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„lego świata. 

` взхсхе nie bylo. Bal Armji. 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

4 

Wiino, Czwartek i stycznia 1929 r. 

PAT 

Cena 20 groszy. 

  
  

  

Rok Wi. NIEZALEŻM 

Nejefektowniejszy BAL w karnawale 
12 stycznia 1929 roku. 

Zaproszenia można nabywać u p.p. Gospodyń i Gosp: darzy oraz w Kasynie codziennie w godz. 12—2 16 8. — — 4 ORKIESTRY. — — 

  

  

  

REDU 

Y ORGAK 

TA Fil 
Związku Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie 

Poza niezliczonemi atrakcjami artystycznemi: wybory Królowej Filmu, filmowanie pięknych nóżek, ponętnych uśmiechów, zalotnych spojrzeń. Konkurs zdecydowanie brzydkich mężczyzn. Drogocenne upominki 

URJER WILENSK 
DEMOKRATYCZAY. 

  

za najefektowniejsze kostjumy. Atelić filmowe na sali. Zdjęcia filmowe będą dokońywane przy najnowszych lampach f. PHiLIPSA. 

W imię Idei. 
Przed kilkoma dniami ukazały 

się w prasie litewskiej wzmianki, że 

w grudniu r. ub. w kaplicy Św. Ka- 
zimierza w Wilnie odprawiono mszę 
żałobną za Polaków litewskich, któ- 

rzy zginęli za ideę Jagiellońską, t. j. 

jak twierdzą pisma litewskie — 

„w walce z niepodległością litewską”. 

Fakt świadomego przekręcenia 

i zniekształcenia słów użytych w 

klepsydrach, które powiadamialy 

ogół społeczeństwa wileńskiego, że 

odbędzie się msza żałobna za tych, 

którzy zginęli na Litwie Kowień- 

„skiej w obronie swych praw naro- 
dowych, w imię szczytnych tradycyj 

JagielloAskich“—dowodzi jasno i do- 

bitnie, že dla prasy litewskiej, dla 
urzędowej agencji prasowej Elty 

przedewszystkiem— pojęcia „obrona 

szczytnych haseł Jagiellonskich“, 

a „walka z niepodległością litewską” 

—są pojęciami identycznemi. Пе 

jest w tem złej woli — wie każdy, 

© który w czasie tworzenia się pań- 

stwowości polskiej i litewskiej, z 

przekonaniem i sercem oddał wszyst- 

ko w ofierze pierwszych poczynań 

dla tego, by odrestaurować to, co 
głęboko w sercu każdego Polaka 

na Litwie Kowieńskiej było wyryte, 

—by Polska i Litwa odtworzyły ten 
zwiazek dwu państw i narodów, 
który ich przez wieki łączył. 

Wszyscy ci Polacy litewscy, któ- 

rzy w latach 1913—20 nie mogli brać 
czynnego udziału w walkach o nie- 

podległość Polski i Litwy z nawałą 
bolszewicką — pozostali na miejscu 

i podjęli pracę, wierząc głęboko, że 

wcześniej czy później, między Pol- 

ską a Litwą musi się wytworzyć to, 

co było dawniej spójnią i łącznością, 

że znajdzie się wspólny język poro- 
zumienia, mocą którego „tak Pola- 

kowi w Litwie, jako Litwinowi w Pol. 

sce, każdym słusznym obyczajem do- 

stawać imienia i dzierżeć je wedle pra- 

wa, w którym leży ono imienie*. 

Z myślą tą podjęto nie walkę, 

lecz obronę tych praw i możliwości 

przed ich spaczeniem lub zaniecha- 

niem, nie konspirowano podstępu 

„przeciw niepodległości litewskiej", 

“jak twierdzi prasa litewska, lecz 
pracę, mocą której chciano wytwo- 

rzyć pomost przyszłego porozumie- 

nia. Tu myśli i mowy nie mogło 

być o walce „przeciw niepodległości 

litewskiej". — Wszyscy, biorący czyn- 

ny udział w tej pracy tylko dobro 

dwóch narodów ze sobą zespolonych, 
w myśl dawnej przeszłości historycz- 
nej na widoku mieli. 

Niepodległość państwa Litewskie- 

go czczono i uznawano tak samo, 
jak ją uznał Rząd Rzeczypospolitej 

Polskiej przed przedstawicielami ca” 
Rozumiano tylko ją 

może inaczej niż ją rozumieli ci 

Litwini, którzy chcieli całkowitego 
zerwania i odgrodzenia się od wspól- 

"nej przeszłości. Niektórzy co młodsi 
z pośród Polaków z Litwy Kowień- 
skiej—na odgłos surm bojowych z 

pod Wilna —do szeregów Wojsk 

Polskich śpieszyli. I w tym fakcie 
władze litewskie dopatrują się ni- 

czego innego jak „zdrady stanu”, 

gdy tymczasem ci młodzi szli za 

głosem własnego sumienia, a w du 
szy wierzyli, że broniąc Wilna przed 

zarazą bolszewicką, —bronią jedno- 

cześnie i Litwy, bronią i walczą o 

prawo stanowienia o sobie, walczą 
o wielką Litwę. 

Armji litewskiej podówczas je- 

Litwini 

przecie sami na odgłos pierwszych 

(nie brakowało tam i dzisiejszego 

premjera Litwy p. Woldemarasa) 

przed gmachem teatru na W. Po- 

hulance z bolszewikami się bratali!.. 

Więc nie było innego wyjścia, 

jak z wojskami polskiemi ku War” 

szawie się cofać, brocząc krwią swą 

pola bitew. I tu i pod Radzyminem 

zawsze z myślą o Wielkiej Litwie, 

wierząc, że przyjdzie czas, gdy 

zwycięży tradycja Jagiellonów i dwa 

bratnie narody znów zjednoczą się 

i jak „spólnością wiary, tak jednoś- 

cią praw i przywilejów — zrównają 

się". 
Takie pokrótee są dzieje duszy 

polskiej z Litwy w latach, gdy nie- 

podległość Litwy kształtowała się 

pod bacznem okiem Moskwy i Ber- 

lina. I w jednym i w drugim wy- 

padku, Polak tam — na Litwie i w 

szeregach wojska polskiego — kwa” 
lifikowany był przez władze litew- 

skie, jako przestępca z art. 108 

K.K. Chęci zrozumienia, czy współ- 

pracy ze strony litewskiej nigdy nie 

było. Jednych spotkało więzienie 

litewskie, w ktėrem, jak š. p. Jan 

Niekrasz—potem zmarli. Drudzy — 
po dzień dzisiejszy mają odcięty 

powrót do kraju, z którego od wie- 

ków się wywodzą, gdzie pozosta” 
wili rodzinę i ziemię — dla idei. 

I jedni i drudzy z pośród žy- 

wych po dzień dzisiejszy narażeni 

są na szykany i represje. A gdy ci 

żywi z jednego litewskiego gniazda 

się wywodząc w dniu 12 grudnia 

r. ub. mszę żałobną za dusze swo- 

ich dawnych druhów odprawiali — 

to Litwini widzą w tem żałobę po 

tych, którzy zginęli „w walce z 
niepodleglošcią Litwy“. 

Poczuwam się do obowiązku 

publicznie wyjaśnić stan myśli tych, 

którzy czy to pod Radzyminem, 

czy w więzieniu litewskiem polegli. 

O jedno walczyli! | za ich dusze 
mszę żałobną odprawiono. 

Cześć oddając ich pamięci, któ- 

ra zawsze głęboką i szczerą będzie 

wśród tych, którzy ich pracę i myśl 

znali — należy władcom litewskim 
przypomnieć, że aczkolwiek jednych 

niestało, to inni są, dla których imię 

Wielkiej Litwy i tradycyj historycz- 

nych świętem będzie. | że ta idea 

wśród nich żywą pozostała, 
Laudanus, 

  

Dopiero przed kilku dniami dowiedzia- 

łem się, iż w Nr 24 tygodnika „Życie Ludu*, 
wydawanego w języku polskim przez klery- 

kalno-prawicową grupę Litwinów wileńskich, 

ukazała się notatka o zebraniu dyskusyjnem 

Instytutu Badań Narodowościowych, na któ- 
rem red. Ludwik Abramowicz wygłosił refe- 

rat na temat przyszłego spisu ludności. 

Notatka ta imputuje mnie wypowiedze- 

nie w toku dyskusji zdania, iż „nie należy 
przywiązywać zbyt wielkiej wagi do tego ro- 

dzaju narad i dyskusyi, gdyż rząd wykona 

spis ludności w taki sposób, który najlepiej 

będzie odpowiadać jego interesom  poli- 
tycznym*. 

Cytacie tej nie mogłem zaprzeczyć zaraz, 

gdyż o istnieniu tej notatki dłuższy czas nie 
wiedziałem. Muszę jednak stwierdzić kate- 
gorycznie, że tak sformułowanego i taki 

sens mającego zdania na owem zebraniu 

ani wogóle nigdzie nie wypowiadałem. 
Przyczyn tak dowolnego interpretowa- 

nia przez „Życie Ludu* mego przemówienia 

nie mam zamiaru doszukiwać się. Sądzę, 

że była to złośliwość, o czem zdaje się 

świadczyć forma notatki, przypisująca mo- 

jemu przemówieniu charakter „wyjaśnienia* 

instancji miarodajnej. Rzecz sama w sobie 

małoznacząca, jakkolwiek nie przyczynia się 

ona niestety do ułatwienia zadań Instytutu 
Badań Narodowościowych na gruncie wi- 
leńskim. 

W Nr 3 „Dziennika Wileńskiego* ukazał 

się na podstawie notatki „Życia Ludu* 

na ten temat długi bombastyczny artykuł, 

którym zajmować się nie będę, gdyż nie 

nadaje się do rzeczowego traktowania. 

K. Okulicz. 
  

  

Z państw ościennych. 
FOSJA SOWIECKA. 

Zamach na dowódcę sił zbroj- 
nych Z. S. K R. 

Z powodu 10 lecia istnienia Bia- 
łejrusi Sowieckiej, przed ki ku d ia- 
mi w Mińsku odbyła się konferencja 
czerwonych dowódców «kręgu bia- 
łorusk ego Na koufeiencję tę przy: 
był zastępca dowódcy armji Z. S. 
R. R. komisarz Ursz icht. 

Korzystając z powyższego nie- 
znani sprawcy podrzucili pod pociąg, 
wiozący aostojnika bolszew ckieżo, 
zegarową bomię. Wybuch nastąpił 
po przejściu iokomotywy i kilku wa- 
gonów, co w zmscznym stopniu о- 
słabło skutki eksplozji Jeden z tyl- 
nych wagonów został poważnie u- 
szkodzony, kilka osób odniosło ogól- 
ne obrażenia ciała 

W związku z zamachem na žy- 
cie  kom'sarza Unszl chta, władze 
sowieckie rozesłały we w:zystkich 
kierunkach patrole wojskowe, któ- 
re podjęły naty hmiasiowy pościg. 
Sprawców zamachu dotychczas nie 
ujęto. 

- Represje przeciw Ukraińcom. 

MOSKWA, 9.1 (kor. wł.). Prasa 
sowiecka donos, iż ukraińska aką- 
demja nauk w Kijowie pozbawiła 
znanego  ucz'nego  ukra Ń-kiego 
p. Sergjusza Jefremowa prawa u- 
działu w praczch prezydjum aka- 
@е )1. 1 jej rczn:ai ych instytucyj. 
Kara ta jest <kutkiem ogłoszenia ar- 
tykułu p. Jefremowa we lwowskiem 
pismie „Diło*. W artykule tym wy- 
sąpił p. Jefremow z ostrą krytyką 
stosunków, panujących w ukraińskim 
kom'sarjacie lndowym oświaty w 
Charkowie. 

Plan elestryfikacii Z. S. R. R. 
na rok 1928—29. 

MOSKWA, 9. I. (kor, własna), 
"Na niedawno odbytem w Moskwie 
posiedzeniu Rady Komisarzy Ludo- 
wych i Rady Obrony Państwa Z. 
S. R. R., po obszernej dyskusji po- 
stanowiono zwiększyć dotychczaso- 
we tempo elektryfikacji kraju. Na 
cel ten w przyszłym roku gospodar- 
czym przeznaczono 186 milj. rubli. 
Jak się okazuje ogólna moc stacyj 
elektrycznych obecnie pracujących 
wynosi 400 tys. klw. Po ukończeniu 
już dawno zapoczątkowanych bu- 
dowli, które nastąpi w roku 1932 
nowe stacje dadzą jeszcze 1.070 tys. 
klw. Asygnowane pieniądze oprócz 
przyśpieszenia tempa rozpoczętych 
budowli, pozwolą na dodatkowe 
postawienie kilku nowych potężnych 
elektro-stacyj. 

ESTONIA. 

Qdpowiedź na memorandum 
liewskie. 

TALLIN. 9. I. (Pat). Poseł łotew- 
ski w Tallinie Seskis odwiedził dziś 
estońskiego ministra spraw zagrani- 
cznych, z którym odbył dłuż-zą kon- 
ferencję w sprawie memorandum li- 
tewsk ego Fozatem estońsklego mi- 
nistra spraw zagranicznych odwie- 
dził przedstawiciel Z S. R. R. Pie- 
trowskij, który naradzał się z mini- 
strem na ten sam temat. Według 
doniesień prasowych, w estońskiem 
ministerstwie spraw zagran'cznych 
omawiana jest obecnie sprawa od- 
powiedzi Estonji na memorandum 
litewskie. Odpowiedź swą Estonja 
uzgodni z Łotwą. 

LITWA. 

Bankructwa w Kownie. 

Jak donoszą pisma ryskie, w Ko- 
wnie wielką sensację wywołało za- 
wieszenie płatności przez dwie naj- 
większe firmy włókiennicze. Prócz 
tego już dawniej nastąpił szereg 
bankructw w Kownie i na prowin- 
cji Według urzędowych danych w 
ciągu października r. ub. oddano w 
Litwie do protestu weksli na sumę 
o 1 miljon litów większą, niź we 
wrześ iu. Naogół suma protestowa- 
nych weksli wykazuje w ostatnich 
czasach tendencję zwyżkową. 

  

jeszcze o odpowiedzi polskiej 
na notę Litwinowa. 

(Tel. ed wł. korespond, z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że odpowiedź polska na notę p. Litwinowa zo- 
stanie wysłana bezpośrednio do Moskwy i doręczona za pośrednictwem 
polskiego poselstwa w Moskwie komisarjatowi ludowemu do spraw za- 
granicznych. Odpowiedź nasza zostanie wysłana w końcu bieżącego 
tygodnia, a nie, jak to początkowo przewidywano — na początku tego 
tygodnia. 

Zmiany w gabinecie nieprzewidziane. 
(Telefonem od wł isnego korespondenta z Warszawy). 

Wobec wysunięcia w sposób dowolny z wywiadu udzielonego przez 
prem. Bartla jednemu z pism warszawskich wniosków o istnieniu zamia- 

rów rekonstrukcji gabinetu, a w szczególności dokonania zmian na sta* 

nowiskach ministrów, sfery miarodajne stwierdzają, że wnioski te są bez- 

podstawne. Jeśli zaś chodzi o wymienianie nazwiska pos. Janusza Radzi- 

ма, to według informacyj urzędowych książę Radziwiłł do rządu ma nie 

wstąpić. 

Jak się dowiadujemy, w łonie rządu istnieje tendencja pewnej re- 

konstrukcji gabinetu i koła polityczne w dalszym ciągu mimo oficjalnego 

sprostowania tej pogłoski, mówią o możliwości zmian w gabinecie. Jest 

tylko możliwe, że nastąpią one nie w najbliższych dniach, lecz w okresie 

późniejszym. Jednakże są one w dalszym ciągu aktualne. 

Pierwsze kroki nowego jugosło” 
wiańskiego rządu. 

Konfiskata zagrzebskich dz ennixów. 
WIEDEN 9. I (Pat). „Neue Freie Presse* donosi z Białegogrodu. 

Energja, z jaką przystąpił nowy rząd do usprawnienia aparatu adminis- 

strucyjnego i usunięcia niedomagań z.czasów rządów poprzednich, wywo- 
łała wszędzie jaknajlepsze wrażenie. Oprócz daleko idącej redukcji urzę- 

dników, będą zwolnieni ze służby także ci funkcjonarjusze państwowi, 
którzy okazali niezdolność do służby. — Oszczędności, uzyskane tą drogą 

będą używane na podwyższenie poborów tych urzędników, którzy pozo- 
staną w służbie. ы 

Wielkie zadowolenie wywołała również zapowiedź wprowadzenia 
ustawy dla zwalczania korupcji. Jak wiadomo, zostały rozwiązane wszyst- 

kie urzędy gminne, w wielu jednak gminach pozostaną na swych stano- 
wiskach dotychczasowi burmistrze w charakterze komisarzy rządowych.— 
W Zagrzebiu skonfiskowano wczoraj kilka dzienników z powodu ogłoszenia 
oświedczenia dr. Maczka. 

Dziennik „Rijec“ donosi, że policja zagrzebska przedsięwzięła w dniu 
7 b. m. liczne rewizje domowe. Przedewszystkiem przeszukano lokale za- 
grzebskiego towarzystwa, na którego czele stoi prezydent Predawec, po- 

mieszczenie towarzystwa transportowego „Snop*, które opieczętowano, na- 
stępsie lokal zagrzebskiego „Sokoła” i t. d. 

Powołanie Rady Państwowej 
i Sądu Adm nistracyjnego. 

Cenzurowanie korespondencji. 
WIEDEŃ, 9-1 (Pat). Dzienniki donoszą z Białogrodu: Wczoraj wie- 

czorem gazeta urzędowa opublikowała dalsze cztery nowe ustawy, wy- 
dane przez rząd. Zawierają one zmiany do ustawy z dnia 17 maja 1922 
roku w sprawie Rady Państwowej i Sądu Administracyjnego. Nowa 
ustawa zawiera postanowienie, że Rada Państwowa liczyć ma 30 człon- 
ków, mianowanych przez króla. Inna ustawa przynosi zmianę w ustawie 
o urzędzie kontroli rachunkowej. 

Wydana została również nowa ustawa sędziowska, podług której 
wszystkie przeniesienia i zwolnienia oraz przeniesienia ze służby 
w Ministerstwie Sprawiedliwości ma załatwiać król na wniosek ministra 
Sprawiedliwości. Dalsze ustawy przewidują ukonstytuowanie się sądu 
państwowego dla ochrony państwa. W Zagrzebiu zaprowadzono cenzu- 
rowanie korespondencji. Wszystkie listy są na poczcie otwierane i po 
cenzurowaniu zaopatrywane w pieczątkę nadżupana. Królewska kance- 
larja gabinetowa donosi, że liczba depesz gratulujących ze wszystkich 
części kraju wyniosła przeszło 200 tys. 

  

Traktat sow.-łotewski niewykonany, 
Wnieski rządu łotewskiego. 

RYGA, 9.1. (7el. wł.) Traktat handlowy sowiecko-łotewski, zawarty 
przed rokiem wykazał dla Łotwy bardzo ujemne wyniki. Komisja handlu 
zagranicznego przy łotewskiem Minist. Finansów orzekła, że Rosja nie 
wykonała swoich zobowiązań traktatowych. 

Wywołało to ożywione komentarze w prasie. Najpoważniejsze pis- 
ma żądają rewizji traktatu, co oczywiście napotka na poważne trudności. 
W każdym razie prasa żąda cofnięcia Rosji przywilejów taryfowych, któ- 
re kosztują Łotwę 800 tysięcy łatów. 

Sprawa niewykonania przez Sowiety traktatu będzie w najbliższym 
czasie przedmiotem obrad łotewskiej Rady Ministrów, która ze stwier- 
dzonej przez zainteresowane sfery handlowo-przemysłowe wyciągnie sto- 
sowne wnioski na przyszłość. 

Delegaci niemieccy do Sprawy re" 
paracy jnej. 

BERLIN, 9 1 Pat. Biuro Wolfa ogłasza, że rząd Rzeszy, wykonywu- 
jąc umowę genewską z dnia 16 września 1928 rokui zgodnie z umówą 
paryską pomiędzy 6 mecarstwami z dnia 22 grudnia 1928 r., mianował 
jako niemieckich członków „komisji niezawisłych rzeczoznawców finan- 
sowych, mającej opracować projekt pełnego i ostatecznego uregulowania 
sprawy reparacyjnej", dr. Schachta i dr. Voeglera, zaś jako zastępcą tych 
delegatów powołał dr. Melchiora i Ludwika Kastla, 

  

Początek o godzinie 22-ej. 42-1 

  

  

ie. 8 (1353) 

M OW M wsalonach Kasyna Garnizonowego 
ul. Ad. Mickiewicza 13. 

   
DZIEŃ POLITYCZNY. 

Pan Prezydent Rzplitej wraz z 
małżonką udaje sę 20 b. m. do Za- 
kopanego, gdzie zamieszkają w spe- 
cjalnie przygotowanych apartamen- 
tach sanatorjum  Dłuskiego. Pobyt 
Pana Prezydenta w Zakopanem po- 
trwa parę tygodni. 

Pełnomocnik niemiecki do roko- 
wań handlowych z Polską dr. Нег- 
mes przybył wCzoraj rano do Warsza- 
wy i wieczorem tegoż dnia spotkał 
się w Prezydjum Rady Ministrów z 
przewodniczącym delegacji polskiej 
min. Twardowskim. Pierwsza kon- 
ferencja obu pełnomocników miała 
charakter informacyjny. Dalsza wy- 
miana zdań co do wZnuw enia гоКо- 
wan hanaiowvch polsko - niemieckich 
nastąpi dzisiaj. 

Polska Agencja Telegr. upoważ- 
niona jest do stwierdzenia, że po- 
głoski o mającej jakoby nastąpić 
zmianie na stanowisku ministra spr. 
zagr., jak np., rozpowszechniane w 
prasie niemieckiej informacje o za- 
mierzonem powołaniu na stanowisko 
ministra spraw zagr. posła Knolla i 
inne podobne przypuszczenia są 
najzupełniej bezpodstawne. 

* 

W dniu 8-go b. m. została przy- 
jęta przez Prezesa Rady Ministrów 
delegacja prezydjum Małopolskiego 
Towarzystwa Rolniczego w osobach 
pp. Wolańskiego, łaszczewskiego i 
„Jury, którzy przedstawili swoją 0- 
pinję w sprawie polityki zbożowej 
oraz poruszyli sprawę fubryki prze- 
tworów mięsnych w -Chodorowie i 

Dębicy. 3 

Dziś w sali konferencyjnej Mi- 
nisterstwa Skarbu odbyło się pierw- 
sze posie zenie komisji dla kontroli 
długów państwowych. W zastępst- 
wie pos. Krzyżanowskiego przewod- 
niczył pos. Maksymiljan Malinowskt 
z Wyzwolenia. Komisja omawiala 
sprawę kontroli opłaconych kuponów 

Desygnowany na stanowisko se- 
kretarza prezesa Rady Ministrów 
mjr. Szmoniewski rozpoczął praktykę 
w Prezydjum Rady Ministrów. Mir. 
Szmoniewski obowiązki swe pełnić 
zacznie po wyjezdzie do Paryża por. 
Zaćwilichowskiego, co nastąpi w 
drugiej połowie stycznia. 

Wzajemna likwidacja własności 
nieruchomej w Polsce i Niem- 

czech. 
(Tel. od wł. kores, z Warszawy). 
W swoim czasie rząd niemiecki 

zwrócił się do rządu prlskiego z 
propozycją zaniechania dalszej li- 
widacji własności nieruchomej nie- 

mieckiej w Polsce, które to prawo 
przysługiwało rządowi polskiemu na 
zasadzie traktatu wersalskiego. Rząd 
polski, dążąc do normalizacji sto- 
sunków z N emcami, zasadniczo zgo- 
dził się na podjęcie rokowań w 
sprawie ewentualnego częściowego 
zrzeczenia sę przysługojącego mu 
prawa likwidacji, jednakże uzależnił 
swą zgodę od rozmiaru udzielonych 
kompensat przez rząd niemiecki. 
Równocześnie rząd polski wyklucza 
możiiwość zrzeczenia się przysługu- 
jącego mu po likwidacji co do 
szeregu objektów. Strona niemiecka 
przyjęła stanowisko polskie w tej 
sprawie. 

Pragnąc położyć niepożądane dla 
obu stron przewlekanie ostatecznego 
załatwienia tej sprawy, rząd polski 
zwrócił się ponownie do rządu nie- 
mieckiego i domagał się zakomuni- 
kowsuja mu konkretnych ekwiwe- 
lentów za częściową rezygnację z 
likwidacji własności niemieckiej w 
Polsce. Jednocześnie rząd polski 
przystąpił do likwidacji tych objek- 
tów, które zgóry wyłączy! z progra- 
mu, ewentualnie rozmów, mających 
na celu próby kompromisowego za- 
latwienia problemu likwidacyjnego. 

Losbe w wagonie Mikołaja II-go 
RYGA, 8. 1. (Pat.) Dyrekcja ło- 

tewskich kolei żelaznych ma wy- 
słać 9 stycznia na spotkanie po- 
wracającego prezydenta Loebego 
wagon sałonowy, należący niegdyś 
do Rosji carskiej, w którym Miko- 
łaj Il podpisał w roku 1917 akt 
abdykacji. 
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Sytuacja gospodarcza w roku 1928. 

Pod powyższym tytułem ukazał 

się w Nr. | z r. b. ciekawy artykuł 

p. Czesława Klarnera — b. ministra 

Skarbu. Podajemy niżej wyjątki ar* 

tykułu: 

Rok 1928 charakteryzował się, 

zdaniem autora, dalszem ożywieniem 

gospodarczem w porównaniu. do 

lat poprzednich, chociaż na ogólnie 

pomyślnym obrazie zaakcentowały 

się plamy. ‚ 

Ogólne rozmiary produkcji osią- 

gnęły niezawodnie rekord w całym 

okresie powojennym. Wszystkie ga- 

łęzie produkcji górniczo-hutniczej 

wykazały w ciągu 3 kwartałów roku 

1928 wzrost przeciętnej produkcji 

miesięcznej w stosunku do takichże 

przeciętnych w r. 1927. Dotyczy to 

górnictwa węglowego, produkcji kok- 

su, nafty, soli potasowych, soli ka- 

miennej, rudy želaznej, rudy cynko- 

wej i olowiu, surowca želaza, stali, 

wytworów walców i cynku. 

To samo da się powiedzieć o 

przemyśle przetwórczym, w którym 

gałęzie budowlane, mineralne, meta” 
lowe, chemiczne, wreszcie spożyw* 

cze wykazują we Och о 39 

roc, w stosunku o przeciętnej 

Lat produkcji w latach od 1925 do 

1927 włącznie. у т 

Ogólny wskaźnik produkcji za 

okres pierwszych 9 miesięcy ub. r. 

jest o 15 proc. wyższy, niż w od- 
powiednim okresie 1927 roku. 

Szczególną oznaką ożywienia go- 

spodarczego było to, iż w ogólnej 

produkcji przemysłowej tempo wzro- 

stu produkcji dóbr wytwórczych 

było silniejsze, niż tempo wzrostu 

produkcji dóbr spożycia. Przeży* 

waliśmy przeto w r. 1928 niezawod- 

nie okres inwestowania się. 

W związku z intensywnym wzro- 

stem produkcji, nastąpiło dalsze 

zmniejszenie się bezrobocia. 

drugiej dekadzie pażdziernika ub. r. 

zanotowano najniższą dotychczas 

rejestrowaną liczbę bezrobotnych w 

wysokości 78.300. W chwili obecnej 

bezrobocie jest około 30 proc. mniej” 

sze niż w tym okresie 1927 roku i 

wynosi na 8 grudnia niecałe 104.000 

bezrobotnych. 
Również w produkcji rolnej zwła” 

szcza w odniesieniu do czterech 

zbóż głównych stwierdzić należy 
wzrost zbiorów w stosunku do roku 

1927 o 4 proc. w życie, 8 proc. w 

owsie, i 17 proc. w jęczmieniu, przy 

obniżeniu zbiorów pszenicy o | pro- 

cent. Ta pomyšlna sytuacja szcze“ 
gėlnie odbiega od pesymistycznych” 

ocen w okresie przednówkowym, a 

nawet w okresie żniw. 
W obliczu tych pomyślnych cyfr, 

dotyczących całej produkcji w ub. r. 
stwierdzić należy, iż nie sposób z 
całą pewnością określić, czy rozmia” 

ry tej produkcji mają zdrową pod- 

stawę w obecnej zdolności konsump- 

cyjnej rynku oraz w jakim stopniu 

produkcja odbywa się na skład u 

producenta i kupca. 
Niezawodnie obroty gospodar- 

cze w ub. r. wzrosły dość poważnie, 
na co wskazuje zwłaszcza wzrost 
rzewozów z |7.7 tys. wagonów w 
stopadzie 1927 roku na 20 tys. w 

listopadzie ub. r., a więc o całe 15 
proc. Mniej miarodajny jest wzrost 
obrotów izb rozrachunkowych z 284 
mil. zł. w pażdzierniku 1927 r. na 
458 milj. zł. w pażdzierniku ub. r. 

Natomiast sądząc z kwot obli- 
czonych na podstawie wpływów z 
podatku wekslowego, na jakie wy- 
stawiono weksle w poszczególnyc 
miesiącach ub. r. stwierdzić należy, 
iż po okresie wzrostu tych kwot do 
sierpnia, już we wrześniu zaakcen- 
towało się większe załamanie ogól- 

  

Antoni Wiwulski. | 
(W 10-tą rocznicę śmierci). 

Był... jasny... i takim pozostał chy- 
ba we wspomnieniach wszystkich, 
którzy z Nim mieli sposobność się 

  

spotkać i rozmawiać. Było w tym 
artyście, żyjącym nieprzerwanie i 
entuzjastycznie w świecie sztuki, ja- 
kieś ciągłe, niegasnące nigdy ogni- 
sko franciszkańskiej radości, i mi- 
łości wszechświata i wszelkich two- 
rów bożych, tak, że znając Go do- 
brze, nie umiem sobie wyobrazić, że 

Aid М Ii ŚR 

nej kwoty na jaką wystawiono wek- 

sle w stosuaku do kwot 1927 roku. 
Z zadowoleniem stwierdzić w 

każdym razie należy, że wzrost ob* 

rotów gospodarczych w ub r. po* 

zbawiony był cechy wpływów sztucz” 

nych, jak to miało miejsce w roku 

1927, wynikających z przewidywań 

zwyżki cen, które w r. ub. cha- 

rakteryzowały się szczególną nie” 

zmiennością 'wskażniki ogólne). 

Niepomyślną natomiast oznaką 

dla możliwości zbytu na artykuły 

przemysłowe był w roku ubiegłym 

wzrost t. zw. rozpięcia nożyc, czyli 

różnicy w poziomie hurtowych cen 

płodów rolnych i artykułów prze- 

mysłowych. 
Spowodowane to niezawodnie 

zostało w pewnym stopniu polityką 

zakazów wywozowych na zboża i 

brakiem środków na konsekwentne 

przeprowadzenie zakupów w związ- 

ku z tak zwaną polityką rezerw 

zbożowych, 

Zaciążenie na rynku pieniężnym 

t. zw. weksli dłuższoterminowych w 

poważnym stopniu przyczyniło się 

do niepokojących objawów napięcia 

na rynku pieniężnym, które w dużej 

mierze ma swe źródło również w za- 
potrzebowaniu na środki obrotowe 
ze strony rozszerzającego swe obro- 
ty przemysłu, jako też prolongują- 

cego swe zobowiązania rolnictwa. 

Zapotrzebowanie na środki obro- 

towe rosło niezawodnie szybciej, od 

zdolności kredytowej banków, mimo, 

iż stan udzielonych kredytów ban- 

kowych wszystkich typów wzrósł z 

2.136 milj. złot. na ultimo września 

1927 r. na 3.229 milj. zł. w- tymże 

czasie ub. r. 
Na tem tle stwierdzić należy 

szkodliwy wzrost rozpięcia między 

oficjalną i niezmienioną w ciągu roku 

stopą Banku Polskiego, a stopę pry- 

watnych dyskonterów, jakoteż wzrost 

wskaźnika protestowanych weksli w 

Banku Polskim z 2,05 proc. na 2,47 
proc. w listopadzie ub. r. w stosun- 
ku do 1927 r. 
Poważny objaw stanowi powstrzy- 

manie wzrostu wkładów w instytu- 

cjach kredytowych w ciągu trzecie- 

go kwartału ub.r., a nawet spodzie 

wane cofnięcie się stanu tych wkła- 

dów w ciągu października i listopa- 
da ub r. 3 

W przeciwstawieniu do tej sytu- 

acji na rynku pieniężnym bilanse 

Banku Polskiego kształtują s ę po- 

myślnie, zwłaszcza w odniesieniu 

do rezerw kruszcowo-walutowych, 

które w stosunku do optymalnego 

stanu w grudniu 1927 r. (1.414 milj. 

zł.) zmniejszyły się maksymalnie we 

wrześniu ub. r. o zł. 145 milj, po- 

czem nastąpiła ponowna poprawa o 

42 milj. zł. według stanu z 30 listo- 

pada ub. r. 
Tak więc traktowana z przesad- 

nemi obawami pasywność naszego 

bilansu handlowego w ub. r. w wy- 

sokości 825 milj. zł, w tem 6 milj. 

zł, za listopad r.ub., a łącznie z ro- 

kiem 1927 —w wysokości 1.142 milj. 

nie odbiła się na rezerwach krusz- 

cowo-walutowych Banku Polskiego. 

Jest to dowodem dobrego .dzia- 

łania naszego aparatu bankowego i 

jego funkcji pośredniczenia między 

polskim i zagranicznemi rynkami kre- 

dytowemi i napływem za pošrednic- 

twem tego aparatu niewidzialnych 

kredytów krótkoterminnwych. 

Również stan skarbu państwa 

stanowi przykład pomyślnej sytuacji, 

wykazując w ciągu || miesięcy ub.r. 

poważną (152 milj. zł.), choć mniej- 

szą, niż w tym czasie r. 1927 (225 

milj.) nadwyżkę dochodów nad roz- 
chodami. 

miał w ręku karabin, by zabijać, 

choćby bołszewika: Mam przekona- 

nie, że gdyby którego ranił, toby 

go sam odniósł potem do ambulan- 
su. Jakże umiał godzić się ze świa- 
tem, z biegiem losu i zdażeniami 
ten jasny, pogodny umysł, pełen pro- 
stoty i naiwności, a przytem owiany 
ciągłem natchnieniem, pomysłami 
artystycznemi, od których roiła Mu 
się wyobrażnia.. Szedł przez życie 
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Stwierdzić prócz tego należy 
wzrost dochodów w ciągu || mie- 
sięcy ub. r. w stosunku do takiegoż 
okresu r. 1927 z 2.373 milj. na 2.748 
milj. zł. 

Jeżeli najcharakterystyczniejszą 
cechą rozwoju sytuacji gospodar- 
czej w r. 1927 było pewnego rodza- 
ju sztuczne ożywienie, wywołane 
postępującą zwyżką cen, co zresztą 
gospodarstwu narodowemu pozwo- 
liło złapać oddech dla rozpoczęcia 
właściwej naprawy procesu gospo- 
darczego — t. j. zmniejszenia nad- 
miernych kosztów produkcji i wy- 
miany — o tyle istotną cechą u- 
biegłego roku, była, nieakcentują- 
ca się większym nasileniem, konjun- 
ktura inwestycyjna w przemyśle, 
jakoteź ogólna stabilizacja wewnę- 
trznego rynku towarowego zwła- 
szcza na tle stabilizacji cen i 
zmniejszenia tempa rozwoju zdol- 
ności konsumpcyjnej.  Osiągnięty 
okres stabilizacji rynku wykazał 
wzgl. jeszcze wysoki poziom, na 
jakim zostały ustabilizowane ceny 
zwłaszcza artykułów przemysłu prze- 
twórczego. 

Ten wysoki poziom cen jest 
najlepszym dowodem, iż stoi przed 
nami dalszy ciężki wysiłek w kie- 
runku sanacji procesu produkcji i 
wymiany. W przeciwnym razie u- 
trzymany będzie musiał być ten 
stan, w którym produkcja narodo- 
wa nietylko nieugruntuje swego 
stanowiska na rynkach światowych, 
ale nie będzie mogła być nadal 
pewna nawet swego wewnętrznego 

rynku zbytu. 

Z CAŁEJ POLSKI. 

— Bilans Banku Polskiego. Bi- 
lans Banku Polskiego za ostatnią 
dekadę grudnia 1928 r. wykazuje 
wzrost kruszcu o 11.6 milj zł. do 
sumy 621.6 milj. zł. Zapas walut 
wzrósł o 14.9 milj. zł, do sumy 
527.1 milj. zł. Portfel wekslowy wzrósł 
o 16.7 mil. zł. (40.7 milj. zł.) Zmniej- 
szył się natomiast zapas walut nie 
zaliczonych do pokrycia o 13.6 milj. 
zł '186.8 milj). Obieg biletów ban- 
kowych, wyrażający się w dniu 31 
grudnia r ub sumą 1295.3 milj. zł., 
wzrósł w ostatniej dekadzie o 77.3 
milj. złotych. 
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špiesząc się, bo zagrožony suchota- 
krwotokami, 

K= A SWAN. 

“mi, zapaleniami płuc, 
jawątpił czy długo żyć będzie. Ale 
Śnie zważał na to, unosiły Go dwa 

skrzydła potężnych uczuć: głębokiej 
religijności i równie gorącej miłości 
Ojczyzny. O sztuce nie można po- 
wiedzieć, że ją kochał, bo żył nią i 
oddychał, organizm jego był nią 
przepojony. On był, jak sam mówił, 
tylko artystą. Istotnie, nigdy całe ży- 
cie, tak dobrze znając twórców pió- 
ra, pendzla czy dłuta, nie spotkałam 
człowieka, w którymby się to mia- 
no zamykało tak bez reszty jak u 
Niego. | dzięki tym właściwościom, 
zło w żadnej formie nie miało do 
niego dostępu: od intryg, złośliwych 
komeraży,—pokus, sporów umiał się 
odgradzać jakąś niewidzialną zaporą 
promiennego uśmiechu, który zda- 
wał się mówić: „Nie ściągniecie mię 
z moich słonecznych światów" 

On natomiast umiał i był gotów 
zawsze każdego ku nim pociągnąć. 
Mówił z zapałem rzeczy radosne i we- 
sołe, pełne chłopięcych figlów i ar- 
tystycznych kawałów, a gdy wśród 
swej gliny, gipsu, planów i szkiców 
zaczął mówić o swych projektach, 
gdy przeżywał ewolucję swej twór- 
czości w oczach osób bliskich, gdy 
z przyjazną duszą dzielił się tem, co 
Jemu w duszy wiecznie grało i špie- 
wało... doprawdy, zdawało się cza- 
sami, że wielkie postacie aniołów i 
świętych wyśnione przez Niego i ro- 
dzące się z brył ziemi wkoło, wy- 
stępują żywe, i wchodzą pomiędzy 
nas, by... pomóc... prowadzić... ukazy- 
wać coś piękniejszego nad szarą 
codzienność. Zresztą ta codzien- 

ZEE DZE TW ZE YN PMP" 
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Vosiedzenie członków Izby Przem.- a al aa A a ii 
Напфоме} w Wilnie. 

W dniu 8 b. m. w lokalu Stowa- 
rzyszenia Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan odbyło się pod prze- 
wodnictwem p. Rucińskiego, prezesa 
Tymczasowej Komisji Doradczej 
pierwsze zebranie radców lzby, któ- 
rzy przeszli z wyborów ogólnych. 

Liczne zgromadzenie z udziałem 
radców z poza Wilna poświęcone 
było omówieniu Il części statutu 
Izby, dotyczącej regulaminu we- 
wnętrznego. Projekt statutu został 
w swoim czasie poddany pod obra- 
dy Tymczasowej Komisji Doradczej, 
powołanej przez p. Ministra Prze- 
mysłu i Handlu, która zaaprobowała 
go w całości z wyjątkiem dwóch 
punktów. 

Jak wiadomo, na mocy art. 23 
dekretu Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej o izbach przemysłowo-han- 
dlowych, na czele izby stoi prezy- 
djum składające się z prezesa i czte- 
rech wiceprezesów, wybieranych po 
połowie z każdej z dwóch sekcyj— 
przemysłowej i handlowej, Ten sam 
artykuł „przewiduje ewentualność 
utworzenia zamiast pięcioosobowego 
prezydjum, Zarządu Izby złożonego 
z 9 osób. tóż projekt statutu prze- 
widywał dla Wilna prezydjum na 
wzór takiegoż ciała, ukonstytuowa- 
nego w lzbie Warszawskiej. Jednak 
pewna część członków T. K. D. za- 
żądała utworzenią Zarządu. Ponie- 
waż w Komisji nie udało się osiąg- 
nąć jednomyślności, sprawa została 
przekazana do rozpatrzenia frakcjom 
„parytetowym”, które zajęły wszak- 
że odrębne stanowisko. Wobec tego 
sprawa ta była rozpatrywana na po- 
siedzeniu plenarnem wszystkich do- 
tychczas wybranych radnych. Po 
dłuższej dyskusji porozumienia nie 
osiągnięto, zajmie się więc nią ple- 
num Izby. Gdyby i tam głosy się 

podzieliły, ostatecznie sprawę roz- 
strzygnie p. Minister Przemysłu 
i Handlu. 

Druga również na powyższem 
zgromadzeniu nie rozstrzygnięta 
kwestja dotyczy sposobu powoły- 
wania przez Izbę przedstawicieli do 
różnych ciał doradczych i sądów 
pracy, sądów handlowych, komisyj 
podatkowych, wyznaczania zaprzy- 
siężonych i t. p. Projekt T. K. D. 
przewiduje załatwianie tego rodzaju 
spraw przez Prezydjum Izby, po 
uprzedniem zasięgnięciu opinji sta- 
łej komisji mandatowej Izby. Nato- 
miast zwolennicy utworzenia Zarzą- 
du żądają przekazywania tych spraw 
walnemu zebraniu Izby. I w tej 
więc kwestji będzie musiało wypo- 
wiedzieć się plenum lzby. 

Tymczasem Komisja Doradcza 
w najbliższych dniach ostatecznie 
zadecyduie sprawę lokalu dla Izby. 
w dalszym ciągu swych spraw bie- 
żących T. K. D. zajmie się wykoń- 
czeniem projektów regulaminu o- 
brad plenarnych, regulaminów sek- 
cyj i komisyj, ustaleniem ilości ko- 
misyj stałych, projektu statutu urzęd- 
niczego i pensyjnego, sądu arbitrów 
i całego jeszcze szeregu innych 
kwestyj. 

W najkrótszym czasie jest ocze- 
kiwane rozporządzenie p. Ministra 
Przemysłu i Handlu z wykazem 
zrzeszeń, uprawnionych do wyboru 
radców Izby ż pośród swych czlon- 
ków. ‚ 
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ność Wiwulskiego, przy zupełnie 
ascetycznem życiu średniowiecznego 
mnicha jakie prowadził, nietylko 
szarą nie była, ale wprost tęczową. 

Wszak Jego codzienność, Jego 
rzeczywistość, to było ciągłe reali- 
zowanie, dążenie do utrwalenia, do 
objawienia bliźnim wizyj artystycz- 
nych, filozoficznych myśli i całego 
światopoglądu religijnego tej czystej 
duszy. 

Gdy Go poznałam w 1907-8 r. 
w Paryżu, był to obiecujący, bar- 
dzo zdolny, o natchnionych pomy- 
słach młody architekt, wychowanek 
Jezuitów w Chyrowie, akademii Pe- 
tersburskiej i paryskich pracowni 
rzeźbiarskich, bo w tę stronę się 
obrócił jego niezwykły talent, jakiś 
renesansowy w rozmachu, a gotycki 
w pietyzmie. 

W pracowni, którą wspólnie, czy 
tylko obok z prof. Bałzukiewiczem 
zajmował w zabawnej instytucji La 
Ruche, niby ulu o pszczelnych ko- 
mórkach — atelier dla koników pol- 
nych — artystów, pokazywał nam swe 
szkice w glinie, uderzające siłą, 
rozmachem i potęgą duchową, któ- 
rej narazie nie można było zrozu- 
mieć wtym bardzo wesołym, skrzą- 
cym się dowcipem i dziecinnemi 
figlami chłopcu o „kozich“, jasnych 
oczach, przyciętej niedbale bródce 
i bujnej, niesfornej czuprynie w puk- 
lach. Dodać strój więcej niż nie- 
dbały, krawat z „przypadku” i ka- 
pelusz „z Bożej łaski", a pisz— 
maluj, rzetelny cygan z Murgera 
vie de Bohćme 1830 roku. Ale gdy 
zaczął mówić o swych pracach, jak 
je rozumie, jak pragnie je widzieć, 
gdy prześlicznemi, małemi rękami 

Przegląd prasy. 
Echa procesu gen. superint. ks, 

Jastrzębskiego. 
Proces generalnego snperinten- 

denta Kościoła Ewangelicko Refor- 
mowanego ks. M chała Jastrzęb=kie- 
go. którego byliśmy świadkami przed 
kilku dniami nie pozostał bez echa. 

„Epoka* zamieściła wczoraj ar- 
tykał wstępny, w którym zauważa, 
że proces ten „obnaża jeszcze raz 
oddawna ropiejący wrzód naszego 
prawodawstwa małżeńskiego", „gma- 
twaniny pię: u kodeksów cywilnych 
państw zaborczych* większą jeszcze 
ilością przepisów kanoniczoaych, tal- 
mudów, alkoranów i t. p. 

Nie jest zadaniem — pisze 
Epoka—władzy państwowej in- 
gerowanie w zagadnienia dog- 
matyczne, czy małżeństwo jest 
sakramentem, czy tylko błogo- 
sław eństwem, czy celibat księ- 
ży jest moralny, czy niemoral- 
ny, czy kapłan chrześcijański 
może udzielać posług religij- 
nych tylko współwyzaawcom, 
czy teź i inowiercom — nic 
do tego państwu. Masi ono na- 
tomiast dbać o moralność i 
szczęście doczesne swych Oby- 
waieli. Dlatego powinno wła- 
sną wolą uregulować stosunki 
w małżeństwie, zapobiec roz- 
bi+żnościom dzielnicowym i 
wyznaniowym w tej dziedzi- 
nie, niedopuszczać do wielo- 
żeństwa i do anarchji ślubnej, 
jaka się wytworzyła u nas 
wskutek stosowania różnorod- 
nych i sprzecznych przepisów 
z czasów zaborczych*. : 

Wracając do procesu gen. su- 
perint. Jastrzębskiego „Epoka* za- 
uważa: 

„Miał on pozbawić nieszczę- 
śllwe w pożycia małżeństwa 
ostatniego miejsca wybawie- 
nia — „cudownej Mekki* — w 
konsystorzu reformowanym wi- 
leń-kim. Jeśli taki był sens 
procesu wileńskiego, — jeśli 
chodziło o skompromitowanie 
ks. Jastrzębskiego i o unie- 
możliwienie mu przywracania 
spokoju i szczęścia niedobra- 
nym małżeństwom przez ich 
rozwiązanie, to tylko zł ść lu- 
ózka mogła go przygotować. 
Trzeba istotnie nienawidzieć 
ludzi, żeby powiedzieć im: mę- 
czcie się razem, gryź:ie się, 
bijcie i zabijajcie — ale rozłą- 
czyć się nie możecie. A nawet, 
gdy rozizielicie się fizycznie, 
to pozostaniecie związani praw- 
nie do konca Życia, abyście 
nigdy nie mogli stworzyć no: 
wej, szczęśliwej rodziny, abyś- 
cie musieli cudzołożyć i zro- 
dzone z grzesznego stosunku 
niewinne swe dzieci mieli na- 
piętnowane na zawsze hańbą 
nielegalności 1 

Temu okrucieństwu nie hoł- 
dował ks. superintendent Jast- 
rzębski, nióst pomoc tysiącom 
nieszczęśliwych, wyprowadzał 
ich z tragicz ych sytuacyj Ży- 
ciowych. gdy niejedrhemu jaź 
tylko kula zdawała się ratun- 
kiem, zapobiega konkubinatom 
i batarstwu, wprowadzł na 
ten padół cierpienia troch 
dobra i spokoju. Wybudowa: 
nową Mekkę w Polsce dla kato- 
lików, pozbawionych praw do 
szczęścia rodzinnego, jakie po- 
siadają wszystkie 'nne wyzna- 
nia w naszym kraju". 

Demagngja. 
„Gazeta Warszawska" polemizuje 

z „Głosem Prawdy", starając się 
swemu przeciwnikowi dowieść, że 

manipulował glinę i oczy lśniły Mu 
jak biały ogień, a rumieńce niepo- 
kojąco wykwitały na policzki, wtedy 

czuć było w Nim taką niezwykłą 
głębię duchową, taki porywający, 
czysty zapał i umiłowanie, że się 
nie chciało wracać tam... niżej i nie 
można się było dziwić, że Wiwulski, 
zwany wśród znajomych „Dziki*, 
bronił się w swej „norze* od wszel- 
kich zakusów na Jego osobę. 

Nie mógł jednak nie poznać i nie 
pokochać domów Goreckich i Mic- 
kiewiczów. Tam było równie dobrze 
najbardziej wyrafinowanej cywiliza- 
cji, reprezentowanej np. przez arty- 
stów jak Weyssenhoff, Łęski, Pade- 
rewski i najkrańcowszym „dzikim 
Litwinom" jak Bałzukiewicz i Wi- 
wulski. Lulu Gorecki i Ryś Weys- 
senhoff stale Mu dokuczali, że wzię- 
ty pod troskliwą i energiczną opiekę 
p. Marjoty Mickiewiczówny, 
siedzieć cały wieczór pod samowa- 
rem, w jadalce, i wara mu do salo- 
niku i przedpokoju. gdzie w ciasno- 
cie tradycyjnej szły wesołe gwary, 
flirty, przekomarzania się i projekty. 

Dawne... kochane czasy! Wszys- 
cy byliśmy młodzi. nawet sędziwi 
już Mickiewiczowie, a jakże młoda 
i pełna humoru była pani Gorecka, 
mimo zwiększającej się głuchoty 
i bialutkich włosów... Dawne czasy... 
dwadzieście lat... nie żarty... nie żyją 
już szlachetne i zacne dzieci Ada- 
ma, doczekali wieku sędziwego... 
ale inni... zginął w Legjonie polskim 
Dyonizy Zaleski, nie żyje Lucek 
Rydel, i wytworny  Weyssenhoff, 
subtelny  Żenek Łęski,  fanta- 
styczny, jak z opowieści Hoffma- 
na Strzębosz bibljotekarz z Quai d' 

musi 
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zadeklarowanie się niedawnego jesz- 
cze sojusznika sen. Thulliego po stro- 
nie prorządowej — jest endecji suk- 
cesem. To notoryczne zresztą w 
„Gazec'e Warszawsk ej* talmudycz- 
ne dowodzenie sprowadza się w 
końcu do takiego wniossu: 

„Zostaniemy chętnie sami, 
bo chwila jest taka, że chce- 
my do narodu mówić o jego 
przyszłości to, w co wierzymy 
niezłomnie my tylko jedui — 
„osamotnieni endecy*. 

Gdyby jednak zapytać takiego 
„osamotnionego end-ka* co to jest 
takiego to „to* —napewno nie zna- 
lazłby odpowiedzi. Nv i nic dziwue- 
go. Wiara wyklucza rzeczowe argu- 
menty. Ale to „to* nazywa się w 
języku popularnym demazogją. 

„Robotuik* poświęca artykuł wstęp= 
ny sprawie wpływów poiitycznej or- 
ganizacji na zwią:ki zawodowe, u- 
waža ąc ten wpływ za zupełnie ce- 
lowy. B'ć może, że „Robotnik“ та 
w tem trochę, podkr:ślam trochę 
racji, ale dlaczego ten wpływ na 
związki zawodowe wPol-ce ma b;ć 
wyiącznem prawem P. P. S. tego \ 
dalibėg nie rozumiem, Bo Roboinik 
tak konczy swoje wywody: 

„Każdy, kto dziś namawia A 
robotników do zerwania współ- p 
pracy związków zawodowychz 
P. P, 8, jest notorycznym głup- 
cem lub zdrajcą kiasy robotni- 
czej. Tylko silne związki za- 
wodowe, działające i walczące ) 
w šeistym i braterskim sšujū+ 
szu z Polską Partją socjalistycz- 
ną — przeprowadzą zwycięsko 
wielki bój świata pracy ze świa- 
tem wyzysku”! ы 

Czy to nie powód do śmiechu? З 

  

Neta Litw nowa. 

„Nasz Przegląd" dowodzi jeszcze raz 
nie bez słuszności, że propozycja Li- 
twinowa jest polowan em na kredyty 
amerykań-kie, co itosji msże się u- s 

dać tem łatwiej. że Ameryka, zda-- 
niem „Naszego Przeglądu", skłonna 
jest do uznan'a Sowietów. Czy jedz 

nak to bie zadaleko idący wniosek? w 
DES 

Zjazd prezesów sądów apelacjjnyoh. | 
WARSZAWA. 91. (Pat). W 

dniach 8 i 9 stycznia r. b. obrado- 
wał pod przewodnictwem p. mini- 

stra sprawiedliwości St. Cara zjazd 

prezesów sądów apelacyjnych, po- 
święcony sprawom, związanym z 
nową organizacją sądownictwa i og- 
łoszonemi niedawno rozporządzenia- 
mi wykonawczemi do prawa o ust- 

    

roju sądów. Zjazd zagaił p. min. — 
Car, poczem skreślił w swem +rze- ||| 
mówieniu plan i metodę prac zjazdu. 4 

W dwudniowych obradach omó- — 
wiono całokształt zagadnień prak- 
tycznych, wiążących się z wprowa- 

dzeniem w życie nowej organizacji 

sądów, a w szczególności ostatnich 

rozporządzeń wykonawczych mini- | 

stra sprawiedliwości do prawa ustro- ||| 
jowego, poczem prezesi poszczegól- 
nych apelacyj złożyli sprawozdania 
z przebiegu prac organizacyjnych 
w swych okręgach. Ze sprawozdań | 

tych wynika, że nowy ustrój sądów 

został we wszystkich okręgach ape- | 

lacyjnych wprowadzony w życie w 

całej pełni, nie powodując żadnych 
tarć, ani trudności, a jakakolwiek 
przerwa w podjętej pracy jest nie 
do pomyślenia, gdyż wprowadziłaby 
dezorganizację, oraz zamęt z usz” — 

    

czerbkiem dla prawidłowego wymia- ||| 
ru sprawiedliwości. A OE 

  

Orleans, i najweselszy, najmłodszy 

z nich „Dziki“... ESO 

Właśnie p. Marjota Mickiewi- 2. 

czówna, zaprzyjažniona z Paderew- || 

skiemi, sprawiła, że poznawszy Wi- 

wulskiego, mistrz tonów, jednym z | 

tych artystycznych gestów, których 

miał sporo, zamówił, pod wielkim 

sekretem, „żeby nie było komite- 

tów, ani konkursów. ani gadania". 

Pomhik na rocznicę Grunwaldzką. 

Nie znalazł się nikt rozsądny, by 

powstrzymać artystę i projekto- | 

dawcę od szalonego iście przedsię- | 

wzięcia: zrobienia |-szy raz w życiu || 
pomnika ogromnych rozmiarów, na || 

  

    
   

    

oznaczony i krótki termin. Wiwul- | 

ski skończył w porę, ale o mało 

tego życiem nie przypłacił. : 

Biedził się bowiem niemało 

  

wśród tej mokrej gliny, przybrawszy zę 

sobie do pomocy p. Bałzukiewicza. || 

„Jak ja konia zrobię, kiedy ja ŚĆ 

nigdy nie rzežbilem“ zwierzał mi 
się strapiony „juž myšlelišmy z Bal- 
zukiewiczem iść do hal, kupić ta- © 

   
kiego pociągowego perszerona, za- || 2 ы 

$ katrupić i odlać z gipsu, czy со? 

Ale i koszt, i szkoda stworzenia“. 
Pomnik ucierpiał na tym pośpiechu, 

zwłaszcza Mistrz Krzyżacki w zbroi 

pozostawia wiele do życzenia, ca- 

łość ciężka jest, zgnieciona, ale 

boczne grupy i Jagiełło potężne ro- | 
bią wrażenie. УГа 

Wiwulski, niezmiernie zdolny w 

chwytaniu podobieństw, szybko i 
chętnie robił popiersia, ale nie uwa- 
żał tego za właściwą swą pracę. 
Chciał rzeczy wielkich. Marzeniem | 

jego było stworzyć kościół... świą- | 

tynię Pańską, modlitewną, pełną | 

wymownych rzežb i ornamentów, 
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Życie strzeleckie w pow. 
pe słonimskim. 

Obwód Zw. Strz. w pow. słonim- 
skim został zorganiz wany w maju 
1927 roku dzięki energji ob. Mu- 
zyczki, ówczesnego k-danta Okręgu 

Nowogródek. 
: Jak zwykle, tak i w tym wypad- 

ku, zwartą ławą runęła w szeregi 
Związku Strz. brać z pod znaków 
„IV Brygady* słonimskiej, szukając 
pod skrzydłami Zw. posad, karjery 

| i protekcji u „góry”... Rozczarowali 
się jednak różni „dzialacze“ (para- 

/ djerzy) szybko widząc, że tu, w 
' Związku trzeba pracować i poświę- 

/ cać się dla idei lepszego jutra... Ca- 
ła sfora szybko odpadła i dzięki te- 
mu Związek, choć słaby ilościowo, 

| lecz jakościowo nabrał tężyzny do 
| dalszej pracy. 

".. Obecnie obwód slonimski, na 
, czele którego stanęli powtórnie wy- 
| brani na Zjeżdzie delegatów Oddzia- 

łów w dmu 25.,X1. 28 r. jako prezes 
| ob. Naszarkowski, skarbnik ob. Kin- 
_ cel, sekretarz ob. Banaczkowski, pra- 
(ca kobiet ob. Buninowa, całkowicie 

został zreorganizowany, wyelimino- 
_ wane, mętne i podejrzane fgury, 
' pobudzono do impulsywnej pracy 
_ Oddziały w powiecie, których obe- 
Penie jest 10, a ilość tzłonków około 
400, zakrzątnęła się w akcji kult.- 

| eświatowej, własnym kosztem, dzię- 
( ki ofiarności obywatela Wołodkie- 
 wicza, prezesa Oddziału Słonim, — 
_ sprawiono wszystkim strzelcom tegoż 
Oddziału nowe mundury. —Dyscypli- 

- na, ład, programowa praca bez szum- 
nych reklam, —oto cechy obecnego 
 Obwodu,—pracującego wśród cięż- 
kich warunków  materjalnych, bez 

| pomocy ze strony tych czynników, 
e a rozwój idei P. W. w pierw- 
' szym rzędzie winien leżeć na sercu. 

Brak zrozumienia, apatja pew- 
"nych czynników, wycia IV Bryga- 
dy—nie są straszne dla nas, strzel- 

'Twardym krokiem hufce strze- 
- leckie pow. słonimskiego maszerują 
' naprzód, wpatrzeni w świetlane ju- 

tro i swych wodzów. Bohdan. 
Słonim. 

KRONIKA WIL -TROCKA. 
° — — Rozwójo hotniczych straży og 

| niowych. Osta'ni» na terenie pow a- 
u w 'ieńsko-trockiego: -w Rudominie, 

„B jwidzaco, L:waryszka/h i Rybi- 
nie powstaly T-wa  Ochotniezych 

- Suaży Oguiowych. 

(RO IKA GRODZIEŃSKA. 

ь, 

ё 

  

| — Pożar. Skutk'em wadliwej 
| onstrukcji pieca spa iła się plebanja 
| Jeziorach pow. grodzienskiego. 
| Meble i wewnętrzne urządzenia zo- 

| stały uratowane, 
|  —W urzędze pocztowym Gr'dno 

| zostało zaprowadzone przyjmowanie 
| przekaz w telegrzficznych w godzi- 
nach ponrzędowych. Przekazy moż- 

| na nadawać w telegrafie w godz. 
| 12 — 16 i od 18 do 8 w dnie po- 

szednie 0r«z przez całą dobę bez 
przerwy w niedziesę i święta. 

— — Zbezczeszczenie synagogi. W 
łocy z dnia 1 na 2 sty zna mie- 

Pazkanieo Łosośny — Aleksan ier Ku- 
źm'eki w stanie nietrzeźwym powy- 

ijał wszystkie szyby w wielkiej 
ynagodze na przedmieścia zanie- 

| meńskiem. Policja aresztowała awaa- 
| turnika. 
US 
KRO 11KA DZIŚNIEŃSKĄ 

   

      

     

      

  

    
   
     

  

    

    

   

  

    
    

    
    

     
   

    

   

  

_._. —2Z Koła Sympatyków Zw. 
_ Strzeleckiego w Głębokiem. Dnia 

1 bm. w Głębokiem odbyło się wal- 

с myśl Jego tłumaczyły i 
modliły się z ludźmi". Projekt taki 

przedstawił J. E biskupowi E. Rop- 
>owi i od roku 1912 zaczął budo- 

_, wać pod wezwaniem Serca Jezuso- 
_wego kościół, którego kamień wę* 

P”Zielny poświęcił J. E. biskup Michal- 
| kiewicz. iwulski zamieszkał w 
| drewnianych klitkach koło budują- 

ej się świątyni, biur technicznych 
użej pracowni, i już stamtąd nie 
szedł. 

Wiedział, że ma na lata całe ol- 
rzymie dzieło do wykonania, w 
którem twórczość Jego ma zupełną 
swobodę. Potrzeby miał minimalne, 

| i przyjaciele stale dbać musieli o 
- o, by ziadł, miał ciepły pokój i 

| ubrał się jako tako. Fo Wilnie jak 
| i po Paryżu „w swojej dzielnicy*, 
chodził jak robociarz „upeckany* 
w glinie i gipsie. 

_ Zaczynając budować kościół 
Serca Jezusowego, miał już w swym 
(dorobku artystycznym kaplicę w 

' Szydłowie pod wezwaniem Najśw. 
Panny, oryginalną fortalicję —warow- 
z ię surową i wzniosłą. Serce Jezu- 
sowe miało być budowane ' z żel- 
 betu, ołtarze, pomysł nowy i nie- 
zwykły, do siedmiu słów Chrystusa, 

'mbolizowane w grupach rzeźbio- 

cj 

Tylko jedną ukończyć zdołał... 
Na szczycie wielki Chrystus bło- 
sławić miał miasto i kraj cały. 

Od klamek i okuć na drzwiach, do 
witraży i wszystkich szczegółów, 
kuszystko miało być dziełem jednej 

1yśli, jednego natchnienia. Wiwul- 
sk _żył w tym kościele jak zaklęty 
ról w swej bajce, jak dusza drga- 

_w widomem ciele i wciąż two- 

—
 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
ne zebranie członków powiatowego 
Koła Sympatyków Związku Strze- 
leckiego. Po odczytaniu sprawoz- 
dania z urządzonej w dniu 23 grud- 
nia z. r. choince dla dzieci oraz 
wieczerzy wigilijnej dla strzelców, 
obradowano nad projektem statutu 
Koła Sympatyków Związku Strzele- 
ckiego i statut ten z pewnemi po- 
prawkami uchwalono. Do zarządu 
Koła weszli p.p. Czesława Dotosiń- 
ska (przewodnicząca) pułk. Marja 
Kalińska, Halina Zawadzka, por. 
Filipowicz, a jako członkowie: Ta- 
mara Szwigeniowa, Józef lszora i 
Józef Szusiewicz. Do komisji rewi- 
zyjnej weszli: pułk. Kaliński, Jan 
Markowski i Władysław Czarny, a 
jako zastępcy: Wacław Zawadzki i 
por. Czekalski. Zadaniem Koła bę- 
dzie utworzenie oddziałów w pow. 
dziśnieńskim. (x) 

— Stan sanitarny w m. Głębo- 
kiem. Z Głębokiego donoszą nam, 
że na zarządzenie starosty dziśnień- 
skiego specjalna komisja sanitarna 
dokonała lustracji studzien, brzegów 
rzek, ruczajów oraz poszczególnych 
domów. Na podstawie wyników tej 
lustracji starostwo zarządziło zam- 
knięcie 4 studzien i poleciło Magi- 
stratowi bezzwłoczne usunięcie nie” 
domagań natury sanitarnej na tere” 
nie Głębokiego. (x) 

KRONIKA POSTAWSKĄ, 

— Z T-wa „Kultura“. Stara- 
niem Okręgowego Komitetu Towa- 
rzystwa „Kultura* odbyły się w !'o- 
stawach 29 grudnia i 6 stycznia 
przedstawienia amatorskie w lokalu 
Domu Ludowego. Odegrano Betle- 
jem Polskie", „Poeta i Piekarz" i 
„Debiut Bazylego Fury". G) 

KRONIKA ŚWIĘCIAŃSKA 
— Pochwycenie uciekiniera — 

przestępcy. Onegdaj w pobliżu 
Dukszt został, zatrzymany niejaki 
Soroko z gminy lebiedziewskiej, 
który w roku 1927 w obawie przed 
aresztowaniem go za różne prze- 
stępstwa natury kryminalnej zbiegł 
do Litwy. Obecnie policja prowadzi 
dochodzenie w jakim celu Soroko 
wrócił z powrotem do Polski. (x) 

KRONIKA MOLOOECZANSKA 
— Choinka dla dzieci szkolnych. 

W dniu 6 bm. kierownictwo szko- 
ly powszechnej w Buchowszczyžnie 
oraz przedstawiciele miejscowego 
społeczeństwa urządzili w Ognisku 
Kolejowem choinkę dla dzieci 
wspomnianej szkoły oraz dla dzieci 
z pobliskich okolic. Zbiórką fundu* 
szów na urządzenie choinki zajęły 
się w swoim czasie panie: Wanda 
Sylw-strowiczowa, Kulitowska, Sym- 
bor-ski i Baranowska, Umożliwiło to 
obdarzenie około 300 dzieci różnemi 
podarunkami. (x) 

Z PUGRANICZA. 

— Wysiedlenie. Onegdaj w re- 
jonie N. Trok i Druskienik wysie- 
dlono z Litwy 4 osoby 

— Ujęcie oszusta i malwersan- 
ta. Przedwczoraj w rejonie Filipowa, 
na pograniczu polsko-litewskim za- 
trzymano niejakiego Aleksandra 
Urszowa, który oskarżony jest o 
popełnienie szeregu oszustw. Jedno- 
cześnie jest_on podejrzany o utrzy” 
mywanie kontaktu z władzami litew- 
skien i. 

DOM-willa 
parterowy, murowany, ska: alizowany, 

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

  

  

rzył tę świątynię, budował ją na 
zewnątrz i w myśli. Wojna utrudzi- 
ła te prace. Ą potem przyszedł ten 
moment samoobrony Wilna. W 1919 
w styczniu — kilkodniowy wysiłek 
nie mający nadziei rezultatu. Boha- 
terskie to było i radosne: te dzieci 
lada jak ubrane, w mrożne dni trzys 
mające straż nad miastem, na które 
szła horda od wschodu... I Wiwul- 
ski zginął jak na Niego przystało, 
jak rycerz chrześcijański. Nie zabi- 
jał nikogo, choć gotów był na to w 
obronie swych ukochań najdroż- 
szych, ale właśnie kosztem swego, 
ocalił inne młode życie. Oddał, 
schodząc z warty, swój korzuch 
chłopakowi, który Go przyszedł 
zamienić i biegł do domu w mróz. 
Jego płuca, którym dotąd powie- 
trze Wilna dobroczynne było, tego 
nie wytrzymały. Objęło go zapale- 
nie i umarł... nie, poszedł w jakieś 
świetliste światy, kędy Mu jest je- 
szcze słoneczniej i piękniej niż było 
na ziemi wśród nas, a że głęboko 
wierzył, że Mu to będzie dane, to 
jedno łagodziło żal, że zostawia dzie- 
ło swego życia niedokonane i Wil- 
no nie oswobodzone. 

Któż dokończy kościół Któż 
może myśl takiego człowieka prze- 
jąć i zrozumieć? Jego naga kopuła 
jest mauzoleum skromnego grobu 
artysty. Czy pamiętają o Nim ludzie? 
Czy wileńskim dzieciom w szkołach 
opowiadają 0 tym niezwykłym 
człowieku, i wielkim, natchnionym 
artyście, który miał życie tak pięk- 
ne, a śmierć tak pobożną? 

_ Hel. Romer. 
  

. 

   

    

  

Pomiędzy pp. Kazimierzem Oku- 
liczem i Stanisławem Mackiewiczem 
nastąpiła w dn. 9 b. m. wymiana 
listów, których treść poniżej zamie- 
szczamy. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

W artykule moim z dn 8 
stycznia |929 r. użyłem pod 
adresem Pana słów, które ni- 
niejszym odwołuję i za które 
Pana przepraszam. Czynię to 
chętnie, ponieważ, jak się oka- 
zało, w artykule swoim z dn 6 
stycznia nie miał Pan na my- 
śli redagowanego przeze mnie 
pisma. 

Rad jestem skorzystać z oka- 
zji i oświadczyć, że zarówno do 
osoby Pańskiej, jak i do Jego 
działalności mam zupełny sza- 
cunek. 

(—) Kazimierz Okulicz, 
9 stycznia 1929 r. 

Do Pana Stanisława 
Mackiewicza 

Redaktora „Słowa”*. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

W artykule swoim z dnia6 stycz- 
nia 1929 r. o liście premjera Bartla, 
używając wyrażenia „należyte kop- 
nięcie*, nie miałem na myśli reda- 
gowanego przez Pana pisma „Ku- 
rjer Wilenski“, co się uwidoczniło 
nawet w tem że, wymieniając w 
nawiasach „Epoka“ i „Glos Praw- 
dy“ przy wyrazach „prasa stolecz- 
na“, nie wymienilem tytulu Panskie- 
go pisma przy wyrazach „prowin- 
cjonalna“. 

Ponieważ na Panu artykuł mój 
zrobił inne wrażenie, więc z powo- 
du mimowolnego tego nieporozu- 
mienia wyrażam Panu ubolewanie. 

Rad jestem skorzystać z okazji i 
oświadczyć, że do osoby |ańskiej i 
do Jego działalności mam zupełny 
szacunek. 

(—) Stanisław Mackiewicz, 

Wilno, 9 stycznia 1929 r. 

Do Pana Kazimierza | 
Okulicza 

Redaktora „Kurjera 
Wileńskiego". 

Teatr Polski (Lutnia). 
Wieczór „Pereł stolicy" zgroma- 

dził mniej o-ób niż zwykle na takie 
imprezy, które spragnione wesołych 
przedstawień Wilno tłumnie i awie- 
dza. Mióz wzmazający się co go- 
dzina był temu pewnie na przeszko- 
dzie. A goście z Warszawy przywie- 
źi sporo zabawnych, (choć często 
nie wytwornych i moc o p'eprzno- 
słono-tłustych kawałów), Naturalnie 
najbardziej oklaskrwa:e i wywoła- 
jące huragan śmiecnn były, jak za- 
w ze, żydowskie szarże, w których 
celował p. J Borański dowcipny 
conferencier. W mowach posła i pro- 
fesora, oruz „duecie* z p Zabojki- 
ną wykazał dużo humoru i swobody. 
P. H. Kamińska wytwornie i mile 
śpiewała swe |'ryczne piosenki, p. 
Popielewska z humorem wypowia- 
dała monologi (o t'ńcach, bardzo 
dobre), rozmowa marynarza z damą 
(P. Popielewska z p Skoniecznym) 
dowcipny i trafny, skech, był ode- 
grany znakomicie, 

Tańce zespoła p. Zabojkinej nie 
przekraczają przeciętnej pomy-ło- 
wości, obie koryfejki, matka i córka 
imponują wyrobieniem muskułów i 
temperamentem, ale mało jest w 
tem giętkości i wdzięka, Hro, 

SPORE 
STRZELECTWO: 

Kalendarzyk zawodów st zeleckich. 

  

  

  

W okresie zmowym odbędą się 
na strzelnicy Ośr. W. F. Wiino w 
ogrodzie Bernardyń-skim następują- 
ce z:wody strzeleckie: 

13, I. Ziwody na klasę stržėlecką. 
20 |. Konkurs strzelecki Pol. Kl. 

Sportowego. 
27. I. Konkurs strzelecki Har- 

cerzy. 
2. I[. Konkursstrzelecki A. Z. S-u, 
3. M. Konkurs strzeecki Zw. 

Strzeleckiego. 
10. II. Konkurs 
17 Il. Konkurs 

cerzy. 
24. II. Konkurs 

Mi. Polskiej. 

Konkurs strzelecki Stow. Mł. Wej- 
skiej. 

W . ub. niedzielę na strzelnicy 
Ośr. W. F Wilno odbył się konkurs 
sirzelecki Zw. Mł, Wiejskiej na 50 
mtr. w którym uczes niczyło 19 za 
wodników. Pierwsze miejsce zajął 
Wysocki Izydor osiągając 76 pkt. 
na 100 możliwych 2) miejsce zajął 
Ksciszczenko  Bizyli (65 pkt.), 8) 
Gieruiski Jan (64 pkt.). 

Zawody na klasę strzelecką. 
W miedzielę, dnia 18 I. b. r. o 

godz. 10 rano na strzelniey Ośr. W. 
F Wilno odbędą się zawody na kla- 
sę strzelecką orgacizowane przez 
Ośr. W. F. Wilno. Termin zgłoszeń 
do da. 12 I. b. r. 

Zawody hokejowe. 
W najbliższą sobotę, dn. 12 II. 

b. r. o godz. 14.80 odnędzie się w 
parku sp im. gen. Żeligowsk ego 
mecz hokejowy pomiędzy A.Z S-em, 
a Pogonią, 

strzelecki pań, 
strzelecki Har- 

strzelecki Stow. 

= Rog" 
WE 
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KRONIKA 
  

Dziś: Fgatona P. 

Czwarter | jutro: Honoraty P. 

10 Wschód słońca—g. 7 m. 39. 

stycznia | Zachód е g. 15 m. 48.       

METEOROL06 CZNĄ 

— Spostrzeżenia Zakładu Metea- 
rologicznego U. $. B. z dnia 9 b m. 
Ciśiienie średnie w milimetrach 
792 Temperatura średnia — 16° С., 
Uwagi: pogodnie gęsta mgła, — 
М мат na dobę — 209%, Maxi- 
mum — 18%. Tendencja barometry- 
czna — spadek ciśnienia. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 

— Zgon Stanisława Szel gowskie- 
go. W aniu 9 b. m. o godz. 5 po 
poł zakończył życie po długich i 

ciężkich cierpieniach, przeżywszy 

lat 66 8. p. Stanisław Szeligowski, 

emerytowany naczelnik wydziału 
Wi eńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów, ojciec znanego muzyka i kry- 

tyka dr. Tadeusza Szaligowskiego. 

Q dniu pogrzebu nastąpią o0sob- 
ne zawiadomienia. 

Naszemu koledze redakcyjaego 
składamy na tem miejscu wyrazy 
serdecznego współczucia. 

URZĘDOWA 

— Przyjazd Komisji Ministerjalnej. 
W dniach n:jbliższych spodziewany 
jest przyjszd do Wilna specjalnej 
Komisji z ramienia Ministerstwa 
Skarbu, która przeprowadzi lustrację 
prac w Wileńskiej Izbie Skarbowej. 

— Dzień p. wojewody, Wczoraj 
p. wojewoda pizyjął delegację Cen- 
trali Opiek Szkolnych złożoną z p.p. 
Zielińskiej i Piekarskiego, Delegacją 
rosiła p, w: jewodę na bal C. O. Sz. 

który odbędzie się w dniu 26 b. m. 
w kasynie garnizonowem. 

* 

Wczoraj w południe przedstawił 
się p. wojewodzie nowy Zarząi 
Polskiego Białego Krzyża w W:lnie 
w osobach p. p Staszewskiego, Lewa- 
kowskiego i Rejssa, 

* 

P. wojewoda odbył konferencję 
z profesorami U. 5. В: Stan. Kos- 
ciałkowskim, Ruszczycem i Wład. Zaz 
wadzkim w sprawie wydawnictwa 
poświęconego Wilnu i Z Wileńskiej 
z okazji 10-lecia Niepodległości. (x) 

ADM NISTRACYINA. 

— Uwadze włascicisli psów. W. 
myś! rozporządzenia p. wojewody, 
czyściciel miejski (t. zw. u nas po- 
spol'cie „hycel*) będzie miał prawo 
i obowiąz k wyl pywania wszyst- 
kich psów, niepc-iadających kagań- 
ca bez względu na to, iż są za- 
opatrzeni w obrożę i znak dla psów, 
wydawany przez Wydział Podatko- 
wy Magistratu. Kaganiec więc jest 
niezbęcny. 

MIEJSKA. 

— Kier wnictwo ruchu autobuso- 
w*go spoczywać będzie w rękach Ma- 
glstrotu, Wczoraj w godzinach po- 
poładni'wych prezydent miasta p. 
mec. Folejewski odbył dłuższą kon- 
ferencję z komendantem P. P, nad- 
komisarzew Izydorczykiem w spra- 
wie przyjęcia przez Magistrat ogól- 
newo kierownictwa nad ruchem au- 
tobusowym. Dotychczas sprawa ta 
należała do kompetencji Urzędu Wo- 
jewódzkiego. W związku z powyż- 
szem wkrótce nastąpi w sprawie tej 
porozumienie pomiędzy Magistratem 
a U zędem Wojewodzkim. 

Działalność mejskiego b'ura 
metdunkowego. Jak wykazuje staty- 
styka miejskie biuro meldunkowe w 
ciągu roxu ubiegłezo udzieliło 15.000 
informacyj osobom prywatnym, po- 
bierając opłatę w wysokości 50 gr. 
od inf rmacji. 

Natomiast wyjaśnień osobom in- 
formującym się urzęlowo w oma- 
wianym czasie udziela 100,000 nie 
pobierając za to żadnej opiaty. Stan 
ten Magistrat uznał za anormalny, 
W związku z powyższem po-tanowit 
wprowadzić specjalną taryfę Za u- 
dzielanie informacyj urzędowych w 
wysokości 15 groszy od ir formacji. 

Decyzja w tej niierze Magisiratu 
nabierze prawomocności po zatwier- 
dzeniu przez Radę Miejską. 

— Subsydja. M.gistrat m. Wilna 
wyasyg'ował 1500 zł. na rzecz ta- 
niej kuchni żydowskiej na ul. No- 
wogródzkiej oraz 460 zŁ na rzecz 
stacji Opieki nad matką i dzieckiem 
№ 4. 

— M-gistrat zakupu e wydawnict- 
wa statystczae, samorzą owe i eko- 
nomiczne, Magist at m. Wil a posta- 
nowił zakupić 51 tomów wydawnictw 
statystycznych, samorządowych i e- 
konomicznych Ligi Narodów i Biu- 
ra Pracy w Genewie. 

— Dodatkowe wyszkol*nie perso- 
nelu techn cznego elektrow ii  niej- 
ma Celem dopełaieaia wiadomo- 
śc: fachowych personelu technicz- 
nego elektrowni miejskiej. Magistrat 
zamierza wkrótce wysyłać na spe- 
cjalne kursy praktyczne do Sosnow- 
ca, Lwowa i Warszawy kilka swo- 
ich pracowników techniczaych, za- 
tradnionych na wileńskiej elektrow- 
ni miejskiej, 

  

UNIWE RSYTECKA, 

— Promocja p Juljana Łukasze- 
wicza na doktora wszechnauk * lekar- 
skich. Sekretarjat Uniwersytetu  Ste- 
fana Batorego prosi o uzupełnienie 
notatki: kronikarskiej o promocjach 
nazwiskiem ósmego promowanego' na 
doktora wszechnauk lekarskich Łu- 
kaszewicza Juljana. 

SPRAWY S7KOLNE. 

  

— Kursy gimnazjalne dla doro- 
słych, Dyrekcja Kursów dla doros- 
łych przy gimnazjum im. Kraszew- 
skiego w Wilnie urzęduje codzień 
przy ul. Orzeszkowej 3 m. 15 w g. 
od 9—12 i od 16—17 i pół. Przy- 
czem wyjaśnia się, że ulg udziela 
Dyrekcja tylko na podstawie urzę- 
dowych zaświadczeń o niezamoż- 
ności. : 

— Dyrekcja 8-klasoweso Koedu- 
kacyjnego Gimnazjum im. T. Czackie- 
go (z prawami), ul. Wiwulskiego 13 
podaje do wiadomości, że egzamina 
wstępne w drugiem półroczu roku 
szkoln. 1928/29 odbędą się w termi- 
nie od 25 stycznia do 10 lutego, 
Przyjmuje się kandydatów do klas 
I, II, HI, V i VII. Podania składać 
można w kancelarji gimnazjum od 
dnia 10 stycznia r. b. w godzinach 
оф 9 — 2. 38 

Z KOLE!, 

— Przesunięcia parsonalne w Wi- 
leńsk'ej Dy-ekcji Kol-jowej. Jak się 
dowiadujemy, w dniach najbliższych 
naczelnik  Wydziała  Techa czno 
E ektrycznego w Wileńskiej Dyrekcji 
Kolejowej inż yrański zostanie 
przeniesiony na równorzę ine stano- 
wisko d' Dyrekcji Warszawskiej, 

Pozatem naczelnik Wydziału Me- 
chanicznego iuż. Jabłoński przenie- 
siony zostanie w stan spoczynku 

2Е ZWIĄZYÓW | STOWARZYSZEŃ. 

— Bud'wa pomnika Wiwulsk ego. 
Jak się dowiadujemy, ukonstytuo- 
wał się komitet budowy pomnika 
Wiwulskiego, który ma stauąć w 
kościele Serca Jezusowego. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— U techników. Dnia 11 stycz- 
nia r. b. w Sali Stowarzyszenia Tech- 
ników (Wileńska 38. w piątek o g. 
8 m. 30 wieez. p. inż. G. Piotrew- 
ski wygłosi odczyt pod tyt. „Nowe 
materjały budowlane,* 

Wstęp dla członków i wprowa- 
dzonych gości bezpłatnie. 

SPREWY_ ROSYJSKIE. 

— Nabożeństwo w cerkwi św, 
Ducha za duszę Mikołaja M kołajewi- 
cza. W dniu 18 b. m. J. E ks, Ar- 
cybiskup Teodozjusz ovprawi w 
cerkwi św. Ducha nabożeństwo ża- 
łobne' za zmarłego b: wodza armji 
carskiej Mikołaja Mikołajewicza Ro- 
manowa., (x) 

ZABAWY, 

— Doroczny bal reprezenfacyjny 
urzędników pocztowych. W  doiu 2 
lutego r b.. odbędzie się doroczny 
bal reprezentacyjny urzędników po- 
cztowych w salonach „Apollo* Dą- 
browskiezo 5, który ma się odbyć 
pod protektoratem J, W. P. prezesa 
Dyr. P.i T. inż. Józefz Żółtowskiego. 

_ RÓŻNE. 

— Szopka harcerska widowisko 
sceniczne w 8-ch akt. J. Brauna 
zostanie wykonana w niedzielę dn. 
18 b. m. o godz. 12 min. 15 w Sali 
M ejskiej prz-z Czarną Trzynastkę 
Wil. Druż, Harc. 

Wstęp na parter 1.50, 1. i 60 gr. 
na balkon 30 gr. Harcerki, harcerze, 
przyjaciele 1 sympatycy harcerstwa 
proszeni są o przybycie na  wido- 
wisko. 

Na zabawę taneczną, która odbę- 
dzie się w sobotę dn. 12 b. m. w 
sali gimnazjum im. A. Mickiewicza 
zaprasza druhny, druhów, koleżanki 
i kolegów Cza*na Trzynastka Wil. 
Drużyna Harcerska, : 

wstęp za zaproszeniami. Począ- 
tek o g. 18. 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Dziś pierwszy wystep słynnego Ze- 
społu baletowego Anny Kare — nagrodzony 
na Olimpjadzie światowej choreograficznej 
| nagrodą Grand-Prix. Pokaz tego niezwykle 
interesującego baletu zawdzięczamy stara- 
niom Ministerstwa Łotewskiego. W progra- 
mie najwybitniejsze współczesne kompozycje 
choreograficzne. Zespół w ilości 1! osób 
zjeżdża do naszego miasta tylko na dwa 
występy. 

Początek o godz. 20 ej m. 30. Bilety w 
cenie od 1 zł. do 8 zł. wcześniej do naby- 
cia w „Orbisie* i od godz. 17-ej w kasie 
teatru. 

— Przedstawienie szkolne W sobotę 
dnia 12 b. m. poemat dramatyczny Słowac 
kiego p.t. „Kordjan* po cenach zniżonych, 
specjalnie dla młodzieży szkolnej. 

Początek o godz, 4-ej pp. 
Bilety w cenie: 30, 40. 50, 60, 80 gr. 1 zł. 

1 zł. 50 gr. i 2 zł. już są do nabycia w „Or- 
bisie“. 

REDUTA (na prowincji). 

— Dziś w Białymstoku komedja W. Pe- 
rzyńskiego „Uśmiech losu* z Stefanem Ja- 
raczem w postaci Siewskiego. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia'), 

— Dziś ostatni pożegnalny występ Rewji 
Warszawskiej p. t. „Perły stolicy" 

Programowi akompanjuje zespół Jazz- 

  

  

Bandowy. Bilety w kasie Teatru Polskiego 
od g. ll-ej w ciąqu całego dnia. 

— Rewelacyjny „Proces Mary Dugan”. 
Jak było do przewidzenia, Wilno, z punktu 
widzenia zainteresowania się .Procesem Ma- 
ry Dugan”, nie jest wcale odosobnione. + 

Proces rozpocznie się jutro 11-go b. m. 
o g. 8 m. 30 wiecz. 

— Insuguracja przedstawień dla dzieci. 
W niedzielę rozpoczyna się cykł przedsta- 
wień dla dzieci pięknem i podniosłem wi- 
dowiskiem jasełkowem „Betieem polskie“, 
urozmaiconem licznemi specjalnie dziecin- 
nemi intermedjami. Po „Betleem* grany 
będzie „Kopciuszek* i inne utwory dla ma- 
lusińskich. Ceny specjalnie niskie. 

— Przedstawienie dia młodzieży szkolnej. 
W niedzielę o g. 3-ej grane będą obrazy 
dramatyczne z powieści H. Sienkiewicza 
„Ogniem i mieczem*, o g. 5 m. 30 pp. — 
„Potop”, obrazy dramatyczne, w których bo- 
haterami są: Kmicic, Janusz Radźiwiłł, 
Oleńka, Wołodyjowski i Skrzetuski. 

Wileńskie Towarzystwo Filharmonicz- 
ne w fReducie na Pohulance, 

Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne 
urządza w dniu 13 b. m. (w niedzielę) w 
gmachu Teatru Reduta koncert poświęcony 
twórczości Fr, Schubeita. W koncercie tym 
biorą udział znekomita Śpiewaczka polska 
p. Stanisława Argasińska oraz wileńska or- 
kiestra symfoniczna pod dyr. Adama Wyle- 
żyńskiego. Początek o godz 17.30. Pozosta- 
łe bilety w niewielkiej już ilości n=bywać 
można w biurze „Orbis Mickiewicza Mr '1. 
Z uwagi na rocznicę śmierci genjalnego 
kompozytora, spodziewać się należy, że 
wszyscy wilnianie pośpieszą na ten koncert. 

Przedstawienie dla dzieci i młodzieży 
w „Ogoisku Koiejowem*. 

Dnia |3-go stycznia 1979 roku o godz. 
3 ej min. 30 pp. w „Ognisku* Kolejowem w, 
Wilnie (ul. Kolejowa 19). odbędzie się przed- 
stawienie dla dzieci i młodzieży, na które 
się złożą: żywe obrazy, deklamacje charak- 
terystyczne. śpiewy i tańce plastyczne w wy 
konaniu wychowanków „Domu Dziecka” 
oraz uczniów szkoły powszechnej przy „Og- 
nisku*. Szczegóły w programach. ‚ 

Będzie to miła niespodzianka dla dziat- 
wy, stanowiąca całkowite powtórzenie ptzed- 
stawienia z dnia 29-go grudnia 1929 roku, 
które wzbudziło u widzów niekłamane za- 
dowolenie i szczere uznanie dla kierowni- 
czych sił szkolnych. A 

Bilety w cenie 30 gr. dla dorosłych i 20 
gr. dla członków „Ogniska* i dzieci są do 
nabycia w kancelarji „Ogniska* w godzinach 
od 1 — 7 wieczorem, w dniu przedstawienia 
przy wejściu. 

RĄDJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

CZWARTEK, dn. 10 stycznia 1929 r. 

11.56 — 12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikaty, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie oraz komunikat 
meteorologiczny. 12.15— 1230. Transmisja 
z warszawy. „O polskich gosach* odczyt 
insp. J. Cierniaka. 12.30—14.00' Transmisja 
poranku muzycznego z Warszawy. 16./0— 
16.20. Odc/ytanie programu dziennego i 
chwilka litewska 16.2" — 16.35. Komunikat 
harcerski, 1635 1700. Muzyka z płyt gra- 
motonowych firmy B Rudzki w Warszawie, 
ul. Marszałkowska 87 i 146. 17.00 17.25. 
Transmisja z Warszawy. „Wśrod książek — 
wygł. prof, H. Mościcki: 1725 —17.£0, „Sztu- 
ka na usługach życia codziennego” wygł. 
M. Ankiewiczowa.. 17.55 — 1850. Transmisja 
z Warszawy. Koncert popołudniowy. 1850— 
19.15. Pogadanka radjotechniczna. 16.:5— 
19.30. Kwadrans cytry w wyk. prof. Witolda 
Jodki. 19.30 -1955. „Szkoła twórcza odczyt 
l z dz. „Pedagogji* wygł. Marjan Słonecki. 
1956 — 2000: sygnał czasu z Warszawy. 
20.00 — 2015. Kwadrans cytry w wyk. prof. 
Witolda Jodki. 20.30 — 213. Transmisja 
koncertu wiecz:z Warszawy. 21.15 — 22.00. 
Audycja literacka „W zimowy wieczór” 
Elizy Orzeszkowej. Układ i radjofonizacja 
Witolda Hulewicza. Słowo wstępne wygł. 
dyr. Tadeusz Turkowski. 22.00—23 30. Trans- 
misja z Warszawy. Komunikaty: P. A. T., po- 
licyjny, sportowy i inne oraz muzyka ta- 
neczna z hotelu Bristol. 

PIĄTEK, dn. 11 stycznia 1928 r. 

11,56—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej, 
w Krakowie. oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 16.00 — 16.20 Odczytanie programu 
dziennego i chwilka litewska. 16. 0 — 16.35. 
Kurs języka włos-iego—lekcja 19 a. 1635— 
17.00. Audycja dla dzieci Zradjofonizowana 
baśń Roqoszówny „Dzieci pana Majstra*. 
17.00 1725. Koncert ork. Rozgłośni wileń- 
skiej pod kier. Zygmunta Dołęgi. 17.25 — 
17.50. Transmisja z Krakowa. „Kultura mi- 
ne ska* odczyt dr. R. Gostkowski. 1750 — 
1820 Konce't ork Rozgłośni Wileńskiej 
1820—18.45. Feljeton wesoły wygł. art. Te- 
atru Polskiego Karol Wyrwicz-Wichrowski, 
18.45— 19.15 Muzyka 19.15—19.40. „Skrzynka 
pocztowa korespondencje bież omówi kier. 
P.R. w Wilnie Witold Hulewicz. '9.40 — 19.56. 
Odczytanie programu na sobotę i komuni- 
katy. 19. 6 — 20.00. Sygnał czasu ż War- 
szawy. 20.00—2015 Transmisja z Warsza- 
wy. Pogadanka muzyczna 20 15. Transmisja 
koncertu symfonicznego z Filharmonji War- 
szawskiej, po transmisji z Warszawy: komu- 
nikaty; P. A. T., policyjny, sportowy i inne, 
oraz piątkowy koncert symfoniczny w Radjo. 

Na wileńskim bruku. 
— Popisy złodziejskie. Nieznani 

sprawcy okradli mie-zkania Józefa 
Gąsiorka (Artyleryjska 18), He eny 
Szoszko (Ka'wiryjska 13) i Brudno 
Szejny (Szeroka 7). Wyniesiona z0- 
stała bielizna, garderoba i inne rze- 
czy. 

— Hirszowi Gelfer'wi (Popław- 
ska 7) w B'mku Polskim skradziono 
poruel z 240 zł. 

— W pebliżu stscji kolejowej 
Gudogaje pociąz idący do Wilna 
przejechał konia nieustalotego po- 
chouzenia. (x). 

— Karambole ulczna, Przy zbie- 
gu ulice Zawalnej i M,-Pohalauki woz 
parokonny U. S. B. powożony przez 
Jana Maci+jewski+go nejechał na 
taksówkę Aż 14808 Oba pojaz ty są 
uszkovz ne. 

— Na ulicy Zawalnej koło domu 
Ne 15 autobus NN 14118 najechał z 
tyłu na prewa 'zącego wóz ciężaro- 
wy Jana Brzez ńskiego, który uległ 
złamaniu nogi. Kierowca autobusu— 
zbie„ł. (x). 

  -——————— m sinotčiuno 

niezrėwnana 
mączka од- Fūdlalyta Palata, sie ае 

dzieci, votęguje zdrowie i rozwój fi- 
zyczny dziecka, 4003 
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Proces nieuchwytnego koniokrada 
Rysia i jego bandy. 

Szósty dzień rozorawy. 

Wczoraj, w toczącej się od sze- 
ściu dni sprawie Rysia i jego 26 
kompanionów, sąd okręgowy zbadał 
resztę świadków, powołanych przez 
urząd prokuratorski oraz przesiu- 
chał wszystkich świadków odwodo- 
wich, zgłoszonych przez oskarżo- 
nych. 

Lziś zarządzona będzie eksperty- 
za lekarska; biegły w tej kwestji dr. 
Juljusz Sumorok wyda swą opinję 

w sprawie ran zadanych prze” ban- 
dytów ofiarom podczas napadów. 

Następnie odbywać się będzie ba- 
danie dokumentów i dowodów rze- 
czowych, znajdujących się w spra- 
wie, na czem ukończony zostanie 
przewód sądowy. 

Spodziewane jest również otwar- 
cie rozpraw stron, które rozpocząłby 
podprokurator p. K. Rutkiewicz. 

Wyrok zapadnie prawdopodobnie 
w piątek Jub sobotę Kr. 

Echa nadużyć w Kuratorjum Szkolnem. 

Proces o znieważenie b. kuratora p. Z. Gąsiorowskiego. 

Wczoraj na wokandę Sądu Okrę- 
gowego w trybie uproszczenym we- 
szła sprawa wytoezona przez urząd 
prokuratorski przeciwko p. Alfredo- 
wi Racha skiemu,b. naczelnikowi wy- 
działa w KuratorjumwWil. Okr. 3zkol- 
nego 0 oszczerstwo w stosunku do 
ówczesneso kuratora p. Zygmunta 
Gąsiorowskiego, jako szefa urzędu. 

Sprawę prowadził p. sędzia Oku- 
bcz- Rackiewicz. Oskarżenie wnosił 
podprokurator p. Szaniawski, 

W otronie oskarżonego p. Ra- 
ehalskiego, który zapowiedział prze- 
prowadzenie dowodu prawdy, wy- 
stąpili mec. Bolesław Szyszkowski & 
Antoni Miller. ы 

Po sprawdzeniu generalji pod- 
sądnego i obecnošci šwiadkow, sąd 
oświadcza, iż w sprawie niniejszej 
wypłynęły podania, jedno od urzędu 
płokuratorskiego i dwa od p. Gą- 
siorowskiego. 

fim WIEJSKIE 
kulturalno- oświat. 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

  

KRÓL 

Urząd prokuratorski prosi o we- 
zwanie i zbadanie w charakterze 
świadka p Swiderskiego z Torunia, 
b naczelnika Wydziału Szkolnictwa 
Śedniego, zaś p. Gąsiorowski, wy- 
stępując przeciwko podsądnemu, ja- 
ko moralnie pokrzywdzony, prosi o 
uznanie go za powoda cywilnego o 
1 zł. oraz jako taki prosi o wezwa- 
nie ze swej strony siedmiu šwiad- 
ków. 
EE Rzecznik oskarżenia popiera wnio- 
sek prokuratorski i prosi o odrocze- 
nie sprawy. 

Mec. Szyszkowski oponuje prze- 
ciwko przyjęciu powódziwa cywil- 
nego oraz wzywaniu dodatkowych 
świadków, jako zapóźno zgłoszonych. 
Adw. Miller, przychylając się do 
wniosku przedmówcy, sp cjalnie 
sprzeciwia się wzywaniu św. SWi- 
derskiego, ktėreg( zeznania, jego 
zdaniem, nie mają znaczenia dla 

Od dnia 5 do 10 stycznia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany nejwiększy lm z życia dżungli afrykańskich: 

Lwy, tygrysy, lamparty, j: guary, słonie, je- 
lenie, h'popctamy, nosorożce. krokodyle, 
małpy — przeszło 500 gatunków ‚ dra- DŻUNGLI 

Na;potężniejszy dramat sensacyjny w 12 aktach. 

add. 

KUR Į -E-R 

sprawy, gdyż ma on ustaliė f+kta 
natury negatywrej, 

Sąd postanowił uwzględnić po- 
danie p. Gąsiorowskiego i uznał go 
za powoda cywilnego, którego rzecz- 
nikiem jest mec. Zb. J"siń-ki. 

W. dalszym c'ągu wynurzeń stron, 
z których jedra w os: hach podpro- 
kuratora i przedstawicie'a powoda 
prosi o odroczenie sprawy, druga zsś 
o odrzucenie wnicsków oskarżyc eli 
i rozpoznawanie sprawy, sąd posta- 
powił uwzględnić popania zarówno 
urzędu prokuratorskiego jak i po- 
woda cywilnego p. Gąsiorowskiego, 
a wobec tego sprawę odroczyć i 
wezwać ra następny termin sądze 
nia tej sprawy, wszy: tkich, a więc i 
dodatkowo zgłoszonych. Ka—er. 

Sprawa „Hromady* w apelacji. 

Na ostatnio odbytem posiedzeniu 
gosp'darczem Sądu Apelacyjnego 
postanowiono termin rozpoznawania 
sprawy „Białoruskiej Robotniczo - 
Włościańskiej Hromady* przyśpie- 
szyć i wyznaczyć ją na 28 lutego 
r. b., a nie na marzec jak poprzed- 
nio projektowano. 

Oczyw'ście proces ten toczyć się 
będzie w Wilnie. K—. 

  

Przed Zjazdem Zjednoczenia Pra- 
cy Wsi i Miast w Wilnie. 
Jak się dowiadujemy, ostatecz- 

nie został ustalony program Akade- 
mji Poselskiej w sali teatru Reduta 
w następujący sposób: 

Akademię zagai punktualnie o 
godz. 12 m. 15 pos. dr. St. Brokow- 
ski, poczem nastąpią przemówienia 
powitalne. 

Referaty wygłoszą: prezes pos. 
Marjan Kościałkowski — „Postulaty 
polityczne chwili bieżącej" wice- 
prezes pos. Zdzisław Lechnicki — 

„— ле 

pieżnych zwierząt. 

W roli główrej słymy Tarzan ELMO LINCOLN "*"ehwih mala 7 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30. 

Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: „Bezimienni bohaterowie* 
  

  

  

  

я pz 

00 ej 7 Powod: podług Stefana Żeromskiego $ LE*ARZE 5 
wielkiego .  EOOSEEUDEOEOGEGE 

POLONII powodzenia pozostaje tylko jeszcze na kilka dni. DOK16R 

ea film Šp:eszcie ujrzeć! = BLUMOWICZ 

KINO DZIŚ! Poraz pierwszy w Wilnie! Poraz pierwszy w Wilnie! DZIŚ! 

Bitdily | HARRY PEE 

PANIKA 
Wielka 42. 

szlagierze 

światowym p. t: 

jsko Maheradża Lehara i tajemniczy pen X w swej 

najnowszej i najpotężniejszej kreacji w wielkim 

najwspanialszym filmie sensacyjno-SALONOWYM 
w 12 akt. Udział biorą: 27 lwów, 
grysćw, 9 tygrysie, 12 białych i 12 burych nie- 
dświedzi oraz riemniej drepieżna, lecz i kusząco 

15 iwi', 6 ty- 

powabra VARRY HOLM 
Słynny balet „TILLER-GIRLS" (24 baletnic). 

Przy nakręcaniu” tego filmu Harry Peel został eliężko raniony o erem mówiła | rasa całego świata! 

KINO DZIŚ! — — 

LUX 
Mickiewicza 11. 

Ostatni cud sztuki w Moskwie, „ — 

CAR IWAN GROZNY 
neraty. Bestjalstwa siepaczy carskich. Film ten jest przedmiorem podziwu na całym świecie. Ostatn: wyraz 
techniki, gry 1 reżyserji. Stroje, kostjumy i rekwizyty są autentyczne, wypożyczone przez muzea historyczne. 

Największe arcydzieło filmowe. DZIŚ! 
W rolech głównych najwybitniejsi artyśei T.atru 
Sian'sławskiego w Moskwie — KACZALOW, LEO- 
NIDOW i ASKWAROWA. Sadystyczne 'ządy de,e- 

W dnie świąteczne od godziny 1-0j de 4-ej ceny od 40 groszy. 

KINO Dziś! Szaleństwa młodości i miłości! Piękno i ezar kobiecości, to kwiecie ai Hajeeai5 arcydzieło 1920 ж 
3 z w ctężny dramat życiowo-erotyczny 

WANDA Lekarz kobiet duszy i ciała... " ae Ba 
wieka 0. | wózek IWAN POTOWICZ, Pyszna Bwelina Holt 1 wrocsa Hgnes-Peiersen_ Mozżuch nowa. 
  

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
Dziś i dni następnych !   

Najwybitniejszy film sezonu 

»- Artystki na scenie i w życiu , 
Dziś I dnł następnych | 

porywający dramat 
10-ciu akiach z życia 

  

(obok dworca wielkiej aktorki. 

kolejowego). W rolach głównych: VIRGINJA VALLI i LOU TELLEGEN. Początek seansów o g. 5, w niedzielęi ėwietao = 4 pop. 

„KINO-TEATR Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Wielki fllm rozgry- dramat w 8 wielk. akt. 

WONI 
ckiewicza 9. 

pot 
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 

LYONSA 
Do nabycia we wszystkich handlach kolonjalnych w catej Polsce. 

Przedstawiciel na 

          
      

      

D-ra Pollaka 
jest ideałem Radjoamatora. 

i naprawa akumulatorów. 

wający się w sferach amerykańskich mil arderow 
i na cudnej plaży amerykańskiej p. t. 

Olive Borden i Neil Ham lton. 

    

Akumulator 

Przedstawicielstwo, fachowe ladowanie | 

MICHAŁ GIRDA 
Wilno, Szopena 8 (przy dworcu). | 

SKA 

Wilno: K. Abłamowicz, Kasztanowa 7. 

20 kiewicz na zasadzie art 1027 i 

iż w dniu 

kowych. 

  — 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 

GENA PRENUMERATY: 
‚ katy—1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłos 

Wydawca „Kurier Wiłeński* S-ka 

muje od 12—2 ppoł. 

zenia mieszkaniowe—10 gr. za wyraz. 

z ogr. odp. 

lmeryka się bawi 
Przepiękne pejz:że, pleže, bogata wystawa, olśniewający przepych 
pałac: w miljarderów, miłość ubogiej dziewczyny do dolarów.. a fa- 

talny koniec splotu rzeczy. Każdy powinien zobaczyć to bogactwo dla oka i ciekuwą treść zachycającą widza. 

  

Ogłoszenie. 
Aukcjonista Izby Skarbowej w Wilnie Ch. Smaj- 

1030 U. P. C. 
dzież $ 33 Instrukcji o przymusowem ściąganiu o- 
płat i podatków z dnia 17. V. 1926 
Min. Skarbu Nr. 15 podaje do wiadomości ogólnej, 

16 stycznia 1929 roku o godzinie 10 ej 
rano w Wilnie przy ulicy Trockiej Nr 15, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji maszyny do toczenia żelaza 
należącej do Morducha Szkłowskiego, a oszacowa- 
nej na 450 złotych na pokrycie zaległości podat- 

Ch. Smajkiewicz 

z udziałem słynnych 
gwiazd ekranu 

  

    

    

Peżyczki 
niskoprocentowe 

| latwia. 
Dom H-K „ZACHĘTA* 
Mickiewicza I, tel. 9-05 

Pokojówka 
poszukuje posady, na wy- 

jazd (z szyciem). 
Dowiedzieć się: ul. Kal- 
waryjska 26—0. S. Stan- 

92-2 

za- 
76 

      

kiewiezówna. 
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ZGUBY 5 
OBBPOEGOOACHBOAGE 
Za książkę woj- 

skową i kartę mobi- 
lizacyjną wydaną przez 
P.K.U. Łida na imię Ja- 
na Sokołowskiego r. 1900, 
uni>ważnia się 69-0 

Zgub'oną książkę woj- 
skową na im. 

Wincentego Kuleszy ze 
wsi Wieliczki, gm. świę- 
ciańskiej, rez roczn. 1898, 
wydaną przez P. K. U. 
Święciany, 

książką woj- 
Zgubioną skową na im. 
Karola Antonowicza ze 
wsi Boczkieniki gm. świę- 
ciańskiej, rez. roczn. 1697, 
wydaną przez P. K. U. 
Święciany, unieważnia 

się. 94 

tu- 
i - 

roku (Dz. Urz. unieważnia 

zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: 

3 a INFORMATOR 5 

LENS KI 

„Zjednoczenie Pracy a polityka 
kresowa”, pos. prof. Wacław Ma- 
kowski—„Dlaczego żądamy zmiany 
konstytucji?", dyr. inż. Witold Wie- 
rzejski— „Aktualne zagadnienia go- 
spodarcze“, pos. prof, Ryszard Błę- 
dowski—,Wytyczne pracy kultural- 
no-ošwiatowej“, pos. Władysław 

Kamiński „Postulaty rolnictwa 
Ziem Wschodnich". 

Po przerwie obiadowej odbędą 
się w sali Klubu Kolejowego przy 
ul. Dąbrowskiego 5, o godz. 6 po 
poł. obrady delegatów w sprawach 
organizacyjnych i samorzadowych z 
referatami sekr. gen. p. Paprockie- 
go i pos. Pacholczyka oraz 'powzię- 
cie odpowiednich uchwał. 

Na zjazd zgłosili przybycie bar- 
dzo liczni delegaci z miast i wsi 
województw północno - wschodnich, 
pozatem zaś przybędzie przeszło 
pięćdziesięciu posłów i senatorów 
Zjednoczenia Pracy Wsi i Miast 

Tak liczny zjazd przedstawicieli 
zorganizowanego społeczeństwa, sku- 
piającego się wokół ideologji pań- 
stwowo:-twórczej, w myśl haseł rzu- 
conych przez Marszałka Piłsudskie- 
go, wywrzeć powinien dodatni wpływ 
na rozwój stosunków gospodarczych 
i narodowościowych na naszych 
ziemiach. Uwydatnienie prądów i 
ustrojów terenowych pozwoli obec- 
nym na zjezdzie członkom ciał u- 
stawodawczych, współpracujących z 
rządem, na należyte ich oświetlenie 
i przyczynienie się do szybszej i 
racjonalnej realizacji postulatów 
tutejszej ludności, zarówno w dzie- 
dzinie społeczno - politycznej, jak 
gospodarczej. 
  

Przeciw obstrukcji, hemero dom, za- 
burzeniem w żołądku i kiazksch, zasteinio 
w wątrobie i śledzionie, bólom krzyża, zale- 
ca się picie naturalnej wody gorzkie „Fran 
ciszka-Józefa* kilka razy dziennie Badania 
lekarskie chorób po”brzusza stwierdziły, że 
weda Fianciszka - Józefa działa zawsze pew- 

nie, łagodn'e i skutecznie. Żądać w apt, i drog. 
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Z OSTATAIEJ CHWILI. , 
» is a 

Aeroplan iugostowianski na terys= 
= - 

torjum Węgier. 
BUDAPESZT, 9.1. (Pat.). W okolicach Budapesztu w miejscowości | 

Taksony opuścił się jugosłowiański aeroplan wojskowy. Pilot zapewnia, 
że straciwszy orjentację wśród mgły, dostał się na terytorjum węgierskie, 
wówczas motor uległ uszkodzeniu i pilot zmuszony był do lądowania. | 
Władze zatrzymały aparat i wydały zarządzenie celem skontrolowania 
tożsamości pilota. KU 

BUDA: ESZT. 9.1 (Pat.). W związku z incydentem lotniczym w po- | 
bliżu Taksony, koła miarodajne komunikują co następuje: W ostatnich 
dniach dwa samoloty transportowe międzynarodowego towarzystwa że 
glugi powietrznej zmuszone były do lądowania. Pierwszy z nich, lecąc: 
z Białogrodu, wylądował w dniu 7 b. m. po południu w pobliżu gminy. | 
Solt, drugi w dniu  wezoraįszym po poludniu w okolicy Taksony. Oba | 
zbłądziły z powodu mgły i musiały zdecydować s:ę na przymusowe lądo- | 
wanie. Samoloty te utrzymują stałą komunikację pomiędzy Białogrodem | 
a Budapesztem. Prócz pilotów, na pokładzie samolotów nie było żadnych 
pasażerów, A 

Kewawe rozruchy chłopskie ; 
w Japonji. „a 

OSAKA, 9.1. (Pat.. W prefekturze Gifu przyszło do poważnych roz- 
ruchów w związku ze sprawą nawadniania pól. W czasie starcia z policją | 
40 osób zginęło, lub odniosło rany. Z. Tsurugi wysłano na pomoc oddziały | 
wojskowe. Konflikt wybuchł na tle prac irygacyjnych na rzece Sainnikowa, › 
które miały objąć rozległe przestrzenie, należące do rolników. Tysiące | 
wieśniaków odbyło zebrania protestacyjne, do rozruchów zaś dos: 
w związku z olbrzymiemi stratami, jakie z racji podjętych prac ponoszą | 
właściciele tych obszarów. 

Walki w Afganistanie trwają. | 
. PESZAWAR, 9.1. (Pat.) Od poniedziałku oddziały powstańcze po 

jęły dalsze walki przeciwko wojskom królewskim. W odległości 10 mil o: 
Kabulu wojska królewskie osiągnęły podobno przewagę, jednakże szcz: 
gółów brak. zk. 

Katastrofa kolejowa w Angiji. | 
LONDYN, 9.1. (Pat.) Wczoraj wieczorem w pobliżu stacji Ashchure 

w Tewkesbury, na linji kolejowej Bristol — Nottingham, pociąg-expre: 
wpadł wśród gęstej mgły na pociąg towarowy. W wyniku zderzenia trz 
osoby, a mianowicie maszynista expressu i dwaj pasażerowie, są zab: 
Pazatem 15 osób podróżnych expressu odniosło obrażenia. Kolizja mia 
miejsce w punkcie ważnych skrzyżowań torów. 

  

  

   

   

  

   

    

   

    
  

    

   

  

  

. 
Majątek 

w pobliżu Wilna o bar- 
dzo dobrych budyn- 
ksch ładnym domu 
mieszk «lnym, przy sa 
mej szosie sprzedamy 
natychmiast. 2 
Dom H-K „Zachęta * 

Mickiewicza 1, tel. 9 05. 

Choroby wereryczne, 
syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
0а 9 — 1 1 3 — 8. 
(Telef 921). 4520 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja. Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 21 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 i 5—7. 
—н 

  

DOKTOR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, ву- 
filis, marzą ów moczo- 
wych, od 9—1, od 5 — 8 

wiecz. 
  

Kobieta-Lekarz 22 

Dr, ZeldovitioMė 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moezow. 0d 12—2 

1 о4 4 — 6 
ul Mickiewicza 24, tel. 

277. W. Zdr. Nr 152. 

Or.Kenigsberg 
CHOROBY WENB+YCZ- 
NE, SKÓRNE i analizy le- 
karskie. Przyjmuje 9-12 

1 4-8. 2996 

Mickiewicza 4 
tel. 1090. 9. Z..P. 73. 

[ESET] 

  

  L.P.sr—g 
  

awsze 
tylko w 
paczkach_ 

wyłącznie 

w paczkach — па О ŚWIECIE 

'To właśnie daje najpewniejszą gwarancję autentycz- 

wełniane szale, wyprawkę niemowląt, szydelkowe 

także welwety i jedwabie do prania. 

  

  

  

    
EST niezawodny sposób przekonania się, czy się 
kupuje autentyczny Lux, ponieważ ten ostatni 

sprzedawany jest na całym świecie wyłącznie w 

zaklejanych granatowych paczkach z napisem Lux. 

naści i zabezpiecza wszystkich od kupowania falsy- 

fikatów. : 

Jedynie idealnie czystej i aktywnej pianie Lux'u 

można śmiało powierzyć strojną jedwabną bieliznę, 

a także delikatna bieliznę niemowłat. Kto się ściśle 

trzyma przepisu (znajduje się na każdem pudełku), 

ten również wspaniale upierze w Luxie grube 

wełniane koce i wszystkie wełniane materjały, które 

nb. nie skurczą się. Pozatem prać zawsze w Lux'ie 

kaftaniki, sukienki małych dzieci i t.p rzeczy, a 

  

— 

Ёш„‚і 
1 

>PRAZKA SARMO 

KUPON POZY ową a 
Upraszam o bezpłatne przesłanie mi próbnego ' pakietu Lux, 

wystarczaj cego na próbne pranie. 

  

   

    
   Imię i nazwisko     

  Akuszerka 

Merja Area 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 80 m. 4, W. Zdr. 
Nr. 3098. 3924 
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E GRODZIENSKI 
DOGEOOOBDEZAABABA 

M. Miszewska 
LEKARZ - DENTYSTA 

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

Grodno, ul. Koložanska 8. 

D/H. 
(dawn. B-cia 

> Redaktor działu PES przyjmuje od godz. 
Ogłoszenia przyjmują się od 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 80.750. 

miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 
Drukarnia — ul. 

Za wiersz milimetrowy przed tekstem—40 gr., w tekście I, Il str.—30 gr., 
Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabeleryczne—50*/, drożej, z zastrzeżeniem miejsca—250/, drożej, 

żej, zamiejscowe—250/, drożej. Dla poszukujących pracy 50%/, zniżki, Za numer dowodowy—20 gr. Uklad ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 
Z . 9 

„Kurier Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* ul. Ś-to Jańska 1. tel. 3-40. 

orzystajcie z okazji 

wa WYPRZEDAŻ —- 
Z RABATEM DO 300 

bielizny, obuwia šniegowcow i wszelkiej galanterji. 

    

          

  

   szafa i kozetka 
do sprzedania. T 

Ul. Św. Filipa 15 sai 
Od g. 11—1 ppoł. | 

ODDAJE SIĘ 

LOKA 
Wiado a i 

Popierajoie | 
Ligę MorskąiRzeczm. 

6—7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wyd. przyj- 
Ś-to Jańska 1, tel. 3—40. ść о 

1, 1\, М, М1—35.вг., za tekstem—15 gr, "kronika rekl-komuni= | 
w numerach niedzielnych i świąteczn.—25"/, drożej, zagraniczne—100%/, 

ddział w Grodnie: Bankowa 

! 
99 Od 8-go stycznia r. b. 

sukien balowych, kon- 
o fekcji męskiej i damskiej,   

  
pod sklep. 
IWilenaka 44-а. — W. Jankowski i S-ka 

Alszwang) - Wilno, ul. Wielka 42, tel. 1200. 
  

 


