to 

jednak o nabyciu na własność ja- 
iegoś budynku narazie mowy być 

nie może, tembardziej, że do naby- 
wania różnego rodzaju nieruchomości 

yrekcja nie jest upoważniona. 

KRONIKA NOWOGRÓDZKA. 
— Zorganizowanie straży pożarnej. 

Mieszkańcy Starojelni pow. nowo” 
| grėdzkiego i wsi okolicznych w zro” 

umieniu znaczenia zorganizowanej 
pomocy na wypadek pożaru włas- 
mym sumptem postanowili zorgani- 
zować straż pożarną. Przed paru 

dniami odbyło się w związku z tem 
' zebranie organizacyjne, na którem 

. omówiono szereg spraw ztem zwią- 

    

  

  

   

  

   
    

  

    

        

    
    

    

Pesymistom twierdzącym jako- 
by mie jesteśmy zdolni do twórczo- 

ści i wytwórczości filmowej, ubiegły 
rok zadał kategorycznie kłam. Dwa- 

/ dzieścia pare „nakręconych* w nim 
filmów z „Przedwiośniem" na czele 

| dowiodło, że możliwości nasze w 
| tej dziedzinie są znaczne, a braki 
| dadzą się bez nadmiernego wysiłku 
| usunąć. 
| Do plusów należy przedewszy- 

_ stkiem posiadany przez nas „suro- 
wiec" do tego konieczny, który 
est pierwszorzędny! Zarówno bo- 

 wiera materjał ludzki, jak i tło kra- 
jobrazowe, czy też inne potrzebne 
tu akcesorja artystyczne mainy wy- 
sokiej klasy, wytrzymujące porów- 
nanie z najlepszemi, zagranicznemi. 

Niestety—i teraz przechodzimy 
do drugich -— (t. j. braków naszej 

„, kinematografji) znaczna część tego 
"jobra marnuje się w nieudolnych 

ękach — reżyserskich. Wszystkie 
polskie filmy dotychczasowe, poza 
| -—może—dwoma, no—trzema (a—w 
Wa liczbie najlepsze ze wszystkich 

| „Przedwiośnie”*), cierpią jeden naj- 
| większy brak—nieudelną, niestaran- 

ną reżyserję. 
„I tu, znów nie mamy  doczynie- 

mia z brakiem „surowca*, przeciw- 
nie talentów reżyserskich mamy 

/ dużo, ale bez odpowiedniego wy- 
szkolenia, ludzi, którzy dopiero się 
uczą na swoich dziełach, a skutki 
takiej „reżyserji” widzimy w posta- 
ci różnych nieudolnych kiczów na 
kranach kin naszych. 
Kosztowna ta nauka („szczęšcie 

w nieszczęściu") „nie idzie w las“ 
coprawda, uczący się robią postępy, 
czego dowodem jest olbrzymia róż- 
nica pomiędzy wykonaniem „Dzi- 
kuski“ a „Przedwiośnia”, i jedno 

i drugie ten sam p. Szaro realizo- 
"wał, w co trudno uwierzyć, gdy się 
oba filmy porówna. Jednakże przy 
_nieproporcjonalnie —— w stosunku do 
zagranicznych—skromnych naszych 
rodkach materjalnych, nie możemy 
>ozwalać sobie na takie „szkolne” 
ksperymenty i musimy zawczasu 
rzygotowywać sobie reżyserów, 
tórzyby z należytą znajomością 
seczy, z odpowiednią sumiennością 
zystępowali do dzieła. 
Dotychczasowy stan bowiem da- 
trwać nie może, to marnotrawie- 

  

  

    

    
   
       

  

—
 

  

  

      
    

   

  

    

    
    

   
      

      

   

  

   

            

   

11   

  

  

płatą którego zalegał od kilku mie- 
sięcy. 

Pozatem ustawiczne szykany o- 
sobiste ze strony jednego z wyż- 
szych urzędników tut. starostwa, u- 
trudniały pracę kierownika „Klubu“, 
a wreszcie wyrażne — aczkolwiek 

najzupełniej bezprawne polecenie 

zastępcy starosty — nie płacenia 

przez urzędników zaciągniętych przez 

nich zobowiązań poderwało całko- 
wicie możność egzystencji „Klubu*, 

a tym samem jego kierownika, czy 

dzierżawcy, 
Zgnieść biedaka nie trudno, ale 

ludzie nie prędko to zapomną! 

Zresztą chodzi nie o niego, a o 
kobietę i troje nieletnich dzieci od 
4 — 16 lat, których wieczorem — 
w trzaskający mróz wyrzucono na 
śnieg! 

Więcej ludzkościł Przecież lito- 
ściwy człowiek w taki mróz i psa 
na dwór nie wyrzuci! * K—=ck. 

Jest to krótki obrazek nadesłany & Мо- 

łodeczna przez jednego z naszych stałych 

czytelników. Że jest on prawdziwy, świadczy 
kalkanaście podpisów złożonych na tej ko- 
respondencji przez świadków opisanego 
zajścia. 

Nie wchodzimy w meritum sprawy, gdyż 
ocena słuszności czy niesłuszności eksmisji 
z takich lub innych powodów jest kompe- 
tencją władz sądowych, natomiast nie mo- 
żemy nie napiętnować jak najsurowiej wy- 
rzucenia poszkodowanego wraz z małemi 
dziećmi na dwór w trzaskający 35-cio sto- 
pniowy mróz* (Red.) 

  

zanych, oraz zastanawiano się nad 
sposobami zdobycia funduszów na 
zakup taboru i odpowiedniego in- 
wentarza. 

KRONIKA POSTAWSKA. 

— Zebrania Spółdzielni Mleczar- 
skiej. Onegdaj w lokalu Domu Lu- 
dowego P. M. 5. odbyło się zebra” 
nie organizacyjne Spółdzielni Mle- 
czarskiej. _ Zebranie organizował 
agronom powiatowy Związku Kółek 
i Organizacyj Rolniczych p. Zbig” 
niew Czechowicz. 

Obecnych na zebraniu było 65 
osób. Wybrano zarząd: Mikucki 
Czesław, Rzeczycki Zygmunt i An- 
can Aleksander wszyscy zamiesz- 
kali w Postawach. 

KRONIKA BRASŁAWSKA. 

— Bszpłatna kuchnia dla najbied- 
niejszych starców i dzieci. W ubieg- 
łym tygodniu staraniem zarządu 
"Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo w Druji zosta- 
ła uruchomiona bezpłatna kuchnia 
dla najbiedniejszych starców i dzie- 
ci miasteczka Drui, którzy codzien” 
nie otrzymują posiłek, składający 
się z ciepłej zupy i 200 gr. chleba. 

- OUTRO WEZ WSCNZARFTZAARZCOPABO Fr TAG TEN PA TTT NS IRN ЛЕЬ НЕРЕЫ РЕСЕ ТЯЯ 

Dwa nowe polskie filmy. 
(„Helios“ i „Pelenja“). 

nie czasu, pieniędzy, sił ludzkich, 
wysiłku i talentów znakomitych 
artystów j. np. Jaracza, który nie- 
potrzebnie swój cenny czas i te 
wysiłki marnują w pracy przy „re- 
alizowaniu“ takich poronionych dzieł 
jak „Ponad śnieg”, „Romans panny 
Opolskiej", albo wręcz skandaliczne 
— „Tajemnica skrzynki pocztowej” 
i „W lasach polskich”. 

Gdy się na dwa pierwsze, tylko 
(lepsze) z wymienionych patrzy, 
złość bierze patrzącego na owo 
wspomniane już marnowanie wsze- 
lakiego materjału. Pomijamy już 
sam fakt bardzo wulgarnej przeróbki 
wielkiego dzieła, wielkiego pisarza 
(horrendum!) ale nie wyzyskano 
mnóstwa wartości czysto kinowych, 
wiele źle użyto, inne zbanalizowańe 
b. nieumiejętnie i t. d. 

Reżyser z Holywood, czy choćby 
tylko z Berlina albo Moskwy z ta- 
kim materjałem jak p, Wysocka, 
p. Cybułski, p. Szymańska, a prze- 
dewszystkiem— Stefan Jaracz—stwo- 
rzyłby dzieło maprawdę znakomite, 
gdy „Ponad śnieg” tonie w pospoli- 
tości, w szablonie. To samo tyczy 
się i „Romansu panny Opolskiej", 
rzeczy, nawiasem mówiąc jako fa- 
buła już dość nieprzyjemnej, przy- 
czem te wszelkie nieprzyjemności 
zostały przez reżyserję jeszcze pod- 
kreślone a nawet przejaskrawione. 
P. Hnydziński jest chwilami bardzo 
dobry (sceny u Barskich) chwilami 
(jako nauczyciel) bardzo szarżujący, 
wogóle zaś jest świetnym materja- 
łem, z którym w rękach dobrego 
reżysera można osiągnąć równie 
świetne rezultaty. 

Doprawdy — szkoda tych pięk- 
nych zdjęć z natury w „Ponad śnie- 
gu“ (piewszy akt), ciekawych wido- 
ków Wiednia i Genewy z „Roman- 
su panny Opolskiej”, za skąpa to 
okrasa dla tak słabego tła, jakie sta- 
nowi całość każdego z tych filmów. 

(sk). 

Sprzedaje się tolwark 
obszaru 61 dziesięcina wraz z zabudowa- 
niami oraz inwentarzem żywym i martwym 
3 klm. od stacji kolejowej w pobliżu Wilna. 
Szczegóły w Restauracji „Ziemiańskiej* 

przy ul. Mickiewicza 9. 

KURJER 

  

JAN BUŁHAR 
  

Z Komitetn Budowy Domu 
Dziecka Ziemi Wileńskiej im. J. 

Piłsudskiego. 
Sekcja finansowa pracująca wy- 

datnie pod energicznem kierownic- 
twem inż. łastowskiego rozeslala 
już 1.700 list składkowych, przygo- 
towuje dalszych 800, tak, iż rozej- 
dzie się 2.500 list, odpowiednio po- 
numerowanych i zaopatrzonych pie- 
częciami i podpisami. Nadsyłane о- 
fiary przechodzą przez P. K. 0.i 
składane są na rachunek Komitetu 
w Banku Gospodarstwa Krajowego, 
gdzie będą się oprocentowywać. 

Staje się obecnie aktualną kwest- 
ją ostatecznego wyboru miejsca pod 
budowę Domu, czem zajęła się sekcja 
budowlana pod przewodnictwem 
p. dyr. inż, Siła Nowickiego. Sekcja 
statutowo - organizacyjna zajmie się 
kwestjami prawnemi i ustrojem no- 
wej instytucji. 

Komitet apeluje gorąco do osób 
i instytucyj, które otrzymały listy 
składkowe i do ogółu społeczeństwa 
o energiczne zbieranie ofiar. Wiele 
urzędów i instytucyj zarządziło już 
u siebie zbiórkę. 

Ł Komitetu Pomocy Pol. MŁ Akad. 
W piątek, 22 b. m. odbyło się w 

jednej z sal Urzędu Wojewódzkiego 
posiedzenie prezydjum  wojewódz- 
kiego Komitetu Pomocy Polskiej 
Młodzieży Akademickiej. Przewodni. 
czył prezes Komitetu p. wojewoda 
Raczkiewicz. 

Skarbnik p. dyr. Szmidt przedło. 
żył sprawozdanie finansowe za rok 
1928, który zamknięty został saldem 
kasowem w okrągłej kwocie 25 ty- 
sięcy. złotych. Zatwierdzono prelimi- 
narz budżetu na rok 1929. W no- 
wym budżecie główną pozycją jest 
znaczna kwota, około 34 tysięcy 
złotych, przeznaczona na budowę 
akademickiej kolonji letniej Lega- 
ciszki w pow. wil. trockim. Naczel- 
nik inż. Przygodzki referował spra- 
wę programu budowy kolonji, a pre- 
zydjum zaakceptowało przedłożony 
szkic planu budowy. Koszty budo- 
wy wahać się będą w przybliżeniu 
pomiędzy 60 a 70 tysiącami zł. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
przyjęto do zatwierdzającej wiado- 
mości prowizoryczne sprawozdanie 
z VII Tygodnia Akademickiego, z 
którego wpływy wynosiły z dniem 
20 b. m. netto około 18 tysięcy zł. 
Spodziewane jeszcze wpływy z pro- 
wincji przyniosą około 6.000 tak, 
że ogólny zysk z Tygodnia dojdzie 
mniejwięcej do 19.000 zł. 

Wileńskie T-*o Artystów Plastyków 
wobec Wystawy Sztuk Plastycznych, 
na Powszechnej Wystawie Krajowej 

w Poznaniu. 

     

Dział Sztuk plastycznych na P, 
W. K. w Poznaniu powierzony z0- 
stał znanemu artyście - malarzowi 
prof. T. Pruszkowskiemu, który jest 
dyrektorem tego działu. Z każdego. 
z pięcia miast, a więc: Warszawy, 
Krakowa. Lwowa, Poznania i Wilna 
weszli przedstawiciele z danego 0- 
środka artystycznego, Z Wilna za- 
o został prezes wileńskiego 
-wa Artystów-Plastyków profesor 

Wydziału Sztuk Pięknych U. St, B. 
Ludomir Sieńdzinski, który jest 
przedstawicielem na Wilno i wileń- 

M. 
o Udziału w Wystawie zapro- 

szone zostały następujące ugrupo- 
wania artystyczne: „Sztūka“ (Kra. 
ków) „Plastyka* (Poznań) Wileńskie 
T-wo Artystow-Plastykėw“, „Rytm“, 
„Jednorėg“, „Prezens“, „Pro-Arte“, 
T-wo „Grafików*, „Bractwo Św. Łu- 
kasza* (Warszawa) „Ład* (Sztuka 

„Stosowana) i „Książka  Piękna* 
(Mortkowicz). 

Wymienione stowarzyszenia nie 
odłegają ogólnemu jury Wystawy 

Sztuki i urządzeją swe wystawy 
autonomicznie w swoich salach. 

W specjalnie przeznaczonym na 
Wystawę Sztuk Plastycznych оЪ- 
szernym i jasnym gmachu na par- 
terze będą się mieściły po prawej 
stronie Wileńskie T-wo Artystów 
Plastyków.po lewej zaś „Rytm*; na 

„pierwszem piętrze „Sztuka* na dru- 
giem Sala Honorowa, gdzie będą u- 
mieszczone najwybitniejsze dzieła. 
Reszta stowarzyszeń będzie rozmie- 
SZezona w szeregu sal rozrzuconych 
na skrzydłach gmachu. 

Poza wymienionemi stowarzysze-/ 
niami biorą udział w wystawie ar- 
tyści niestowarzyszeni iub ugrupo- 
wania powyżej niewymienione, lecz 
podlegają jury wyznaczonemu przez . 
dyrekcję Wystawy. 

Wileńskie T-wo Artystów-Plasty- 
ków podaje do powszechnej wiado- 
mości artystów, którzy chcieliby 
wziąć udział w wystawie Poznań. 
skiej żeby się zgłosili we własnym 
interesie, możliwie szybko, po blan- 
kiety zgłoszeń oraz regulamin wy- 
stawy Sztuk Plastycznych, które to 
druki można otrzymać w lokalu 
Wil. T-wo Art.-Plast. Wilno, Św. An- 
ny 7 — Szkoła Rzemiosł Astystycz- 
nych od godz. 9 — 15, ё 

O czasie i miejscu jury nastąpi 
osobne zawiadomienie. 
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Dziś: Macieja 

Jutro: Cezarego 

24 Wschód słońca—g. 6 m. 30. 

lutego Zachód » g. 16 m. 8. 

Niedziela 

      

Spostrzeženia Zakladu Meteerolegioznego 
U. S$. B.z dnia 23/I|—1929 reku. 

Ciśnienie 
średnie w 767 
milimetrach 

Temperatura 
średnia į e 

Opady w 1 
milimetrach 

Wiatr Pandijų © Wschodni 

Uwagli: Pochmurno, śnieg 

Minimum: — 12° С. 

Мах!тит: — 6° С. 
Tendencja barometryczna: Spadek potem 

stan sialy. 

Z KARTY ŽALOBNEJ 

— Zgon  matki zasłużonego 
działacza białoruskiego. Wczoraj 
zmarła w wieku lat 70-ciu Anna 
z Olechnowiczów Umiastowska, mat- 
ka znanego działacza i publicysty 
białoruskiego Franciszka Umiastow- 
skiego, 

O dniu pogrzebu nastąpi osobne 
powiadomienie. 

OSOBISTE 

— Zokazji 40-letniej pracy spo- 
łeczno-municypalnej. prezesa T-wa 
Popierania Pracy Społecznej p, Lud" 
wika Ostrejki, wojewoda wileński 
p. Władysław Raczkiewicz przesłał 
ma ręce Jubilata pismo gratulacyjne. 

URZĘDOWA 

— Przyjęcia u p. Wojewody. P. 
wojewoda Raczkiewicz przyjął dnia 
23 b. m. między innymi prezesa 
Wańkowicza i dyr. Szwykowskiego, 
którzy przybyli z prośbą o poparcie 
sprawy budowy przystani Wileń- 
skiego Tow. Wioślarskiego. 

Przyjęty był również pułkownik 
Franciszek Koreywo nowomianowa- 
ny dowódca 6 Brygady KOP. wraz 
z pułkownikiem Górskim, który 
'przekazał z dniem dzisiejszym Bry- 
gadę nowemu dowódcy. 

We wtorek, w dniu 26 b. m. 
p. wojewoda wileński nie będzie 
przyjmował interesantów ze względu 
na zjazd wojewodów kresowych. 

— Rohoty kanalizacyjno-wodocią- 
gowe. W chwili obecnej Magistrat 
m. Wilna zatrudnia 370 robotników 
przy nobałach  kanalizacyjno-wodo= 
ciągowych oraz 250 robotników 
przy innego rodzaju robotach miej- 
skich. 

— Posiedzenie Miejskiej Komisji 
Finansowej, We wtorek 27 b. m. w 
lokalu Magistratu odbędzie się po- 
siedzenie Miejskiej Komisji Finanso- 
wej. Na porządku dziennym: |) Spra- 
wa przeniesienia kredytów w bud- 
żecie 1928—29 r. i 2) Etaty i upo- 
sażenia pracowników miejskich (dal- 
szy ciąg). 

— Pożyczki na remont domów. 
Komitet Rozbudowy m.Wilna otrzy- 
mał już czwartą z rzędu pożyczkę 
budowlaną w wysokości 50.000 zł. 
W chwili obecnej Komitet przystą- 
pił do udzielania z powyższych kre- 
dytów właścicielom posesji poży- 
czek na drobne remonty domów. 

Pożyczki udzielane są do wyso- 
kości 1000 zł. 

ADMINISTRACYJNA 

— W sprawie opodatkowania 
placów niezabudowanych. Projekt 
ustawy o popieraniu budowy tanich 
mieszkań, przyjęty na ostatniem 
posiedzeniu Rady Ministrów, oprócz 
podwyżki komornego przewiduje 
również zmianę podatku od placów 
niezabudowanych w miastach. Wpły- 
wy z obu tych źródeł zasilać mają 
oPadkwaśy Fundusz Budowlany", 
z którego wydawane będą pożyczki 
na budowę tanich mieszkań. 

W myśl tego projektu w miastach 
liczących poniżej 20.000 mieszkań- 
ców, podatek od placów niezabu- 
dowanych ma wynosić | proc. war- 
tości placu, w miastach liczących 
od 20 do 50 tysięcy mieszkańców 
| ipół procent i w miastach ponad 
50 tysięcy mieszkańców—2 procent. 

— Ochrona zwierzyny. Wskutek 
silnych mrozów i głębokich śniegów, 
drobna zwierzyna polna i leśna, a 
przedewszystkiem kuropatwy i zają- 
ce, szukają pożywienia w pobliżu 
osiedli, stając się łatwą zdobyczą 
łowców zapomocą wnyków, potrza- 
sków i innych niedozwolonych spo- 
sobów. 

W związku z tem Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych w porozumie- 
niu z Ministerstwem Rolnictwa po- 
leciło wojewodom wydać odpowied- 
nie zarządzenia w celu ochrony tej 
zwierzyny przed połowem niedozwo- 
onemi sposobami. 

MIEJSKA 

— Uwadze abonentów urządzeń 
wodoc. kanalizacyjnych. Magistrat 
m. Wilna podaje do wiadomości 
abonentów, że podług przepisów 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyj* 
nych ($ 5) są oni obowiązani czu- 
wać nad całością wodomierzy, sto- 
jących w ich nieruchomości i zabez” 
pieczyć je od zamarznięcia. Napra- 

WILENSKI 

KRONIKA 
wa urządzenia z wodomierzem wsku* 
tek zamarznięcia należy do obowią- 
zku właściciela nieruchomości. 

Obecnie, gdy zaszły wypadki za- 
marznięcia urządzeń wodociągowych 
przy wodomierzach, Magistrat wzy- 
wa abonentów do odegrzewania i 
naprawy swoich urządzeń. Właści- 
ciele winni naprawę uskuteczniać 
sami, meldując tylko do Magistratu 
o wypadku dla zastosowania šrod- 
ów pomocniczych Zaznacza się, 

że magistrale uliczne wodociągowe 
nie są zamrożone czyli są zdolne 
do zasilania nieruchomości w wodę. 
Wyjątek stanowią końcówki wodo* 
ciągowe przy posesjach na ul. Po- 
powskiej, Połockiej, Sierakowskiego. 
które zamarzły i zatamowały dopływ 
wody do mieszkań. A 

Magistrat, chcąc przyjść z pomo- 
cą ludności pozbawionej wody, u- 
ruchamia 6 punktów dla sprzedaży 
wody. Sprzedawać wodę będzie po 
cenie | gr. za | wiadro. Punkty 
sprzedaży są następujące: |) Domi- 
nikańska 2 w dziedzińcu Magistratu; 
2) Ostrobramska 5, w dziedzińcu od 
Pasażu; 3) Wielka 46 w dziedzińcu; 
4) Wielka 48 w dziedzińcu; 5) Za- 
walna 5 w dziedzińcu; 6) Zawalna— 
w Halach Miejskich. 

Sprzedaż będzie się odbywała 
od dn. 26 m. b. codziennie w go” 
dzinach rannych od godz. 7 do I0i 
wieczornych od godz. 5 do 7. Sprze- 
dawca będzie posiadał kartki, które 
odbiorca winien nabyć poczem o- 
trzyma wodę. 

Oprócz wymienionych powyżej 
punktów, sprzedaż wody od tejże 
daty będzie codziennie na rogu 
ulic Witebskiej i Białostockiej ze 
zbiornika ruchomego w godzinach 
rannych od godz. 8 do 9. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Zarząd Koła Prawników 
Studentów USB podaje do wiado- 
mości członków, że doroczne Walne 
Zebranie odbędzie się dnia | marca 
b. r. o godz, 19 m 30 w lokalu 
własnym, przy ul. Zamkowej Il (w 
podwórzu na prawo), z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

1) Obiór prezydjum zebrania: 2) 
Sprawozdanie i wnioski, ustępują- 
cego zarządu; 3) Sprawozdanie Ko- 
misji Rewizyjnej; 4) Obiór władz; 5) 
Wolne wnioski. 

W razie niedojścia do skutku 
zebrania w oznaczonym terminie, ze 
względu na brak quorum, następne 
Walne Zebranie prawomocne bez 
względu na ilość obecnych człon- 
ków odbędzie się zgodnie z $ 23 
Statutu tego samego dnia o godz. 
20-ej. 

Jednocześnie Zarząd przypomina, 
powołując się na $ 13 Statutu, że 
przestaje się automatycznie być 
członkiem Koła ten. co po nieopłaci 
składek za 6 miesięcy, a przyjęcie 
ponowne może nastąpić jedynie po 
całkowitem uregulowaniu zaległości. 

— Zarząd Związku Polskiej Mło- 
dzieży Demokratycznej U. S. B. w 
Wilnie zawiadamia, iź w dniu 24. II. 
1929 r. w lokalu własnym przy ul. 
Jagiellcńskiej 38/5, o godz. 16 m. 16 
odbędzie się zebranie dyskusyjne z 
następującym Poe dziennym: 
Projekt Z, A. M, D. o reorganizacji 
życia akademickiego. Wstęp wolny. 
Przedstawiciele organizacji akade- 
mickich mile widziani. p 

— W sprawie świadectw słucha- 
czom wyższych uczelni na odroczenie 
służby wojskowej. Ministerstwo Wyz. 
Relig. i Ošw. Publ. w porozumieniu 
z władzami wojskowemi wydało 
przypomnienie @а  sekretarjatów 
wyższych uczelni w sprawie šwia- 
dectw, na mocy których wydawane 
są odroczenia służby wojskowej, 
Świadectwa mogą by6 wydawane 
tylko tym studentom, którzy figu- 
rowali w rejestrach uczelni, jako 
słuchacza rzeczywiści w ciągu ostat- 
niego roku akademickiego przed 
wystawieniem zaświadczenia, 

WOJSKOWA 
— Towarzystwo przyjaciół 85 

pułku strzelców wileńskich. W dn. 
22 b. m. odbyło się drugie zkolei 
wstępne zebranie organizacyjne w 
celu utworzenia Towarzystwa Przy” 
jaciół 85 pułku strzelców wileńskich. 

Pierwsze zebranie odbyło się 
przed tygodniem pod przewodnict- 
wem p. wojewody Raczkiewicza, 
któremu przewodniczył admirał Bo- 
rowski. Towarzystwo będzie miało 
za zadanie utrzymanie ścisłej łącz- 
ności z pułkiem oraz opiekę kultu- 
ralno-oświatową i pomoc materjal- 
ną dla żołnierzy tego pułku. 

W opracowaniu już jest statut 
tego Towarzystwa, które na następ" 
nem posiedzeniu ukonstytuuje się 
definitywnie. 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ 

— Przesunięcie terminu zebra- 
nia „Stow. Opieki nad Rodakami 
na Obczyźnie”. Zarząd Stowarzy- 
szenia „Opieka polska nad Roda- 
kami па Obczyżnie* niniejszem za- 
wiadamia, że Walne Zebranie, ma- 
jące się odbyć w dniu 25-go b. m. 
z przyczyn od nas niezależnych 
zostało przeniesione na dzień 5 
marca godz. 5 ipół po poł., sala 
Stow. Techników (Wileńska 33.) 

Prosimy o jaknajliczniejsze przy” 
bycie. 
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Z KASY CHORYCH 

— Kasa Chorych m. Wilna przy- 
pomina, ża od składek za m. sty- 
czeń b. r. niewpłaconych do dnia 
28 lutego b. r.. będą pobierane pro- 
centy zwłoki, oraz po tym terminie 
zaległe składki będą ściągane w dro- 
dze egzekucji wraz z procentami 
zwłoki i kosztami egzekucyjnemi. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Posiedzenie Wil. Pol. T-wa 
Psychjatrycznego. W poniedziałek 
dnia 25 b. m. o godzinie 8-ej wie- 
czorem w sali wykładowej Uniwer- 
syteckiej w Szpitalu Św. Jakóba od- 
będzie się posiedzenie Wiłeńskiege 
Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Psychjatrycznego dla członków i 
wprowadzonych gości z następują- 
cym porządkiem dziennym: . Dr. A. 
Wirszubski: „Przyczynek do róż- 
niczkowego rozpoznania aniso-co- 
riae“. Dr. Hurynowiczėwna: „O le- 
czeniu schorzeń układu nerwowego 
metodą jonizacji". 

— 0 wybór najodpowiedniejszege 
środka lokomocji da m. Wilna. Z ini- 
cjatywy Sekcji Technicznej Magi- 
stratu i Stowarzyszenia Techników 
w Wilnie, w poniedziałek 25-lutego 
r. b. o godz. 6-ej wiecz. w Domu 
Oficera przy ul. Mickiewicza 13 od- 
będzie się odczyt inż. Tadeusza Ba- 
niewicza na temat „Komunikacje 
miejskie i wybór najodpowiedniej- 
szego środka lokomocji masowej dla 
miasta Wilna“. 

Zaznaczyć należy, iż zagadnienie 
poruszone przez prelegenta jest 
ogromnie aktualne dla spraw obec- 
nej gospoderki miejskiej. 

— Związek Jutrzenki w Wilnie. 
Dziś dn. 24 b. m. w lokalu 
Związku przy ul. Kasztanowej 2 m. 
1! odbędzie się kolejna pogadanka, 
podczas której zostaną odczytane 
nowe utwory Krishnaji. 

Wstęp wolny. 

— Zebranie T-wa Miłośników Hist. 
Ref. Polskiej im. Łaskiego. Dziś dn. 
24 b. m. Towarzystwo Miłośników 
Historji Polskiej Reformacji im. Łas- 
kiego, w lokalu własnym (Zawalna 
|) organizuje zebranie dyskusyjne, 
na którem prof. U. S. B. K. Kolbu- 
szewski wyglosi odezyt p. t: „Sto- 
sunki Melanchtona z Polską“, oraz 
mecenas Witold Jodko odegra sze- 
reg ulubionych melodyj na cytrze. 
Początek zebrania o godz. B-ej. 

Wstęp wolny za okazaniem legi- 
tymacji lub powołanie się na człon- 
ka T-wa. 

— Walne zebranie Wileńskiego Od- 
działu T-wa Wychowania Przedszko!- 
nego. Zarząd Wileńskiego Oddziału 
T-wa Wychowania Przedszkolnego 
niniejszem zaprasza członkinie Od- 
działu na doroczne walne zebranie, 
które odbędzie się w piątek, dn. i 
marca o godz. 6 min. 15 w lokalu 
Przedszkola miejskiego Nr 1 Ostro- 
bramska 5 (w głębi pasażu). 

Porządek dzienńy: 1) odczyt prof. 
dr. Jasińskiego — „o nerwowości u 
dzieci*, 2) sprawozdania sekretarki 
i skarbniczki, 8) sprawozdania Ke- 
misji rewizyjnej, 4) wnioski ustępu- 
jącego zarządu, 5) wybory nowege 
zarządu i Komisji Rewizyjnej, 6) wol- 
ne wnioski. 

SPRAWY ROBOTNICZE 

— Delegacja robotników kana- 
lizacyjno-wodociągowych u wice- 
prezydenta miasta. W dniu wczo- 
rajszym do wiceprezydenta miasta 
p. W. Czyża zgłosiła się delegacja 
robotników, zatrudnionych na miej- 
skich robotach wodociągowo-kana- 
lizacyjnych. Delegacja interwenjo- 
wała u p. wiceprezydenta w spra- 
wie poruszonej przed kilku dniami 
przez bezrobotnych, zmiany dotych- 
czasowego systemu w zatrudnianiu 
bezrobotnych, co się wyraziło w 
żądaniu przeprowadzania co pewien 
okres czasu zmiany wśród zatrud- 
nionych robotników. Tym właśnie 
żądaniom bezrobotnych przeciwsta- 
wiła się stanowczo delegacja ro- 
botników « kanalizacyjno-wodociągo- 
wych, domagając się utrzymania 
nadal ciągłości pracy. 

Jak się dowiadujemy p. wice- 
prezydent Czyż odpowiedzi pozy- 
tywnej nie udzielił, zapewniając 
jednak, iż sprawę tę skieruje celera 
definitywnego załatwienia na jedno 
z najbliższych posiedzeń Magistratu. 

— Wyjazd robotnic rolnych do 
Francji. W dniu 2 marca b. r. na- 
stąpi wyjazd z Wilna do Francji 
robotnić rolnych w liczbie 2| ово- 
by, zrekrutowanych 17 stycznia—w 
więcianach i 18 — w Mołodecznie. 

— Bezrobocie zmniejsza się. Pod- 
ług ostatnich danych statystycznych, 
zaczerpniętych ze źródeł miarodaj- 
nych, stan bezrobocia na terenie m. 
Wilna przedstawia się w cyfrach na- 
stępująco: robotników metalowych 
— 231; budowlanych — 737; innych 
wykwalifikowanych—942; niewykw. 
— 1566; robotników rolnych — 64 i 
pracowników umysłowych—640. 

Ogółem w tygodniu ubiegłym 
zarejestrowano 4580 bezrobotnych, 
w tej liczbie mężczyzn 3403 i ko- 
biet 1177. 

W porównaniu z tygodniem po- 
przednim bezrobocie na terenie 
Wilna zmniejszyło się o 6 osób, na 
co w pierwszym rzędzie wpłynęło 
zatrudnienie przez Magistrat na ro- 
botach miejskich 100 robotników.      
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TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Nurzyn warszawski“. Dziś o godz. 
i6-ej przedstawienie popularne  komedji 
A. Słonimskiego p. t. „Murzyn warszawski”. 
W postaci Hertmańskiego wystąpi Stefan 
Jaracz. Ceny miejsc od 50 gr. 

— „Adwokat i róże”. Dziś po raz czwarty, 
e godz. 20-ej, komedja w 3-ch aktach J. Sza- 
niawskiego p. t. „Adwokat i róże” za Ste- 
fanem Jaraczem w głównej postaci. 

— Środę — „Adwokat | róże”. 

REDUTA (na prowincji). 
— Jutro, t. į. w poniedziałek, w Lidzie— 

kemedja A. Słonimskiego p. t. „Murzyn 
Warszawski". 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia”). 

— „Dobrze skrojony frak*, aktualna sa- 
tyra Dregelli o wszechwładnej protekcji i 

e tem jak wielką gra rolę w życiu i karje- 
rze człowieka przypadek, oraz pewność sie- 
bie, dziś grana będzie po raz drugi. 

Jestto jeden z najweselszych wieczorów 
w Teatrze Polskim, w którym prym wiedzie 
Karol Wyrwicz-Wichrowski, w roli krawczyka, 
późniejszego ministra. 

‘° — Święto milusińskich. Dziś o godz. 12 
m. 30 w południe, Teatr Polski wystawia 
specjalnie dla dzieci czarodziejską „bajkę 
w 4-ch odsłonach Marji Gerson-Dąbrowskiej 
„Laleczka z Saskiej porcelany* (Historja 
jednej majowej nocy). 

Wrażenie bajki potęgują liczne tańce: 
Buchów leśnych, Markizów i Lalek wykona- 

ne przez zespół p. Rejzer-Kapłan z muzyką 

Griega. 

  

kuituralno-oświat. | Ty film: 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

KINO - TEATR 

„ЙОУ 
Wileńska 38. 

lm MIEJSKIE Od dnia 21 do 25 lutego 1929 r. włącznie będzie 

"svet BEBE DANIELS io 
W rol. gł: Gertruda Ederle, James Hali, Josep 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30. — _ Początek seansów od godz. 4-ej. 

a" PONAD SNIE Gujiiżeronsiego 
z udziałem STEFANA JARACZA, Stef. Wysockiej, Zofji Koreywo, Mieczysława Cybulskiego. 

AAA XS APRA Р Оо УЬ Аа 

  

Bierze udział cały zes Teatru Pol- 
skiego w rolach lalek i leśnych dziwów. Za- 
interesowanie wielkie. Sala dobrze ogrzana. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o g. 
5-ej pp. po raz ostatni w sezonie grana bę- 

dzie komedja Wł. Perzyńskiego „Dziękuję 

za służbę*. Ceny miejsc od 20 gr. 

Wileśskie Towarzystwo Filharmoniczne 
w Reducie na Pohulance. 

Przypomina się wszystkim miłośnikom 
muzyki, że w poniedziałek i wtorek dnia 
25 i 26 lutego br. wystąpi świetny pianista 
p. Leopold Miienzer (w dwóch odrębnych 
programach), który ostatnio bawił na dłuż- 
szem tournee zagranicą osiągając znaczny 

sukces. Zapowiedziane koncerty budzą w 

naszem mieście wielkie zainteresowanie. 
Bilety są jeszcze do nabycia w księgarni 

„Lektor* Mickiewicza 4, w dniu przedsta- 
wienia zaś w kasie Teatru Reduty. Początek 
© godz. 0-ej. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał: Kukułka. 

NIEDZIELA, dn. 24 lutego 1929 r. 

10.15—11.45. Transmisja nabożeństwa 2 
Katedry Wileńskiej. 11.56—12.10: Transmisja 
z Warszawy: Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie, oraz komunikat 
meteorologiczny. 12.10—14.00. Transmisja 
z Warsz. Poranek symfoniczny z Filharm. 
Warszawskiej. 14.00 — 1420. Transmisja z 
Warszawy. Odczyt p. t. „O wyborze odmiany 
do siewu*. 14 20—14.40. Transmisja z War- 

szawy. Odczyt rolniczy. 14.40—15.00. Trans: 
misja z Warszawy. Odczyt z dz. „Rolnictwo”. 

1515—17.30. Transmisja z Warszawy. Ko: 
cert symfoniczny z Filharm. Warszawskiej. 

REKORDZISTK 
hine Dunn, William Austin. Reżyserował Clarenco Badger. 
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wILENSKI 

Konferencjastarostów powiatowych 

woj. wileńskiego. 

W dniu 28 b. m. odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim konferencja 

wszystkieh starostów powiatowych naszego województwa. Konferencję 

zagaił p. wojewoda Raczkiewicz, poczem przystąpiono do obrad, którym 

przewodniczył p. wice-wojewoda Kirtiklis, — Obecni byli również i brali 

udział w dyskusji zainteresowani naczelnicy Wydziałów Urzędu Woje- 

wódzkiego oraz p. kurator Wileńskiego Okręgu Szkolnego i dyrektor tu- 

tejszego Oddziału Banku Rolnego. Przedmiotem obrad zjazdu starostów 

była sprawa rozdziału kredytów, przyznanych przez Rząd Centralny na 

"E zapomogi dla ludncšci dotkniętej lęską nieurodzaju. — Omówiono rów- 

nież i załatwiono szereg spraw bieżących. 

EE TT TT r iii iii 

17.30 17.55.3Audycja dla dzieci „O gilu u- 
czonym na kuracji”. 17.55—1820. Trans- 
misja z Warszawy. „Z dziejów i przeżyć na- 
rodu*. 1820—18.40. Odczyt w języku litew- 

skim. 18.40 - 19.00. Fudycja wesoła „Na 
niby”. 19.00—19.20. Muzyka z płyt gramo- 
fonowych. 19.20—19.45. Trans. z Warszawy. 
Odczyt z cyklu „W krainach półksiężyca, 

sfinksów i piramid* p. t. „Meczety Kairu”. 
19.45—20.00. Odczytanie programu na po- 

niedziałek, komunikaty i sygnał czasu z War- 
szawy. 20.00—20.25' „Co się dzieje w Wilnie" 
Odczyt 20.35—22.C0. Trans. koncertu wie- 

czornego z Warsz. Ork. P. Radja. 22.00— 

22.30. Transmisja z Warszawy. Komunikaty: 
P.A.T., policyjny, sportowy i inne, oraz mu- 

zyka taneczna. 22.30. „Spacer detektorowy 

po Europie". 

PONIEDZIAŁEK dn. 25 lutego 1929 r. 

11,56—12.10. Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 

Ostatni seans o godz. 10 wieczorem. 

Sceny do łez wzruszające. Film porywający siłą treści. 

"MISS POLONJA w goi pieknśc 
  

3) Najnowszy „DZIENNIK GAUMONT* Początek seansów e godzinie 4. 6, 8110.15. 

Jutro premjera! Najnowsza sensacja sezonu! Kino „HELIOS“ 
WILEŃSKA 38. 

Królowa J 

  

Ulubienica tłamu 

czarująca 

azbandu 

LYAMAR 
efektowny program nowoczesnego kabaretu. 

Wspaniała inscenizacja najpopularn. piosenek 

„Szlagierów*. Nad program: 1) MISS POLONIA w 

w swej najnowszej 

erotycznej sztuce. 

otoczeniu 10 gwiazd piękności. 2) „Z CAŁEGO ŚWIATA* nsjnowsz. Dziennik „Gaumont*, Seansy o g. 4,6,8110.15. 
  

  

  

Parter od 90 gr. 

KINO-TEATR Dziś estatni dzień! Pierwszy 

nóLGNII| EEE O MANS PANNY OPOLSKIEJ 
t „ wedi iešei - i i W rolach głów- 

» Drama srotyczny, w 10 akt radka powiek arazary Kazimierza Przerwy-TetmajerA_ nych "znakow 
Miekiewicza 22 ta Bozewska Helena, piękna Czarnecka Danusia | znany Hnydziński Stefan 1 inni. Pocz. seansów 4, 6, 81 10.15. 

KINO. |Dziś! zakończenie fm „PIĘJJZHECY* WIKTORA HUGO 3-aa : 4.a serja 
L U X S G I ° k w rolach głównych ję az b s a 

t. 
ne, ścigany przez inspektora polioji Javerta. 

p erce a ern L a W roli Kozetty— SANDRA MILOWANOWNA 

Miekiewieza 11. | nią młedzieży dozwolone. Początek: w sobotę i niedzielę o godzinie 12 pop Judniu. 

Kino Kolejowe Dziś ! L d e D ® ® ® » Potężny polski 

ы Polski fil ółci 
dramat współczesny 

OGNISKO deze E  Peshalskiógo p. t. u Z i e zi SI ej S i w 12 aktach. 3 

(obok dworca W rol. główn. artyści scen warszawskich: Lidja Ley, M. Balcerkiewiczówna, L. Owron, K. Szare, W. Gawlikowski, 

kolejowego). St, Huydziński i wiele innych. Początek seansów 0 &. 5, ® niedziele 1 święta o g. 4-ej. Ceny miejsc zwykłe.     
„KINO-TEATR 

3 mistrzowie K. 
Mickiewieza 9. Balcerkiewiezówna 

Dziś , premjera! Arcydzieło ze „Złotej Serji 

UŚMIECH LOSU 
JUNOSZA - STĘPOWSKI, 

i inne. Tancerki siostry Halama, 

« — dramat sore podług głośnej sztuki WŁ. PERZYŃSKIEGO 

W roli głównej ulubienica publiczności wileńskiej pajpopularniej- 

sza gwiazda ekranu polskiego JADW' GA SMOSARSKA 

JÓZEF WĘGRZYN, BODO, DOWMUNT, 
Rzecz ezieje się w Warszawie, Krezkowie i Zakopanem. 

  

    
     
    

      

między czytelnikami niniejszego 

| szym dokładnym adresem na odwrotn 

| tem » całości Portret wykonujemy da 
| ta administracyjno-personalne wobee 

| prawnie uznana, daje zupełną pewność 
my jednak obowiązujemy się zapłacić 

ZARŁAD ARTYSTYCZNY „POLONI 

UWAGA. Ze wzglądu na olbrzy 

najwcześniejsze przysłanie zamówień, 

  

PROSZEKY00. BÓŁU:GŁOWY:DLA. DOROSŁYCH: 

„KOWALSKINA 
МАЫ ОНИ o | 
T akis SA 

JEDYNA OKAZJA PAMIĄTKOWAIII: 
Celem szybkiego rozpowszech nienia naszego zakładu artystycznego: 2 

8000 portrełów darmo] | 
Przyślijcie nam fotogratją (pojedyńezą, podwójną lub grupę) z Wa- | 

| wkrótce powiększony 29 zdumiewającem podobieństwem, prawie 

naturalnej wielkeści i portret zupełnie darmo! | 

| (Rozmiar próbnego powiększania 30x40). Skorzystajeie jaknajprę- 

dzej z naszej propozycji, gdyż przewidzieliśmy tylko 8000 portretów. Jako 

| wzajemną usługę, gdy będziecie Z portretów zadowoleni, prosimy polecać 

| naszą firmę wśród krewnyeh i śnajomych. Fotografje otrzymacie z puwro- 

przesłać zł. 4.20 lub wyślemy za zaliczeniem zt. 5.25. Chociaż nasza firma | 

złotych, jeżeli wymienione warunki 

nie będą - przea nas dotrzymane. 

rodziny więcej jak dwie sztuki fotografji do powiększania nie przyjmujemy | 

Przy grupach należy twarz do powiększenia oznaczyć X. 

  

    

pisma, postanowiliśmy rozdać 

Nastąpiło otwarcie Sekcji Polskiej 

Wykłady są wydane w języku polskim według 

Tai) tOdY nauczania drogą kerespondoncji. | 

25 
| 

= Przyjmują się zapisy de sekcyj: 1) elektretech- | 

Dypłom za studja w danej specjalności jest 

Program i warunki zapisów są przesyłane bezpłatnie. 

POLITECHNIKA  „» 
66, 5d Rxelmans, Paris (16) 

Pod protektoratem rządu francuskiego 

spa z 
— 

nicznej, 2) budowlanej. | 

wydawany przy końeu studjów. 

Krakowie, oraz komunikat meteorolongiczy. 
16.00—16.20. Odczytanie programu dzien- 
nego, chwilka litewska i repertuar teatrów 
i kin. 16.20 — 16.30. Chwilka strzelecka. 
16.30 — 16.45. Komunikat L. O. P. P. 16.45— 
1710. Audycja dla dzieci „Bajki*. 17.10— 
1730. Muzyka z płyt gremofon. 17 30.—17.55. 
„Opera polska* odczyt XIX z cyklu „Historja 
muzyki w przykładach” 17.55—18.50. Trans. 
z Warsz. Muzyka taneczna. 18.50 — 19.15. 
„Bolesław Leśman* odczyt. 19.5 — 19.35. 
Audycja recytac. z cyklu „Polska poezja 
współczesna*. 19.35-19.45. Muzyka z płyt 
gramofon. 19.45—20.00. Odczytanie progra- 
mu na dzień następny, komunikaty, sygnał 

czasu z Warszawy. 20.00—20 25. Audycja we- 
soła p.t. „Jaś czy Staś". 20.30—22.00. Trans- 
misja koncertu wieczornego z Krakowa. 
22.00. Transmisja z Warszawy. Komunikaty: 
P.A.T., policyjny, sportowy i Inne, oraz mu- 
zyka taneczna. 

UPA R STONES ERAT ZE CSO | 

  

Nr 46 (1391) 

Czechy w komisji rzeki Odry. 
HAGA. 23.IL. (Pat). Czechoslowacki minister pelnomocny w Hadze 

p. Mirosław Plesinger-Bozinow mianowany zostal jako agent swego rząde | 
przy Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w sprawie, dotyczącej | 

zakresu terytorjalnego międzynarodowej komisji rzeki Odry. Sprawa ta, 

jak wiadomo, przedstawiona została Trybunałowi za wspólnem pośred- 

nictwem rządów niemieckiego, angielskiego, duńskiego, francuskiego. 

szwedzkiegofł i czechosłowackiego z jednej strony, zaś rządu polskiego | 

z drugiej. 

Zjazd wojewedów. 
W niedzielę dnia 24 b. m. odbędzie w Wilnie, w pałacu konferencja 

pp. wojewodów w której wezmą udział wojewodowie: wileński Władysław. 
Raczkiewicz, białostocki Karol Kirst, nowogródzki Zygmunt Beczkowicz, 

wołyński Henryk Józefski, poleski Jan Krahelski. — Qbrady potrwają od. 

2-eh de 8-ch dni. 
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Wznowienie kursowania pociągów 

Wobec oczyszczenia szlaków od zasp śnieżnych i uruchomienia przez 
D. K. P. Lwów — Krystonopol — Włodzimierz Wołyński i Sapieżanka 

  

   

  

Se. 

Stojanów, poczynając od dnia 22 II. r. b. wznawia się kursowanie wago- | 

nów bezpośredniej komunikacji Wilno — Lwów, przez Łuniniec — Rów- | 

ne — Kraśne, w poc. Ni 811/812 i od dnia 23 JI. r. b. wagon tej komu- 
nikacji przez Białystok — Brześć — Kowel — Krystonopoł w poc. | 
Ne 708/11 — 12/707. 

  

   

              

    

    

    

  

    

  

rody i sztuki. 

S| zi
 = 

Jedyny w Polsce dwutygodnik krajo- 

znawczy, bogato ilūstrowany, pošwię- 

eony ziemi polskiej, jej pięknu i bo- 

gactwu, jej ludności zabytkom przy- | 

Kronika turystyczna. 

— Przegląd literatury krajoznawczej. — 

STAŁY DODATEK 

„WIADOKOŚCI KONSERWATORSKIE”. 
Prenumerata roczną z przesyłką pocztową 
29 zł., półr. 15 zł., kwart. 7.50. Członkowie 
P. T. K., szkoły, nauczycielstwo płacą rocz- 
mie 25 zł., półrocznie 3 zł., kwartalnie 6.50. 

Adres: 

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze | 
Warszawa, Karowa 31. 

  

     
     

   
572-1 

8 

  

| SZOFERZY, eko: YLI 

LWOWSKIE KURSY 
SAMOCHODOWE 

Inż. ALEKSANDRA JUHREGO 
Lwów, Kopernika 54 

wyróżniają się swą dokładną znajomością fachu, 
4 
gdyż kursy te prowadzone są przy największych 

; warsztatach i garażach samochodowych w Mało- 

4 polsce. Dokładna i saybka nauka. Ulgi niezamoż- 

| nym. Przyjesdnym opieka i mieszkanie. Wpisy 
codziennie. Pisscie e ilnstrowane prospekty, które | 

wysyłamy bezpłatnie. 340-3 

Doświadezony Radjoamator kupuje | 

Akumulatory . 
tylko D-ra POLLAKA (w Białej) 

Najwyższa nagroda Krakowa, Lwowa, Wilna, 
Chicago, Wiednia, Przedstawiciel- 

— stwo, solidne ładowanie i naprawa. — 

MICHAŁ GIRDA | 

Paryża, 

Wilno, Szopena 8. 22 | 
Toiefen 

    

| 

ы 

  

były majster firmy 

„Pawe Bure“ 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 

| W. JUREWICZ 

į obrączki 

o 

  

Každy technik 
a i ogłasza swoją firmę| 

„ilma (wanyneda 
„Techników Polskich w Wilnie”. 

Prenumerata: rocznie _ — 12 zł. | 
półrocznie — 6 , 

kwartalnie — 3 „ 

| Drukarnia „Zuicz“. 
| 538 

r 

ślub: 
Gwarantowana naprawa zegarków. 

1 biżuterji po cenie przystępnej. 

SZACUNEK KAMIENI-BEZPŁATNY 

WILNO, Adama Mickiewicza 4. 
Tamże potrzebny pracownik zegarmistrzowaki. 

   

Nr. pojedyńczy — ! złoty. 

| 
| Redakcja — Wilno, ul. Wileńska 33, tel. 75. | 

| Administracja — Wilno, ulica św. Jańska I. 
=== _ Telefon 3-40. | | 

  

t- inne rzeczy, 

431.   
   

o
o
o
 

      
| 

  

  

ej stroni» fotografji, a otrzymacie | z 

rmo, liczymy jedynie za porto i kosz- 
czego prosimy przy każdej fotografji 

jednogłośnie orzekli, że wytób krajowy 

| SŁOŃ" 
niema sobie równego. 

Żądajcie polski wyrób! 

NAWCY OBU WIA 

OBUWIE * rew, 
: r a %           
    eo do nezolwości naszej propozycji, į 

IT" — ŁÓDŹ, NAWROT 64/66. 

mie zainteresowanie, prosimy o jak- | 

przyczem zaznaczamy, że Z jednej | 

Prosimy | 

  

wyciąć i przesłać wraz % fotograf ą. 

+ 
+ 

pszczelnicze, 
polecają składy 

į CENNIKI ROZSYŁANE SĄ BEZPŁ. 

ż 200444 

sai, zamiejscowe—26*/, drożej. 

i NASIONA, tem drze, warzywne 
i kwiatów, oraz narzędzia i przyrządy ogrodniczo- 

L. Jasińskiego, 74 "is70 =. 
w ŁĘCZYCY, ul. Poznańska 30, tel.125, 

w ŁODZI, ul. Św. Andrzejal0, tel. 68-56. 

BEDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne oć godz. 9—3 p 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do doma lub pszecyłką pocz 

£aty—1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniows— 10 gi, za wyr. De tych 
poszukujących pracy 50), 

Wydawca „Kurjer Wlieński* S-ka z ogi. oda. 

  

| WSZELKĄ SUMĘ 
w dolarach, rublach i 
słotych obiegowych 
lokujemu na dobre ©- 
proęentowanie u osób 
majętnych i odpowie- 
dzialnych. 583 
Dom H-K „ZACHĘTA” 

Mickiewicza I, tel. 9-05     ATNIE. 
579.7 

muje od 12—2 pp 

  

WĘGIEL i koks 

WAQOROWO 0142 (GNNOW 

—- |M.Deul: Wilnie| ZEE 
JAGIELLOŃSKA 3-6, żel. 811. 
SKŁAD: Polski Lloyd, Słowackiego 27, 

w zaplombowa- 
nych wozach 

tel. 14-46. 587 

  

i EA! 

Przy zakupach prosimy powoływać się 
| na ogłoszenia w „Kurjsrze Wileńskim”. 

Naczelny redaktor przyjmuje 0d 2—3 
Op przyjmują się od $—3 i 7—9 wiecz. Konte czękowe P. 

оча i "i. Zagrmicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ; 
cen dołścza się: za ogłoszenia 

Za uwiner dowodewy--13 gr. Ulleć ogłoszeń 6-cie łamowy, z tekstem 10-mio łamowy. 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

Ilie 
jadalne, sypialne i ga- 

binetowe, kredensy, 
stoły, szafy, łóżka I td: 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadeszły nowości. 

205 

Perłmuttera Ultramaryna 

lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 
wapna i celów malar- 
skich. Oznaczona na 
wystawach w Brukse- 
li, Medjołanie i Pary- 
żu złotymi medalami, 
Biuro Fabryki Ch. 
Perlmuttera, Lwów, 

Słoneczna 26. 
Wszędzie do nabycia.     
  

1 > š Dzierżawy * 
majątków i folwarków 
załatwiamy dogodnie 

Wileńskie Biuro 
Komisowe-Handlewo     Miekiewicza 21, tel. 152 

Dwa duże 

  

pokoje - 
z osobnem wejściem 

do wynajęcia. 

Ad. Miekiewicza 15 m. 20. 

| Przepistjeny 
na maszynach facho- 
wo, szybko i tanio. 

Wileńskie Biure 
Komisowe-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 162   

  

PIANINA 
do wynajęcia. Repe” 
racja i strojenie. 
Mickiewicza 24 — 9. 
Estko. : 146 

Warunki płatności 

WĘGIEL 
górnośląski, dąbrowiecki, wagonowo dia kupców 

węglowych i fabryk. 

Pieta Kublichi i $-ka 
Warszawa, 

W dniu 25 i 26 lutego będzie osobiście p. Piotr 
Kublicki w Wilnie, Hotel Europejski u). Niemiėcka. 4 

zasięgnąć w firmie 

Widok 19. 571-0 

  

  

|imy pienine 
posiadamy do uloke- 

wania. 580-1 

Wileńskie Biure 
Komisowe-Handiewe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

  

200000000000090000000003 

Dom Handlowy 

H.Šikorski; 
POLECA 

w wielkim wyborze 

MEBLE 
KOSZYKOWE 

43247 

Pigzokajonų 
większych i mniej- 

szych mieszkań dla 

solidnych lokatorów. 

Dom H-K. „ZACHĘTA* 

    

  

    Mickiewicza 1, tel. 9-05, 
! = 

Mieszkanie 
4 pokoje frontowe 
z kachnią do wyna- 

jęcia od kwietnia. 

  

| k rel 

Pokėoj 
jz caledziennem utrzy-| 
|maniem oraz osobnem | 
wojśeiem poszukuje | 

samotny pan. ! 
Wiadomošė w Admi-; 
aistraeji „Kurjera Wi- 
leńskiego* pod „Sa- 
mstny*. 584-1 | 

Poszukujemy 
dzierżaw majątków 
ziemskich dla solid- 
nych refloktantów. 

Zgłoszenia przyjm 
bezpłatnie. 
Dom H-K „ZACHĘTA* 
Mickiewicza I, tei. 9-05 

   

  

  
uje 
532 

  

1-0000000000620900000009004 

KAWIARNIA z 
„KROLEWIANKA“ 
Wilne, Królewska 9 

Zakąski zimne i go- 
rące. Piwo. Obiad z2-ch 
dań z chlebem zł. 1.30. 
Abonament miesięcz- 
ny zł. 32. „Gabinety*. 
  

  

POSZUKUJEMY 
DZIERŻAW 

mniejszych i więk- 
szych dla poważnych 

reflektantów. 

Biuro „ROLKOMIS“ 

[matmy | £ 

. (Telef. 921). 

  Gdańska 6.  5%3-0 

Pianino 
    

0-
58
9 

Wiadomość w Admini- pierwszorzędnej fabryki 
straeji „Kurjera Wileń- i kredens nowego modelu 

skiego” pod Partęrowo. 

    

  

       
         

     

— ul. Ś-io Jańcka 1, tel. 

„Kadar Wileński" S-ha z em. od». Druk. „Zaicz* wl. Ś-te Jańska |, tel. 3-40. 

  

\ 

p RA 7       

w numerach 

  

Ogłoszenia 
do Kurjera Wileńskiego 

pay Iowa") ® dro 

do sprzedania. 
ul. Witkomierska 3—20. 

przyjmuje na najbardziej 
dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 
Kurjera Wileńskiego 
Jagiellońska 3. 

Redaktor działu 5 Togo Ag ed godz. 6—7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja mie zwraca, Dyrektor wyd. przyje | 

3%. ’ 

przed tekstem—0 gr., w tekście I, Il ste-—20 gr., U ZZ za tekstem—15 gr. 

i tabeleryczne—50*, środe, zastrzeżeniem miejsca—29"/, drożej, 

3 r A A prawe zmiany termisa druku og* jał w Grodnie: Bankowa 32. * 

Rtanxto: odpewiedsialwy Józe! Jurkiewic. || 3 

do ulokowania pod ža- | 
bezpieezenie hipotecz- Ё 

ne od 2.000 de 5000 z 
dolarów. | 5640 3 

Biuro „ROLKOMIS“ 
Gdańska 6. 

$ LEKARZE & 
BADBAAAKABOAJDNEEZ 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER | 
CHOROBY  WENERY- 

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

Sollux, e 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 i 5—7. | 

DOKTÓR 

D.Zeldowicz | 
choreby wenerycame, sy- 
filis, narsądow. mo620- | 
wych, ой 9—1, ой 5— ® — 

wiaez. kita 

    

  

Kobieta-Lekarz — 

M, żeidęwizyna 
kobiece, weneryezne, na- ^ 
rządów moczow. od 12—2 

1 оё 4 — 6 * 
ul. Miekiewieza 24. 

Or.tenigsberg 
CHOROBY WBNERYCZ- 
NE, SKÓRNE i analizy le- 
karskio. Przyjmuje 9-12 — 

i 4-8, 2996. 

Mickiewicza 4 | 
tel. 1060. №. 2. В. 73. — 

DOKTOR Ž 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
04 9 — 1 1 8 — 8. _ 

240 | 

FEZESZONZEDNEEEK | 

E Akuszerki 
Śazauaczosananaa i 

Akuszerka | 

Mja Breda 
przyjmuje od 9 rane „© 
do J м. ul. Mickie- * 
wicza 30 m. 4. W. Zdr. 
Nr. 3098. 529.34 

ЛЕНЕ ЗЕВВЕ ć 
KE INFORMATOR B | 
GRODZIEŃSKI B | 

ввавовеваваеееые | 

M. Miszewska 
LEKARZ - DAE 
rzyjmuje od g. og 

7 ”\о‹і&‹іо 6-ej. sa 
Grodno, ul. Kołożańska8. || 

    

134 

Telefon 99. 

  

kronika rekl-komin> | 
zagraniesne—100%, dro — 

      

Z OSTATNIEJ CHWILI. 7 

С


