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NIEZALEŻNY ORGAK DEMOKEATYCZKY. 
  

Koncepcja | „Paneuropy“. L paūstw ošciennych. 
Znany dzialacz pacyfistyczny, 

propagator idei „Paneuropy“ br. 

Condenhove-Kalergi oglosil odezwę, 
w której zwraca się do wszystkich 

organizacyj „Paneuropy“ i zwolen- 

ników idei jedności europejskiej z 
apelem do zorganizowania w r. 

1929 międzynarodowej paneuropej- 

skiej konferencji. 

Odezwa zawiera z wielkim tem- 

peramentem wyrażone uzasadnienie 

potrzeby zwołania takiej konferencji. 
. Autor uwaža, že obecny stan rze- 

czy w Europie jest tylko politycz- 

nem żawieszeniem broni. Zadanie 
paneuropejczyków polegać powinno 

na przekształceniu go w stały po- 

kój. Konferencja paneuropejska po- 

winna dążyć do likwidacji wojny i 

do zbratania narodów Europy. Rzą- 
į dy europejskie powinny dokonać 

próby politycznego, gospodarczego 

i kulturalnego zorganizowania euro- 

pejskiego kontynentu. 

Zdaniem autora, Liga Narodów 
nie nadaje się do tego celu, ponie- 

waż stawia sobie zadania szersze. 
Musi więc być uzupełniona przez 

organizację, mającą tylko europej- 

skie sprawy na oku, tak jak to ma 

miejsce w Ameryce z Konferencją 

Panamerykańską. 

Jako najważniejsze sprawy, do- 

tyczące całej Europy, wymienia au- 

tor: ograniczenie zbrojeń, bezpie- 

czeństwo, ochrona mniejszości, znie- 

Ё sienię granic celnych. 

Jak widać z tego, hr. Conden- 
hove-Kalergi nie cofa się przed ra- 

dykalnem postawieniem problemu 

». _paneuropejskiego, a od pierwszej 
|. projektowanej konferencji oczekuje 

już poważnych wyników w zakre- 

sie zniesienia, a conajmniej ograni- 

czenia ceł wewnątrz Europy i zor- 
ganizowania jednego rynku dla ca- 

łej Europy. Powodzenie — powiada 

on—zależy od dobrej woli rządów i 

narodów, a zmobilizowanie tej do- 

brej woli na rzecz jego idei, leży w 

rękach parlamentów i prasy. Do 

tych więc czynników we wszyst- 
kich krajach Europy zwraca się p. 
Condenhove-Kalergi z gorącym a- 
pelem o poparcie jego idei i kon- 
kretnych zamierzeń. 

: Wprawdzie p. Condenhove-Ka- 

lergi, jak každy zresztą zapalony 
promotor pewnej idei, egzageruje, 

rozliczając na potęgę parlamentów 

i prasy w okresie silnych wstrzą- 

śnień, jakie parlamentaryzm właśnie 

na gruncie europejskiego konty- 

mentu przeżywa. Ma rację jednak 
o tyle, żę żadna ideja w naszych 

czasach nie będzie miała większych 

widoków 'na realizację, jeżeli nie 

dotrze i nie zdobędzie dla siebie 
szerokiej opinji publicznej. 

Idea hr. Condenhove - Kalergi, 

szczegółowo wyłożona w jego przed 
kilku laty wydanej książce p. t. 
„Paneuropa“ zasługuje zasadniczo 

ma zupełne uznanie. Solidarność i 

zbliżenie wzajemne narodów euro- 

pejskich jest koniecznym warunkiem 
zachowania przez nasz kontynent 
tego znaczenia w życiu naszego 

globu, które było jego udziałem w 
' ciągu tylu wieków ubiegłych. Nie 

' można jednak powiedzieć, aby о- 
- becny stan polityczny Europy sprzy- 

- jał realizacji tej idei. Potrzeba na 

to wielu warunków, z których bar- 

dzo niewielu można się dopatrzeć 

w tej chwili. 
: Chodzi przedewszystkiem o szcze- 

 rość w postawieniu samej zasady 

„Paneuropy”. Nie ma powodu wąt- 

pić w szczerość samego hr. Con- 
denhove-Kalergi, ale jego idea łat- 
wo może posłużyć ogniem, przy 
którym każdy będzie chciał upiec 
swoją pieczeń. Formalne równou- 

prawnienie państw w wielkiej ro- 

dzinie ogólnoeuropejskiej nie może 
pociągnąć za sobą faktycznego pod- 

porządkowania państw mniejszych 

ekonomicznie słabszych organiz- 

_ mom politycznie i gospodarczo sil- 
ejszym. lnnemi słowy „Paneuropa“ 

ie może stać się terenem ekspan- 

    

   

    
   
    
    

     

     
    

      

sji państw czy narodów, najbardziej 

do tego w danej chwili predystyno- 

wanych, kosztem innych. Gdyby ja- 

kaś siła wyższa jutro ideę „Pane- 

uropy” w życie wcieliła, ujawniłaby 

zaraz tendencja niektórych państw 

do zajęcia w niej dominującego sta- 

nowiska i do rozszerzenia swoich 

politycznych i gospodarczych wply- 

wów na tereny sąsiednie. Państwa- 

mi temi byłyby w północnej części 

Europy Niemcy, w południowej — 

Włochy. (Angja podług koncepcji 

br. Condenhove-Kalergi nie wcho- 

dzi w skład „Paneuropy“). 

Są to pomysły bardzo narazie 
teoretyczne i bardzo od praktycznej 

realizacji dalekie, kryją jednak w 

sobie ideję niewątpliwie słuszną, 

która rozwijać się i zdobywać so- 

bie zwolenników nie przestanie, 

ulegając, być może, niejednej mody- 

fikacji. Stanowi ona nic innego 
jak zastosowaną do kontynentu eu- 
ropejskiego ideję federalistyczną. 

Okres hegemonji Europy na na- 
szej kuli ziemskiej znajduje się u 
schyłku. Na wschodzie i zachodzie 
powstają organizmy państwowe tak 
potężne, że żadne z państw konty- 
nentu Europy nie będzie w stanie 
o własnych siłach z niemi się mie- 
rzyć. Potęga Ameryki Półn. już od 
zakończenia wojny zaciążyła nad 
Europą w sposób bardzo widoczny. 
Imperjalizm amerykański wykazuje 
bardzo swoiste cechy. Rośnie on 
nadzwyczaj wolno, pchany nie tyle 
przez świadomą wolę kierowników 
państwa gwiaździstego sztandaru, 
ile przez siłę inercji rozwoju włas« 
nej potęgi — przedewszystkiem eko- 
nomicznej. Politycy półn.-amery- 
kańscy wyglądają tak, jakgdyby byli 
sami zaniepokojeni tą rosnącą jak 
lawina ekspansją swego państwa, 
rozumiejąc, że ten wzrost musi 
wreszcie nieuchronnie doprowadzić 
do zderzenia z innemi potęgami 
świata, 

Pomiędzy temi potęgami niema 
już żadnego z państw kontynentu 
europejskiego. Żadna z nich już sa- 
modzielnie nie może wchodzić w 
rachubę.Różnica sił jest zbyt znaczna. 

Przyszłe konflikty światowe będą 
się rozgrywały w następującym u- 
kładzie sił: St. Zjedn. Am. Półn. 
plus ewentualnie Chiny z jednej 
strony, Anglja (o ile potrafi utrzy- 
mać solidarność ze sobą swoich 
dominjėw) plus ewentualnie  Ja- 
ponja—z drugiej strony. Państwom 
europejskim pozostanie rola satelity 
jednej z tych dwóch grup. 

Zagadkową pozostaje tylko rola 
Rosji; zależałaby ona od jej stanu 
wewnętrznego, który do tego czasu 
może ulec niedającym się przewi-' 
dzieć zmianom. 

Świadomość tych narastających 
potęg światowych, do których mu- 
siałaby przejść hegemonja polityczna 
i gospodarcza, musi wzbudzać u 
każdego Europejczyka uczucie upad- 
ku własnego znaczenia. Europa, ko- 
lebka nowoczesnej cywilizacji mia” 
łaby się stać kopciuszkiem wobec 
innych kontynentów? 

To uczucie jest poważnym czyn- 
nikiem, który będzie oddziaływał 
na państwa europejskie w sensie 
szukania dróg do zbliżenia i uregu* 
lowania swoich wewnętrznych prze- 
ciwieństw w ten sposób, aby przy- 
najmniej w zbiorowej sile odzyskać 
należne sobie znaczenie. 

Tutaj też leży najbardziej realna 
szansa idei „Paneuropy*, chociaż i 
ona zaznaczać swe oddziaływanie 
może jedynie bardzo nieznacznie i 
powoli. 

Idea federalistyczna leży nie- 

chybnie na linji tendencyj rozwojo- 
wych naszego powojennego okresu. 
Lecz widzimy dopiero jej słabe za“ 

czątki, mało zresztą doceniane przez 

szeroki ogół. Od federalistycznych 

prądów wewnątrz poszczególnych 

państw (Jugosławja, Belgja, Hisz- 
panja) do „Paneuropy“ droga da- 

leka i žmudna. Trzeba jednak mieč 

BIAŁORUŚ SOWIECKA. 

Czsrwena armja rośnie. 
MIŃSK, 10-1. (tor. wł.), Na edby= 

wającej się obecnie w Mińsku VIII 
partyjnej konferencji białoruskiego 
okręgu wojskówego przybyło na 
kohferencję zastępca ludowegó ko- 
misarza spraw wojskowych ZSRR 
—Unszlicht oświadczył, że czerwo- 
na armja wciąż rośnie i wzmacnia 
się. Pokażnie zostały zwiększone 
wydatki na zaopatrzenie wojska 
sow. w najnowszy i bardziej do* 
skonały sprzęt techniczny. Ma być 
znacznie polepszona sprawa wyży- 
wienia armji, rozszerzone budowni- 
ctwo wojskowe i jeszcze bardziej 
polepszony stan materjalny czerwo- 

nych dowódców. 

Wybory to Sowietów na Białaj- 
rusi 80w 

MIŃSK, 10-1. (żor. wł,). Od kiłku 
dni na terytorjum Białejrusi sow. 
rozpoczęły się wybory do Sowietów. 
W wyborach bierze udział od 50 
do 70 proc, uprawnionych do gło” 
sowania. W słabem zainteresowa- 
niu wyborami partja komunistyczna 
i czasopisma białoruskie « skarżają 
miejscowych działaczy. Pomiędzy 
wybranymi dotychczas do Sowietów 
znajduje się około 30 proc. kobiet. 

Dla re:lamy. 

MINSK, 10-1. (kor. wł,). Zgodnie 
z nowym sow. projektem montowa- 

na obecnie na pogranicznej stacji 
kol. Niegorełoje stacja elektryczna 
ma zaopatrywać w energję szereg 
okolicznych wiosek. 

LITWA. 

Apel to zgody z Łotwą. 

KOWNO, 10. I. (Pat.) W zwią- 
zku z przybyciem nowego posła К 
lotewskiego Lepinsza, organ laudi- 
ninków „Lietuvos Žinios“ dziš zau- 
waża, że nadszedł czas, ażeby u- 
sunąć wszystkie drobne nieporozu- 
mienia, istniejące między Łotwą a 
Litwą i zacieśnić stosunki między 
obu krajami. W pierwszym rzędzie 
należałoby zawrzeć traktat handlo- 
wy, a także znieść wizy. Litwa nie 
powinna zapominać — pisze „Lietu- 
vos Žinios“ — że granica z Łotwą 
jest jedyną (1) granicą, na której 
może polegać i ze strony której nie 
grozi jej żadne niebezpieczeństwo. 

Nowy poseł ł tewski w Kownie. - 
KOWNO, 10-1. (Pat). Wczoraj 

przybył do Kowna nowomianowany 
seł łotewski na Litwie Lepinsz, 

yły minister skarbu. 

ESTONIA. 

Wizyta przedstawicieli armji 
łotewskiej. 

RYGA, 10-1. (Pat). Oprócz łotew- 
skiego ministra wojny, wyjechać 
mają wkrótce do Estonji dowódca 
armji łotewskiej gen. Penikis, szef 
sztabu gen. Kaleis i kilku jeszcze 
wyższych oficerów armji łotewskiej. 

    

Pożyczki dla inwalidów. 
(Zel. od wł. kor. z Warszawy). 

W związku z dyskusją na komi- 
sji budżetowej, zainicjowaną przez 
os.  Polakiewicza, Ministerstwo 

Skarbu uruchomiło kredyt półmiljo- 
nowy i przekazało go Bankowi Rol- 
nemu na udzielanie pożyczek pro- 
dukcyjnych dla inwalidów, wdów i 
sierot celem uruchomienia nowych 
przedsiębiorstw koncesjonowanych, 
względnie rozwoju już istniejących. 

Wysokość pożyczki nie może 
zasadniczo przekraczać 2 tys. zł. 
dla jednego koncesjonarjusza. O- 
procentowanie będzie ' wynosić od 
2—5 proc. rocznie. Pożyczki wyda- 
wane będą na weksle, posiadające 
zabezpieczenie hipoteczne, towaro- 
we, żyro dwóch osób majątkowo 
odpowiedzialnych lub żyro dwóch 
inwalidów, prowadzących koncesjo- 
nowane przedsiębiorstwa. Podania o 
uzyskanie pożyczki wnosić należy 
do Banku Rolnego fundusz inwa- 
lidzki. Rozdziału kredytów dokona 
komitet pożyczkowy, w skład któ- 
rego wchodzi dwóch inwalidów. 

oczy otwarte na to do czego zmie- 
rza powoli rozwój stosunków w 

skali ogólno-światowej, trzeba w tej 

ewolucji umieć znaleść i zabezpie- 
czyć odpowiednie miejsce i należną 

rolę dla siebie. Jest to jednem z 

zadań na daleką przyszłość obliczo” 
nej polityki polskiej. Testis, 
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Stanisław Maurycy Szeliga - Szeligowski 
emer. naczelnik wydziału Dyr. Poeat, i Tel. w Wilnie urodzony w Zatorze 

w roku 1562 im. 
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ŻONA, SYNOWIE I RODZINA. 
     

Dalsze pogłoski © zmianach 
w gabinecie, 

Ustąpienie min. Czechuwicze? 
(Iel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Zmiany w rządzie i ewentualnie szersza rekonstrukcja gabineta w 
dalszym ciągu nie przestają frapować kół politycznych. Ze wszystkich 
pogłosek, jakie w cązu ostatnich dni zrodziły się na podstawie mniej lub 
więcej wiarogodnych informacyj na żywotnym gruncie warszawskiej plot- 
ki, jedna zdaje się nie ule.ać wątpliwości i ma oparcie na szeregu fak- 
tów, utóre ala bardziej doświadczonych osób w arkanach politycznych rie 
są tajemnicą. Jest rzeczą niewątpliwą, że w niedalekiej przyszłości, kie- 
@у — trudno to dzś przewiozieć, dojdzie do pewnej rekonstrukcji gabi- 
netu. M żiiwe iż nasąpi to w duiach najbliższych, ale nie jest wykluczo- 
pa przewlecze się aż do załatwienia przez ciała ustawodawcze budże- 
tu na rok 1928/29. Jukie zajdą zmiany na fotelach — jest tajemnicą mę- 
żów, kierującycn nawą państwową, a więc w pierwszym rzędzie: Pana 
Prezydenta marszałka Piłsudskiego i prem. Bartla, 

Wszakże wadomo jest, że kierownicy pewnych resortów ustąpią. 
Mię innemi wym eniają także ministra skarbu Czechowicza, który no- 
si się od ałuższego już czasu z zamiarem opuszczenia rządu i przeniesie- 

Cze 
czeli 

nia swej działalności ba inny teren, a mianowicie obecny minister skarbu 
Ba w marcu kandydować będzie na stanowisko prezesa Rady Na- 

Banku Polskiego na miejsce dotychczasowego prezesa p. Karpiń- 
skiego. Czas trwania prezesury w Banku Pol-kim jest określony statuto- 
мо ра Ox«reS S-letni. P. min Czechowicz więc po owocuej, lecz bardzo 
uciążliwej pracy na stanowisku ministra skarbu zamierza przejść na sta- 

   
no o bard iej spokojne. 

był 
, 

który kieruje całokształ' em polityki gospodarczej, ma duży wpływ rów- 
nież | na politykę skarbową państwa dlatego też objęcie przez niego teki 
ministra skarbu nie wprowadziłoby wielkich zmian w gabinecie. 

  

  

Po zamachu królewskim 
w Jugosławji. 

Przystosowywania się kraju do nowej sytuacji. 

BIAŁOGRÓD, 10.1. (Pat). Dziennik „Vreme* donosi z Zagrzebia, że 
stosunki skonsolidowały się tam zupełnie. Nerwowość i niepewność 
pierwszych dni po wprowadzeniu nowego regimeu znikły całkowicie. 
Opinja publiczna oczekuje nowej organizacji państwowej. Prasa zagrzeb- 
ska przystosowała się już do nowej sytuacji. W dniu dzisiejszym żadne 
pismo nie zostało skonfiskowane, podczas gdy w ciągu dnia wczorajszego 
skonfiskowane były 4 dzienniki. 

Wywiad spadkobiercy Radicza — 

BUDAPESZT, 10. 1. Pat, Dzien- 
nik „Pesti Hirlap“ zamieszcza wy- 
wiad, udzielony przez leadera chor- 
wackiego Maczka współpracowniko- 
wi tego pisma. Maczek wyraził się, 
że jest głupstwem przypisywanie mu 
oświadczeń, jakoby Chorwaci byli 
zadowoleni z nowej sytuacji, jska 
się wytworzyła wskutek zawieszenia 
konstytucji. W Chorwacji panuje 
ogólna opinja, że dyktatura jest 
skierowana przeciwko samemu  ist- 
nieniu Chorwacji. Z pośród Serbów— 
członków rządu niema ani jednego, 
któryby nie był reprezentantem par- 
tji politycznej. Dla zdezorjentowania 
zagranicy, do gatinetu jugosłowiań 
sklego powołano także trzech Chor- 
watów, którzy jednak w  rzeczywis- 
tości są ponad wszelkiemi par tjami. 

Chorwaci — mówił dalej Maczek — 
uważają za prowokację mianowanie 
Svalyagasa ministrem firansów,Sval- 
yagas mianowany został ministrem 
przez Serbów, a4t0 w celu ułatwie- 
nia uzyskania pożyczki zagranicz- 
nej. Zrobiono to w celu, aby można 
było powiedzieć, że ministrem fi- 
nansów jest Chorwat, Chorwaci 
ostrzegają jednakże świat cały że nie 
uznają pożyczki, zaci'ągniętej przez 
dyktaturę. 

Dla Chorwatów obowiązującą mo- 
że być tylko pożyczka, uchwalona 
przez sejm chorwacki. 

Maczka. 
Chorwaci nie uznają nowego rządu. 

Chorwaci wyczuwają instynktow 
nie, że dyktatura jest skierowana 
przeciwko ruchowi niepodległościo- 
wemu i swobodzie Chorwatów. Wie- 
dzą oni, że przyjdą jeszcze ciężkie 
dni, nic jednak nie zdoła ich skło- 
nić do tego, aby pa nadal 
w ramach jednolitego państwa 5. 
H. S. Ze strony chorwackiej nie pod- 
niósł się ani jeden głos, wyrażający 
radość z powodu dyktatury. Informa- 
cje, które donosiły 0 tem, są kłam- 
lrwe. 

W okręgu Zagrzebia wprowadzo- 
no cenzurę listów. . Chorwatom od- 
mówiono udzielania paszportów za- 
„Urania os Od czasu ogłoszenia 

yktatury Chorwacja zostala calko- 
wicie odcięta od zewnątrz. Dzięki 
temu z Białogrodu można było wy- 
syłać zagranicę wiadomości, dono- 
szące o uczueiu radości wśród Chor- 
watów. 

Chorwaci wiedzą, że dyktatura 
nie będzie prowizoryczną, lecz bę- 
dz e trwać, dążąc przy pomocy ab- 
solutyzmu do celu, którego nie da- 
ło się osiągnąć innemi środkami — 
zaasymilowania Chorwatów — przez 
Serbów. Chorwaci—zaznaczył w koń- 
cu Maczek — czekałi zadośćuczy- 
nienia za zabójstwo Radzicza, otrzy- 
mali zaś dyktaturę, która zmierza do 
unicestwienia narodu chorwackiego. 

Rozwiązanie wszystkich politycznych organizacyj. 
WIEDEŃ, 10.1 (Pat). Dzienniki wiedeńskie donoszą z Białogrodu, 

że wczoraj premjer Ziwkovicz w charakterze ministra Spraw Wewnetrz- 
nych wysłał okólnik do władz politycznych, nakazujący rozwiązanie 
wszelkich politycznych organizacyj. Tworzenie nowych partyj politycz- 
nych dopuszczalne jest tylko po ukazaniu się zezwolenia nadżupana. 

Przyjęcie ambasadora Dirc xsena 
przez Kaliaina. 

MOSKWA. 10. 1. (Pat). Kalinin przyjął ambasadora niemieckiego von 
Dircksena, który wręczył mu swe listy uwierzytelniające. Prezes komite- 
tu wykonawczego Z. 8. R. R. i anbador niemiecki podkreślili w wygło- 
szonych przy tej okazji przemówieniach, że stosunki niemiecko-sowi*ckie, 
rozwijające się zgodnie z zasadami traktatu w Rapallo i skonsoiidows'« 
przez szereg późniejszych traktatów politycznych i gospodarezych, oparte 
Są na podstawie niewzruszalnej. Ambasador niemiecki oświadczył, Że ste- 
rać się będzie wypełniać powierzone mu zadania w tym szarym duchu, 
eo jego zmarły poprzednik hr. Brockdorf Rantzau. 

lnych spraw gospodarcz 

Mr. 9 (1354) 

Dnia 10 b. m. odbyła się na Zam- 
ku dekoracja Pana Prszyd nia Rze- 
czypos.olit:j P lkiej węgierskim wiel- 
kim Krzyżem Zasługi, nadrnym mu 
przez Regenta węgierskiego Hor- 
ihy'ego. Pizy uroczysym akcie de- 
koracji towarzyszy!i Panu Prezyden= 
towi p. prem. Bartel, p, min. Zale- 
ski, wicemm Wysocki, p. Jackow ki 
dyrektor departame tu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, p. Rodzicz-Ląs- 
kowski szef biura Prezydjum Rady 
Min'strów, p. Lisiewicz szef kance- 
larji cywilnej Pana Prezydenta, płk, 
Głogowski szef gab netu wojskowego 
oraz adjutauci. .Ze strony węgier- 
skiej obecni byli pos. Belitska, gen. 
Somkurhy, attuche wojskowy mjr. 
Andorka j sekreiarz poselstwa p. 
Bałassy, Aktu dekoracji po krótkiem 
rz-mówiesiu w języka polskim do- 
onał p pos. Belstska, Pan Prezy- 

dent w kilku słowach wyraził po- 
dziękowanie dla regenta, poczem 
udexorował gen. S mkuthy Krzyżem 
Kom ndorskim z gwiazdą orderu Po- 
lonia Restituta. Po akcie dekoracji 
odbyło się na Zamku Śniadanie, w 
którem uczestniczyły wyżej wymie- 
nione osoby. 

* 

P marszałek Senatu prof. Szy- 
mański powrócił dziś z urlopu, któ 
Ri spędził w Zakopanem i Wilnie i 
objął urzędowanie. 

э 

W dniu wczorajszym przybył do 
Warszawy przewodniczący delegacji 
niemieckiej do rokowań z Polską 
minister Hermes i odbył o godz. 7 
wiecz. konferencję z przewodniczą- 

„Tw erdzą t+Ż wtajemniczeni, iż p. prem, Bartel nosi się z zamiarem cym delegacji polskiej ministrem 
W takimi wypadku kierowan a osobiście resortem skarbu, W tym wypadku nie Twardowskim. 

y weikiej zmiany, albowiem — jak wiadomo — p. prem. Bartel 
Dnia 10-go b. m. pod przewod- 

nictwem p Prezesa Rady Ministrów 
prof. Bartla odbyło się posiedzenie 
komitetu ekonomicznego ministrów, 
na którem załatwiono szereg. aktu: 

    

Wobec wiadomości, jakie ukaza- 
ły się w niektórych pisniach o roz- 
poczęciu rokowań o rewizję trakta- 
tu handlowego polsko-austrjackiego 
io wyjeżdzie w związku z tem do 
Wiednia delegacji polskiej, Minister- 
stwo Przem. i Handlu komunikuje, 
że wiadomość powyższa jest abso- 
lutnie niezgodna z prawdą. 

  

Niedoszłe posiedzenie komisji 
skarbowej, 

WARSZAWA, 10.I (Pat). Na dziś 
o godz. 10-ej rano wyznaczone było 
posiedzenie sejmowej komisji skar- 
bowej. Na porząiku dziennym, po- 
za szeregiem referatów, znajdowało 
się przedłożenie podatkowe rządu. 
Ponieważ przewodniczący komisji 
pos. Krzyżanowski za pośrednictwem 
biura sejmowego zawiadomił zastęp. 
cę przewodniczącego komisji pos. 
Kiernika, że z powodu choroby jed- 
nego z członków rodziny nie może 
przybyć na to posiedzenie, pos. 
Kiernik zjawił się na sali obrad, za- 
wiadamiając urzędnika bvura sejmo- 
wego, działającego w charakterze 
sekretarza komisji p. Smolarskiego, 
że w zastępstwie pvs. Krzyżanow- 
skiego będzie przewodniczył na po- 
siedzeniu komisji skarbowej. 

Jednocześnie pos. Kiernik stwier- 
dził brak kompletui w przekonaniu, 
że członkowie komisji zjawią się, 
nie otwierał posiedzenia. Gdy jed- 
nak po upływie 20 mi.ut komplet 
dostateczny nie zebrał się, posie- 
dzenie nie doszło do skutku. Po ro- 
zejściu się obecnych człosków zja- 
wili się inni członkowie komisji, za- 
wiadamiając, że pociągi, któremi: 
rzybyli do Warszawy, jak np., z 
rakowa i Dziedzie, nadeszły ze 

znacznem opóźnieniem, wskutek 
czego nie mogli zdążyć na posie- 
dzenie. S 

  

Kronika telegraficzna. 
= Wszystkie piema paryskie zapewniają 

jednogłośnie, że Poincare pozostanie u ste- 
ru rządu: 

== Król Jerzy spał bardzo dobrze całą 
noc. Siły chorego wzmocniły się. 

__ = Skutkiem obfitych opadów śnieżnych 
w Santander kilka wsi zostało zasypanych 
Grozi im głód. 

== Preces przeciwko 36 socjalistom z 
Tomaszewicziusem na czele w Kownie, którzy 
w roku 1926 próbowali zorganizować woj- 
skowy zamach stanu, zakończył się dziś po 
6-dnis wych obradach, w wyniku których dr. 
Tomaszewiczius i większość oskarżonych zo- 
stali uniewinnieni. 
  

Przeciw obstrukcji, hemorojdom, za- 
burzeniom w żołądku i kiszkach, zastoinie 
w wątrobie i śledzionie, bólom krzyża, zale- 
ca się picie naturalnej wody gorzkiej „Fran- 
eiszka-Józefa* ki! a razy dziennie. Badania 
lekarskie chorób „odbrzysza stwierdziły, że 
woda Franciszka - izefa działa zawsze pew. 
nie, łagoanie i skutowznie. Żądać w apt, i drog. 

ir r 

     

Jakai



     
  

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Z Międzynarodowych Rynków 

Lniarskich. 
I. Handel Handel międzynaro- 

dowy Inem w ciągu 3-ch l-ych 
kwartałów 1923 r. przedstawiał się 
w sposób następujący: 

W grupie państw zachodnio- 
europejskich — Be/gja importowała 
względnie poważne ilości lnu mię- 
dlonego w początku r. 1928. Nato- 
miast ku końcowi tegoż roku w epo- 
ce przednówkowej i w miarę, jak 
realizowały się coraz bardziej prze- 
widywania na doskonały urodzaj 
Inu krajonego, import obcego lnu 
międlonego zmniejszał się coraz 
bardziej. W lutym 1928 r. przywie- 
ziono do Belgji 4.798 tonn lnu mię- 
dlowego, w lipcu tegoż roku—2.81 1 
tonn, zaś w październiku — tylko 
311 tonn. Tendencja na zmniejsze- 
nie importu była więc stałą. Analo- 
giczne zjawisko dawało się zaobser- 
wować w okresie styczeń— lipiec 
1928 r. w imporcie słomy lnianej, 
obficie przywożonej do Belgji (prze- 
ważnie z Francji i Holandji' dla 
przeróbki jej i późniejszego eks- 
portu, bądź w postaci lnu międlo- 
nego, bądź też w postaci przędzy 
lnianej. Import słomy lnianej do 
Belgji wzrastał bardzo znacznie o 
sierpnia 1928 r. 

Eksport lnu międlonego z Belgji 
wakał się w r. 1928 od 7.502 tonn 
(marzec 1928r.) do 1.133 tonn (sier- 
pień 1928 r. — przednówek |niarski). 
W ostatnich miesiącach 1928 r. i w 
początkach 1929 r. tendencja w eks- 
porcie belgijskiego lnu międlonego 
była mocna. 

O ile chodzi o Francję, to rynek 
w Lille notował dość poważne ob- 
roty lnem w ciągu całego 1928 r. 
Import ogėlno-francuski lnu międlo- 
nego wahał się od 4.153tonn (kwie- 
cień 1928 r.' do 1.005 tonn (sierpień 
1928 r.). INatomiast eksport słomy 
lnianej już we wrześniu 1928 r. wy- 
nosił 3 666 tonn (przeważnie do Bel- 
gji) i zdradzał tendencję do wzra- 

stania. Urodzaj tegoroczny lnu był 
we Francji dobry. 

Eksport surowego lnu holender- 
skiego (słomy lnianej) był dość znacz- 
ny i kierował się w 90"/, do Belgji. 
Eksport ten w sierpniu 1928 r. wy- 

nosił 16.191 tonn. Był to jednak 
miesiąc wyjątkowo pomyślny, gdyż 
we wrześniu wywieziono słomy lnia- 
nej już tylko 4.348 tonn, zaś w pa- 
żdzierniku—526 tonn. lnu międlo- 
nego wywożono w r. 1928 od 535 
tonn (luty 1928 r.) — do 191 tonn 
(czerwiec 1928 r.) przeważnie do 
Belgji i Niemiec. 

By uzupełnić grupę państw za- 
chodnio - europejskich, eksportują- 
cych poważniejsze ilości lnu — do- 
damy, że Jrlaundia eksportowała 
w |l-ej połowie 1928r. do 5.700 tonn 
Inu miesięcznie. 

W grupie repułlik bałtyckich za- 

znaczalo się ku paždziernikowil928 r. 
pewne oslabienie w eksporcie lnu. 
Z Litwy. poza wyjątkową cyfrą eks- 

portu w czerwcu 1928 r. wynoszącą 

9.592 tonn (sprzedanych przeważnie 

do Angljj i Niemiec), wywóz się 

wahał od 138 tonn (maj 1928 r.) — 

do 1.773 tonn (luty 1928 r.) we 

wrześniu 1928 r. wywieziono tylko 
548 tonn. Urodzaje na Litwie, jak 
zresztą w całej Nadbałtyce— były złe. 
Na Łotwie eksport lnu spadł z 635 
tonn (luty 1928 r.) na 36 tonn (sier- 
pień 1928 r.). W miesiącach po 
sierpniu 1928r. zaznaczyła się zwyż- 
ka eksportu lnu. 

Analogiczne tendencje miały 
miejsce w Estonji. Wywieziono z tego 
kraju lnu na 782 tys. koron w maju 
1928 r., natomiast wartość wywozu 
w październiku 1928 r. wynosiła już 
tylko 188 tys. koron, co jednak sta- 
nowiło pewien postęp wobec 139 tys. 
koron, jakie dał wywóz lnu we 
wrześniu tegoż roku. 

O ile chodzi o Polskę, to na eks- 
porcie lnu, wynoszącym 2.970 tonn 
w lutym 1928r. i 198 tonn w sierp- 
miu tegoż roku, odbije się niepo- 
myślnie nieurodzaj. Jednakże już 
we wrześniu eksport lnu wynosił 
462 tonn, zaś w październiku analo- 
giczna cyfra wzrosła do 1.038 tonn. 

II. Ceny lnu na najznaczniejszych 
giełdach lniarskich kształtowały się 
od pażdziernika —do grudnia r. 1928— 
zwyżkowo. Wykazuje to następujące 
zestawienie: 

  

  

OKRESY 
  

franków belg. 

Gandawa Londyn Lille 

len roszony Ryga Z. K. len roszony 

za | kg. za | tonnę za | kę. 
funtów szterl. | franków franc. 

  

  
29-X — 3-XI 1928 12,50—17,00 
5-Х1--Ю „ 12,50—17,00 

PZ SZW w 12.50—17,50 
9..—29». « 13,00 -17,50 
26 „— I-XII , 13,75 — 18.25 
3-XII- 8-XII ‚ 13,75—18,50   

86.—88. 11,75—14,50 
83.—88. = 
83.—88. 12,00— 14,00 
94-95. 13,00—14,50 
ŚR= 97. 13,50—16,50 
91.—93. sz 

Uwaga: parytet franka belgijskiego na Londyn=175 £. b. za | f. szt. 
„ _ francuskiego „ в 

Jak widzimy, hausse'a rozpoczęla 
się w Londynie około 20 listopada 
1928 r. Jednocześnie zwyżka zazna- 
czyła się w Lille, nieco później w 
Gandawie. Na rynkach zachodnio- 
europejskich ciążył wciąż zreduko- 

KRONIKA KRAJOWA 

Bezpodstawne — pogłoski. 

Wśród licznej rzeszy przedwojen- 

nych wierzycieli hipotecznych krą- 

żą różne pogłoski w sprawie mora- 

torjum długów hipotecznych. Mora- 
torjum to ustanowione zostało przy 
„waloryzacji długów hipotecznych 

i było już przedłużone ostatnio w 

terminie do 3| grudnia 1928 r. Ze 

strony zainteresowanych właścicieli 

nieruchomości podejmowano zabie- 

gi o dalsze przedłużenie morator- 

jum. Jednakże, jak nas informują, 

BNS S IST OZ ZDATK ATN EKO PARROT IAD MIRKT NAS  WOROEZEPWZFE EDT TATA AT OAZY TTC AAC ZZPACAKO. WODO ROEWZZOKEOZ OWOCE ATOOEOZZTEWE PEASZEDZBSA TTS: COO WACZEKUBAGKE 

Niel goła prasa polska, podczas 
okupacji n emetkiej 

BIULETYN WILEŃSKI. 

(Ciąg dalszy). 

W odróżnieniu od pisma ludo- 

wego „Unja*, o którem pisałem w 

jednym z poprzednich odcinków, 
pisma, które jak to już za- 

znaczyłem — było przeznaczone dla 

ludu wiejskiego, a więc redagowa- 

ne popularnie i tem samem nie po- 

ruszało bardziej skomplikowanych 

problemów — przeznaczony na m. 

Wilno „Biuletyn Wileński* w miarę 
możności nie pomijał ani jednego 
faktu, który w większym, lub mniej- 
szym stopniu absorbował umysły 
społeczeństwa polskiego i wogóle 
mieszkańców ziem b. W. Ks. Li- 
tewskiego. Oczywiście nie mówię 
tu o faktach, które narzuca prasie 

dzień prawie każdy, niema bowiem 

dnia, któryby nie stanowił swego ro- 

dzaju żeru dla prasy. „Biuletyn Wi- 

leński był w tem trudnem położe- 

niu, że, jako pismo nielegalne, uka- 

zywał się w dłuższych odstępach 

czasu, a ograniczony w dodatku co 
do rozmiarów poruszał kwestje naj- 
ważniejsze najbardziej żywotne, da- 
wał skondensowaną do minimum 
treść tego, co tylko mogło wpłynąć 
na uświadomienie mas w kierunku 
niepodległościowym, co w umysłach 
mieszkańców Wileńszczyzny koja- 
rzyło myśl o niepodległości Polski 

    

=|]25 £ froza | £. szt. 
wany eksport Inu rosyjskiego i osta- 
tnio również—nadbałtyckiego. Wo- 
bec tego konjunktura dla Iniarstwa 
polskiego pozostaje nadal pomyślna. 

T. Nagurski. 

rząd nie zgadza się na to. 
Wszelkie więc pogłoski o prze- 

dłużeniu moratorjum nie mają żad- 
nej podstawy. 

— Kontrola świadectw przemy- 
słowych. Urzędy skarbowe przystą- 
piły już do lustracji przedsiębiorstw 
handlowo - przemysłowych = celem 
sprawdzenia czy wykupiły świade- 
ctwa przemysłowe na rok 1929. W 
wyniku lustracji sporządzono już 
kilka protokółów za nieposiadanie 
świa łectw, jak również za wykupno 
świadectw nie we właściwej kate- 

z ideą unji niepodległej Polski z 
niepodległą Litwą, co wreszcie na- 

stawiało wilnian jeżeli nie wrogo. 
to bardzo krytycznie do poczynań 
okupantów niemieckich. 

Żaraz w pierwszym numerze 
„Biuletyn Wileński* krytykuje sta- 
nowisko działaczy litewskich, któ- 
rych na posłuchaniu w połowie 
ksietnia 1917 roku zapewnił sekre- 
tarz Stanu Rzeszy Zimmermann, że 
przy zawieraniu pokoju będzie się 

starał o zapewnienie Litwie „*4//s! 
vervaltu g“. AA więc nie niepodle- 
głości— pisze „Biuletyn*—bo w takim 
razie użyłby wyrazu „Unabhdngigk=t" 
lub „Selbst stindigteit", tylko daleko 
idącej autonomii, wskazując, że na- 

stępstwa naiwności Litwinów dają 
się już zauważyć w Wilnie, gdzie 
baron Ropp otwiera swe biuro dla 
informowania opinji niemieckiej o- 
raz krajów neutralnych o sprawach 
litewsko-białoruskich, „Biuletyn Wi- 
leński* wzywa społeczeństwo pol- 
skie w Wilnie, by „dało wyraz gło- 
śno dobitnie swej woli i dążeniu”. 
Społeczeństwo bowiem polskie z 

zakordonu na Zjezdzie Ogólno-Kra- 
jowym w Warszawie w dniach 16 i 
17—11 1917 roku zadeklarowało 
wyraznie swe stanowisko, uchwa- 
lając w sprawie Litwy następującą 
rezolucję: 

„Nie przesądzając w chwili obec- 
nej granic państwa polskiego, zebra- 
ni uważają za najboleśniejszy cios 
krajanie żywego organizmu i zgod- 
nie z wolą narodu oraz historycz- 

i kasww 

Czy dykty i olszyna będą 
wyłączone z prowizorjum? 
Logiczną konsekwencją takiego po- 
stawienia sprawy będzie podwyżka 

cła wywozowego na olszynę. 

Z kół dobrze poinformowanych 
dowiadujemy się, że w sferach rzą- 
dowych istnieje projekt, aby w ra- 
zie niedojścia do skutku nowego 
prowizorjum drzewnego, podnieść 
cło wywozowe od surowca iglastego 
na 4 złote, a od olszyny—na 6 zło- 
tych. W praktyce takie cło równa- 
łoby się powstrzymaniu eksportu 
naszego surowca zagranicę. 

Teraz jednak wytwarza się sytu- 
acja tego rodzaju: oto widoki na 
dojście do skutku nowego prowizo- 
rjum przedstawiają się jakoby po- 
myślnie, i jedynie sprawa dykty i 
olszyny stanowi orzech szczególnie 

trudny do zgryzienia. Wobec tego 
ujawnia się tendencja, aby—podob- 
nie jak to było w r. 1927-ym — za- 
wrzeć prowizorjum z wyłączeniem 
dykt i olszyny. Oznaczałoby to dal- 
sze trwanie zakazu wwozu naszych 
dykt do Niemiec, zakazu, mającego 
charakter—jak to już niejednokrot- 
nie podnosiliśmy bojowy, represyjny. 

Jakby się w takim wypadku 
przedstawiała sprawa ceł wywozo- 
wych? Oczywiście, —projekt cła wy- 
wozowego 4-złotowego od surowca 
iglastego musiałby upaść automa- 
tycznie. 

, Natomiast ewentualne wyłącze- 
nie z prowizorjum olszyny i dykt 
powinno dać naszym władzom a- 
sumpt do zrealizowania wspomnia- 
nego wyżej projektu nałożenia cła 
wywozowego na olszynę surową w 
sumie 6 złotych od 100 kilo. Dla- 
czego? Oto dlatego, że skoro wy- 
łączenie olszyny i dykt z prowizo- 
rjum równa się utrzymaniu przez 
Niemców zarządzeń rygorystycznych, 
przeciw nam skierowanych, (zakaz 
wwozu naszych dykt, to i z naszej 
strony zupełnie naturalnemi i wprost 
koniecznemi będą rygory, odpowia- 

dające rygorom kontrahenta. To bę- 
dzie jedynie logiczne postawienie 
kwestji. 

y Sądzimy, že nasze czynniki kie- 
rujące pamiętać będą o tych jasno 
1 wyrażnie z biegu rzeczy wynika- 
jących uprawnieniach przemysłu 
dyktowego, i że w wypadku wyłą- 
czenia dykt i olszyny z ogólnego 
prowizorjum, cło wywozowe na ol- 
szynę podniesione zostanie do pro- 
jektowanej, słusznej normy zł. 6 od 
100 kg. 

  

Giełda warszawska 2 dn. 10. Lb. m. 

WALUTY i DEWIZY: 

Doldry: a wiena k Lė 8,88!/;—B 86!/, 
Beldjanic 2 4 m „12405—123,7i 
Holandja . BOS 358.15—357 25 
Kopenhaga 23792 23732 
Londyn |, : ‚ 4326/,—43 15'/, 
Nowy York LS s 890 8,88 
Paryż į . * ° ‚ 3490 3481 
Ргада Šai ja Lė 26 40'/,—76.34 
Szwajcarja . ъ 171 64—171,21 
wiedeń : 125 42 —125,11 
\Моспу —. * 2 46.68—4-,56 
Marka niemiecki ' й ы 21209 

Papiery procentowe: 
stycyjna 114—115 1 475, 
Premjowa 105—105.50 105. 5% konwersyj- 
na 67. 5% kolejowa 60. 10% kolejowa 
102,50 8% L. Z. Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego i Ba..ku Rolnego, obligacje Banku 
Gospodarstwa Krajowego 94. Te same 7% 
83. 4!/,% ziemskie 49,25—49,50—49,35 8% 
ziemskie 76 5% warsz. 54,25 8% warsz. 70 
70,25. 5% Łodzi6425 65. 10% Radon ia 75 

Akcje: Bank Dyskontowy 138 |'oski 
19150 191. spółek Zarobk. 81. Ki,ewski 96 
Spiess 240 Cukier 46 — 4650. Fuiey 55 
Ł»zy 750 Węgiel 98 Lilpop 38 Modr elów 
33—327. Rudzki 44. Starachowice 38,75 — 

39 3850. 

Pożyczka inwe- 
Stabilizacyjna 92. 

Matki, žądaj- 

CZE det WODE WE MAK TSS TRL TPA NSA 

cie odżywczej ceoiżrsczj [0jl9| [00 
której mljony dzieci zawdzięcza'ą 
zdrowie i siły. 1004 

+ 

nemi tradycjami domagają się połą- 
czenia Litwy z Kotoną". 

Było to w tym czasie kiedy ar- 
mja niemiecka, znajdywała się w 
ciągłym pochodzie naprzód, ale 
kiedy już widać ebyło wewnątrz 
Niemiec gangrenę, zwiastującą bli- 
ski koniec Jak bowiem podaje 
Nr | „Biuletynu Wileńskiego", socjal- 
ny demokrata Runert, poruszając w 
parlamencie sprawę ogólnej paupe- 
ryzacjj mas powiedział, że „22 
stromej qóry zlecieć można łez wzulę- 
du na rumaka t jeźdźca Dotyczy to 
mie tylko cara Resn* ale — jak się 

„Biuletyn Wileński* każe domyśleć, 
ijak to było w intencji mówcy 
—i cesarza Niemiec. 

Główna Komenda Niemiecka, 
rząd niemiecki nie widziały jednak 
zbliżającej się katastrofy. Dawały 
folgę jaknajdalej idącemu optymiz- 
mowi, a stąd i bucie niemieckiej, 
która upojona zwycięstwami patrzy- 

ła na okupowane kraje jak na ja- 

kieś kolonje afrykańskie. Nie bądź- 

my jednak gołosłowni. Na potwier- 

dzenie, że taki był stosunek władz 

niemieckich do okupowanych tere- 
nów przytoczę za Biuletynem prze- 

mówienia posłów w parlamencie 
niemieckim, poruszające postępowa- 
nie wielkorządców Litwy jak wiel- 

korządcy Wilna ks. Isenburg Birg- 

sztejna, o którym się wyraził pos. 

Cohen Reuss w parlamencie nie- 
mieckim, że „zdusił na Litwie prasę 

polityczną, zaprowadził gospoda kę 

szpielowską, zaniedbał sprawy żywno- 

М 1Е К 8-К ! 

Z calej Polski. 
Powrót do życia po 2 godzinach. 

KATOWICE, 10.1 Onegdaj w ko- 
palni „Szarlej”* w Białej miał miej- 
sce zdumiewający wypadek powro- 
tu do życia po 2 godzinach , ozor- 
nej śmierci powstałej wskutek pora- 
żenia prądem, mianowicie robotnik 
Maksymiljan Banasik wykonywał 
jakąś robotę na drabinie w pobliżu 
nieizolowa ego przewodu elektrycz- 
nego o wysokiem napięciu. Niewia- 
domo, czy na skutek poślizgnięcia 
się drabiny, czy też wskutek prze- 
strachu zawołał o pomoc, chwytając 
się równocześnie kurczowo przewo- 
du. Pracujący obok Chmiel Wiktor 
pośpieszył mu z pomocą i uchwycił 
go za nogi. W tej chwili obaj zo- 
stali rażeni prądem o wysokiem na- 
pięciu i padli martwi. Przy zastoso- 
waniu przez 2 godziny sztucznego 
oddychania pod przewodnictwem 
lekarza udało się ich przywrócić do 
życia. Obecnie znajdują si: w szpi- 
tala w Siemianowicach, gdzie pozo- 
stają na kuracji wskutek ran wywo- 
łanych porażeniem. 

Konfsrencja pedagogiczna 
w Kra: we. 

KRAKÓW, 10.1 (Pat.) Dziś od- 
była się w auli uniwersytetu Jagiel- 

lońskiego konferencja pedagogiczna, 

zorganizowana przez stowarzysze- 

nie dyrektorów polskich szkół śred- 
nich państwowych. W zježdzie'bie- 
rze udział 200 dyrektorów szkół 
średnich. Na inauguracji byli obec- 
ni przedstawiciele uniwersytetu Ja- 
giellońskiego i kuratorjów szkolnych 
z Krakowa, Poznania i Warszawy. 

Po przemówieniach  powitalnych 
wykład inauguracyjny wygłosił prof. 
uniwersytetu arszawskiego dr. 
Bogdan Nawroczyński na temat: 
„Współczesne poglądy na prace 
ucznia i nauczyciela". 

1 Polskiego Biał=go Krzyża. 

Nowy Zarząd Polskiego B'ałego 
Krzyża rozpoczął energic ną akcję 
celem urzecz: wi-inienia doni"słych 
zad:ń tej instytucji Do zadań tych 
n'leży pr w»dzona w porozumieniu 
z wł:dzami wojskowemi akcja kul 
tura'no-ošwiai wi wśród Żołnierzy. 
Biały *rzyż organizuje kursa dek- 
szt łcaące dla żołnierzy, z kłada 
šwietl ce żołnier=kie. bi 'ljoteki—s 

wem roztacza nad żołn erzami ojie 
kę obejuującą również pomoc ma- 
terjainą żołnierzowi i t. d Akcja 

wymaga f niuszów Bały Krzyż 
odwołuje się przeto do wyprób wa- 
nej i powszechni* znanej ofiarności 
społeczeństwa wilen-kiego i do wy- 
sokiego poczuca  obywate'skiego, 

prosze wsystkich 0 zap <ywanie 
się w poczet członków  olskiego 
Biał+go Krzyża i o składanie of ar. 
Zgło-zenia ma członków i 'fiary 
przyjmuje sekretarja' Polskieg' Bia- 

łego Krzyża w W lnie, Ostrobram- 
s a 6 (gmach Dyrekeji Ceł) We wior- 
ki i piątki godz. 18 do 19-ej, tel. 
139 Na czele Wileńskiego Polsk eg0 
Biaiego Krzyża s'oi prezes Dyrekcji 
Kole Państwewych 'nż /uljn Nta- 
szewski. Skład nowego Zarządu jest 
następujący w ceprezesami Są. pp. 
Janina hrrtiklis wa wicewoj wodzi- 
na, p i ż. H;lina Niła- Nowieka. Funk- 
cie skarb: ka sprawuje qyrektor 
Stefan Nestorowiez, s krrtarzen jest 
p. Wzołd Reiss radca prawny wo- 
jewódz wa. Członkami Zsrządu p. 
Stanisław Lewakowski prezes Dyrek- 
cji Ci, p. puł+ownikowa Giżycka, 

p. prezesowi S. Łączyńska, p. majo 

rowa R Chromowa, p. prokurator 

Sądu Okręgowewo St. Dembicki Do 
Komisji Kewizyja j zaproszono p. 
prez*sa Izby Kortroli J. Pretrasze0- 
skiego i dyrektora Binku St. Bo- 
chwiea, (x). 

  

ściowe", jak wielkorządcy grodzień- 
skiego, który wydał do ludności 
rozkaz kłaniania się oficerom nie- 
mieckim (sic!) i t. p. 

W tym samym numerze „Biule- 
tyn Wileński" podaje tekst komuni- 
kaiu V. S. do socjalistów rosyj- 

skich, w którym P.P.S. zaznaczając, 
że niema zaufania do liberalnej bur- 

żuazji rosyjskiej stwierdza, iż „od po- 

czątku tej wojny dążyliśmy niezłom- 
nie do utworzenia mi-podległego, ie. 

mokratycznego państwa polskiego". Był 

to komunikat do socjalistów rosyj- 
skich. Niedługo, bo w kilka miesięcy 
potem, po trupach tych rosyjskich 
socjalistów doszli do władzy bolsze- 
wicy ijakby na potwierdzenie słusz- 
ności braku zaufania nietylko so- 
cjalistów, ale całego obozu niepo- 
dległościowego do Rosji, zawarli z 
Niemcami traktat brzeski z klauzulą 
o czwartym rozbiorze Polski. 

A tymczasem samowola nie- 
miecka w dalszym ciągu w Wilnie 
hulała. Przed tygodniem — pisze 
Biuletyn Wileński — zaczęto zno- 
wu wyciągać mężczyzn w nocy z 
mieszkań do robót przymusowych 
oraz łowić na ulicy bez względu na 
wiek, zatrudnienie i stosunki rodzin- 
ne llość chleba wydawanego dla 
ludności m. Wilna zmniejszono z 
3 i pół. funta na 1400 gr. tygod- 
niowo. Zapanował głód i nędza. 
Choroby szerzyły się w zastrasza- 
jący sposób. Społeczeństwo wileń- 
skie reaguje na te bezprawia teleg- 
ramem zamieszczonym w Biulety- 

Odpowiedź polska 

Nr 9 (1354) 

m notę sowiecką 
wręczen2 wczoraj w Moskwie. 

WARSZAWA, 10. I. (Pat.) W 
czwartek dnia IQ stycznia, o godz. 
9 min. 30 wieczorem według czasu 
moskiewskiego, chargć d'affaires ad 
interim w Moskwie p. Adam Ziele- 
ziński doręczył zastępcy komisarza 
ludowego Spraw Zagranicznych p. 
Litwinowowi notę treści następu- 

jącej: 
„Panie Komisarzu Ludowy! Notą 

z dnia 29 grudnia 1928 roku zech- 
ciał Pan zakomunikować, że Rząd 
Związku Socjalistycznych Republik 
Rad proponuje Rządowi Polskiemu 
wprowadzenie w życie paktu Kello- 
ga z dnia 27 sierpnia 1928 r. przed 
terminem, przewidzianym w art. 3 
tegoż paktu, na mocy protokółu 
polsko-związkowego, którego pro- 
jekt załączył | an do wspomnianej 
noty. 

Potwierdzając odbiór tej noty, 
mam zaszczyt zakomunikować Panu, 
Panie Komisarzu Ludowy, z polece- 
nia mego Rządu, co następuje: 

Rząd Polski, którego polityka po- 
kojowa w stosunku do wszystkich 
sąsiadów, a więc i do Związku So- 
cjalistycznych Republik Rad, jest 
faktem stojącym ponad wszelką wąt- 
pliwością, musi wyrazić swoje zdzi- 
wienie, że Rząd Związkowy uznał 
za stosowne skorzystać z wysłania 
powyższej noty dla podniesienia pod 
adresem Polski zarzutów z powodu 
niedojścia dotychczas do skutku spe-" 
cjalnych umów niędzy obu państ- 
wami, dotyczących nieagresji, wzglę- 
dnie rozbrojenia. Niemniej jednak 
Rząd Polski nie zamierza podejmo- 
wać dyskusji na ten temat, konsta- 
tując jedynie, że ujęcie przebiegu 
tych rokowań, zawarte we wspom” 
nianej nocie jest nieścisłe. 

Przechodząc do istoty kwestji, 
zawartej w nocie Pańskiej, mam za- 
szczyt zakomunikować Panu, Panie 
Komisarzu Ludowy, że propozycja 
ta jest przzdmiotem starannych ba- 
dań ze strony Rządu Polskiego. 
Rząd Polski zasadniczo gotów jest 
przyjąć tę propozycję, zastrzegając 
sobie jednak możność zapropono- 
wania ze swej strony Rządowi 
Związkowemu modyfikacyj, które 
mogą okazać się niezbędnemi w 
rezultacie powyższych badań. 

Pozatem Rząd Polski pragnie za- 
znaczyć, że art. 3 paktu Kelloga, 
mówiąc: „Traktat niniejszy będzie 
ratyfikowany przez wysokich kont- 
rahentów, wymienionych we wstę- 
pie, zgodnie z wymaganiami ich 
odnośnych konstytucyj i stanie się 
prawomocny w stosunkach pomię- 
dzy niemi od chwili, kiedy doku- 
menty ratyfikacyjne zostaną złożone 
w Waszyngtonie", nakłada na wszy- 
stkich sygnatarjuszy obowiązek so- 
lidarnej procedury ratyfikacyjnej, od 
której uzależnione jest wejście w 
życie tego paktu. Rząd Polski, na- 
leżący do pierwotnych jego sygna- 
tarjuszy i związany brzmieniem 
wspomnianego art. 3, musi poprzed- 
nio porozumieć się przedewszyst- 
kiem z jego inicjatorami i z pier- 
wotnymi sygnatarjuszsmi co do od- 
miennego, w myśl propozycji pań- 
skiej, sposobu częściowego wprowa- 
dzenia w życie tego paktu. 

Ponadto Rząd Polski, żywiąc na- 
dzieję, że przewidziana w art. 
paktu jego ratyfikacja nastąpi nie- 
bawem, zwraca jednak uwagę Rządu 
Związkowego, że dotychczas żadne 
z państw, należących do liczby pier- 
wotnych sygnatarjuszy, nie wyłą- 

czając nawet inicjatorów tego paktu, 
jeszcze go nie ratyfikowało. Spo- 
dziewać się jednak należy, że naj- 
bliższy czas przyniesie poważne wy- 
jaśnienie sytuacji pod tym względem, 
co pozwoli obu stronom zająć w 
sprawie proponowanego przez Pana, 
Panie Komisarzu Ludowy, protokółu 
stanowisko bardziej sprecyzowane. 

Dalej Rząd Polski pragnie zaz- 

nie z 17-IV-17 r. i wysłanym do 
kanclerza, a podpisanym przez Ko- 
mitet Polski, Centralę Żydowską, 
Litewskie Towarzystwo Pomocy Ag- 
ronomicznej i Prawnej Komitet Bia- 
loruski i związki zawodowe. Treść 
telegramu brzmi: 

„W Wilnse panuje straszny głól, 

Śmiertelność 98 promtlle. Odżywianie 
ludności ograni zono do 200 gramów 
chleba (dziennie — Red). Pozatem nie 
rozdziela się żadnych artykułów — ёу- 
wrościowych. bla przyciąynięca do 
1obót przymusowych chwyta się ludzi 
na ulicy, lub wyciąga w nocy 'z łóżek 
bez różnicy stanowisk, zajęcia t poło- 
żenia rodzinnego". 

Telegram ten pozostał bez skut- 
ku. W następnym bowiem numerze 
„Biuletyn Wileński* w artykuliku 
p. t. „Biali murzyni* znów podaje: 

„Chwytanie na ulicy i wyciąga- 
nie w nocy z łóżek ludzi... odbywa 
się w dalszym ciągu. W więzieniu 
antokolskiem mieści się obecnie 
zgromadzonych w ten sposób 800 
ludzi. Traktowaniem i głodzeniem 
doprowadza się tam ludzi do osta- 
teczności. Wtedy zjawia się agent, 
„który obmacawszy mięśnie i obej- 
rzawszy zęby wybiera co najzdrow- 
szych proponując wyjazd na roboty 

o Niemiec.  Opornych dalszem 
głodzeniem zmusza się w końcu do 
uległości. W wieku XX — pisze Biu- 
letyn — handel niewolnikami w 
środku Europy w granicach okupa- 
cji niemieckiej kwitnie w całej 
pełni". 

naczyć, że pomimo zaszczytnego 
wyróżnienia go z pośród innych 
bezpośrednich sąsiadów Związku 
Socjalistycznych Republik Rad mu- 
si wyrazić swoje zdziwienie, że 
Rząd Zwiąkowy pominął w swojej 
propozycji rządy Finlandji, Estonii, 
Łotwy i Rumunji, natomiast zwró- 
cił się do Litwy, która nie sąsiadu- 
je bezpośrednio ze Związkiem So- 
wieckiem, ale — jak to wiadomo 
Rządowi Związkowemu, odmawia 
nawiązania stosunków dyplomatycz- . 
nych z Polską. Takie zróżniczkowa- 
nie utrudnia położenie Rządu Pol- 
skiego tem bardziej, że zarówno 
Rumunja, jak i państwa bałtyckie, 
w tej czy innej formie, zadeklaro- 
wały gotowość do przystąpienia do 
paktu Kelloga. Rząd Polski przypo- 
mina Rządowi Związku Socjalisty- 
cznych Republik Rad, iż zawsze 
stał na stanowisku konieczności 
łącznego traktowania przez wszyst” 
kie zainteresowane państwa zagad- 
nienia bezpieczeństwa na Wscho- 
dzie Europy, gdyż tylko takie trak- 
towanie tej sprawy może dać istot" 
ne gwarancje utrzymania pokoju w 
tej części Świata. W myśl tej inten- 
cj. Rząd Polski uważa za swój o- 
bowiązek zwrócić się bezpośrednio 
do tych państw, celem zbadania 
ich opinji co do propozycji Pańskiej 
Panie Komisarzu Ludowy, jak rėw- 
nież co do ich stanowiska w kwe- 
stji ewentualnego podpisania pro” 
tokółu, zaproponowanego przez Rząd 
Związkowy, w myśl noty Pańskiej 
z dnia 29 grudnia 1928 roku. 

Zechce Pan przyjąć, Panie Ko- 
misarzu Ludowy, wyrazy szacunku 
i poważania. 

(—) Adam Zieleziński. 

Na zimowa wieczory i święta 

piękne, ciekawe i tanie książki: 

URODZONY JAN DĘBO+ÓG, poemat 
Wł. Syrokomli Z o0- 
brazkami Andriolle- 
go. Okładkę zdo- 
bił prof, E. Rusz- 
czyc 2 . zł,—gr 80. 

NAJPIĘKNIEJSZE BAJKI POLSKIE 

A. J. Gliński=go. 
Obr zki i okładka 
J. Hippena 3. zło t = 

GAWĘDY i PIOSNKI Wł. Syrokomli 

z rysun«ami 
J. Hoppena . . . zł. 1 — 
Ci e: wpłacą na po-zcie na 

rachunek Zygmunta  Nagrodz- 
kiego w P. K. O. Nr. 80.24 48 
zł 8 — i nadeślą swój adres, 
otrzymają Wszystkie 8 książecz- 
ki bez żad ej więcej opłaty za | 
przesyłkę poc'tową. 

Ci zaś, którzy znajdą w'ęcej 
amatorów pięknych czytinek i 
włacą na poczcie należność 
odraza za 10 książeczek (po 
k Ika każdej) nietylko nie po- 
niosą żadnych kosztów  prze- 
sytk, lecz jeszcze otrzymają 
jedenas ą książeczkę bezpłatnie. 

Adres wydawcy: 

ZYGYUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalaa Nr. 11-a 
Skład ma-zya rolniczych. 

MNK   

JANBULHA 
ARTYSTA -FOTOGRAF 

Jagieiloūska 8, telefon "86, przyjmuje od godz. *—6. 

W sali gimnazjum im Lelewela 
ul. Mickiewicza 38 

JASEŁRA 
dvia 12 styeznia r.b. o godz. 5 pp. 

na rzecz Bratnich Pomocy ; 
gimnazjów im. Orzeszkowej i Lelewela 

  

  

Taka była rzeczywistość, odczu- 
wana, w straszliwy bo bezpośredni 
sposób przez wilnian. Inaczej wygłą- 
dała ona, czy raczej przedstawiono ją 
w Niemczech i wogólezagranicą, gdzie 
Niemcy stroili się w piórka „Kultur- 
tragerów" dobrodziejów krajów oku- 
powanych, A jak to robili podaje nam 
Nr. 4 „Biuletynu*. Oto w jednej ze 
wsi pod Widzami Niemcy zwolali 
wszystkie miejscowe dzieci, wręczyli 
„każdemu z nich dużą bułkę, przy- 
smak na one głodowe czasy iście 
królewski i z bułkami w rękach dzie- 
ciarnię sfotografowali. Gdy tylko 
zdjęcie zostało dokonane bułki dzie- 
ciarni odebrano. 

„Ale klisze—pisze Biuletyn—po- 
wędrowały w świat i umieszczone w 
różnych pismach będą głosiły o tro- 
skliwości i opiece Niemców nad lu- 
dnością miejscową niczem artykuł 
lsenburga (w „Dzienniku  Wileń- 
skim"— Hed.) o stosunkach żywno- 
ściowych w Wilnie". 

Podobnie postąpili Niemcy z za- 
angażowanemi dziewczętami do war- 
sztatów krawieckich na Antokolu. 
Gdy bowiem tylko sfotografowano 
je w różnych pozycjach przy szyciu 
oświadczono im, że mogą się więcej 
nie zjawiać. Ale klisze powędrowa- 
ły w świat. : 

Tymczasem wypadki polityczne, 
które miały w większej lub mniej- 
szej mierze zadecydować o losach 
Litwy toczyły się w przyśpieszonem 
tempie. „W utworzonym w Peters- 
burgu przez Litewską Radę Маго- — 

Lis 
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a dową kom.tecie do zarządu 
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* losów kraju". 

     
    

    

     

      

      

Sejmiki powiatów: brasławskiego, 
zisnieńskiego i postawskiego, na 

Skutek interwencji Urzędu Woje- 

ódzkiego, zgodziły się udzielić po- 

ocy finansowej celem dalszej bu- 
wy kolei Woropajewo — Druja. 
imoc ta wyrazi się w formie wy- 
pienia gruntów przez które prze- 
egać będzie trasa kolejowa o ogól- 

Nocy wczorajszej we wsi Grodzie 
"gminy połańskiej, pow. oszmiańskie- 

— @о popełniono straszną zbrodnię 

® ieszkaniec tej wsi 20 letni Adam 

F Oleśnik zamordował krewną swoją 
35 letnią Zofję Pieśnikową i jej tro- 

Zuchwały na 

Na pograniczu polsko-sowieckiem 
w rejonie Kołosowa pojawiło się 

"onegdaj olbrzymie stado wilków w 
jlości przeszło 50 sztuk. 

W związku z powyższem, jak do- 

loszą z pogranicza, nocy onegdaj- 
szej kilkanaście zgłodniałych wilków 
"dokonało nader zuchwałego napadu 
na przechodzący w pobliżu lasu pa- 
trol K. O. P-u. Dzięki šmialej i zde- 
cydowanej postawie żołnierzy napad 
został odparty. Kilka wilków na sku- 

    

   
     

KRONIKA WIL -TROCKA. 

— Polowanie na wilki w puszczy 
Rudnickiej. Naskutek nienotowane- 
go rozmnoženia się w roku bieżą- 
<ym wilków—w najbliższą sobotę w 
puszczy Rudnickiej urządzone zo” 
stanie na szeroką skalę polowanie, 
w którem udział weźmie p. woje” 
woda Raczkiewicz, członkowie Wi- 
leńskiego Towarzystwa Łowieckiego 
„oraz oficerowie K. O. P-u. 

KRO*IKA GRODZIEŃSKA. 
Postrzelenie kłusowników. 

Onegdaj w pobliżu wsi Butelniszki, 
w lasach druskienickich przez mi:j- 

„ scowych strażników postrzeleni zo” 
stali podczas polowania dwaj kłu- 
<ownicy bracia Michał i Antoni 

„ Cierpianowie. 

"KRONIKA OSZMIAŃSKA. 
'— Opłatek strzelecki. Z Osz- 

miany donoszą: W dniu 5 b. m. 
odbył się tu „opłatek strzelecki* na 
który przybył z Wilna komendant 
Okręgu Strzeleckiego p. Muzyczka. 

"Oprócz strzelców obecni byli p. p. 
starosta oszmiański, miejscowy 

"iksiądz, burmistrz, przedstawiciele 
«wszystkich organizacyj P.W. Związ- 
ku Nauczycielstwa Szkół Powszech- 
nych oraz liczni zaproszeni goście. 
Zebranych powitał prezes obwodu 
dr. Galikowski poczem przemawiali 
p. p. Stoszko i Szczerbicki, którzy 
wskazując na konieczność współ- 
pracy wszystkich pokrewnych orga- 
mizacyj dziękowali obecnym za przy- 
bycie. Ostatni przemawiał p. Mu- 
szyczka wskazując strzelcom na po- 
trzebę wzmożenia pracy w nowym 
roku i wezwania, inne organizacje 
do współpracy, gdyż społeczeństwo 
nie jest dotąd dostatecznie zorgani- 
zowane i dla wszystkich organiza- 
су) znajdzie się dość roboty. Współ- 
zawodnictwo organizacyj winno po- 
legać jedynie na wyścigu pracy. (x) 

KRONIKA ŚwIiĘCIAŃSKA 
— Z gminy łyngmiańskiej. Dn. 

31 grudnia 1928 w m. Kołtynianach 
staraniem miejscowej inteligencji zo” 
stała urządzona zabawa sylwest- 

| rowa. 

IEŠCI 1 OBRAZKI Z KRAJU. 
msc finansowa sejmikó w w budo- 
wie kolei Woropajewo—Druja. 

nej ilości 4000 hektarów oraz przez 
kupno potrzebnej ilości słupów te- 
legraficznych. Koszta te obliczone 
są na sumę 350.000 zł. 

W związku z powyższem roboty 
nad budową toru kolejowego na 

szlaku Druja — Woropajewo, które 

przedtem były przerwane — rozpo- 
częto. 

Potwona zbrodnia pasierba. 
Z :mordow :ł macochę i jej troje dz eci. 

je małych dzieci. Dla zatarcia śla- 
dów zbrodni zwłoki pomordowanych 
Oleśnik powrzucał do pobliskiej stu- 
dni. Powody zabójstwa narazie nie- 
znane. Sprawca tego okropnego czy- 
nu został aresztowany. (x 

sad ом ma patro! 
a. o. Pau. = 

tek salwy karabinowej, zabito. Za- 

alarmowane strzalami nadbiegly pla- 
cėwki K. O. P-u, odpędzając krwio- 
żercze bestje. 

Niezwykłe ostatnio rozmnożenie 
się wilków, zagrażających często- 
kroć bezpieczeństwu publicznemu— 
wymaga rychłei inicjatywy powoła- 
nych czynników w kierunku poło- 
żenia tamy powtarzaniu się tego ro- 
dzaju wypadków. 

Przedstawienie amatorskie jak na 
miejscowe warunki wypadło bardzo 
dobrze. 

Przy wypełnionej szczelnie sali 
odegrano komedję w | akcie Fredry 
„Konsyljum Facultatis“ pod režyserją 
p. Zygmunta Podbereskiego. Po 
przedstawieniu odbyła się zabawa 
taneczna, na której bawiono się aż 
do rana. 

Czysty zysk w wysokości 101 zł. 
70 gr. przeznaczono na Policyjny 
Dom Zdrowia. 

Organizatorami zabawy byli: p. 
Zygmunt ! otbere-ki sekretarz gminy 
ip. Krczyński komendant posterun- 

ku P. Państwowej. 
— W dniu 6 stycznia w szko” 

łach pow. w Łyngmianach, Kołtynia- 
nach i Stutolkonie, tradycyjnym 
zwyczajem odbyły się zabawy cho- 
inkowe dla dzieci. 

Piękny ten zwyczaj jest jedyną 
atrakcją w życiu dziecka wiejskiego, 
gdyż w domu choinki mieć nie mo- 
że, bo rodzice albo są na to zabied- 
ni, albo wolą zbędne grosze wydać 
np. na butelkę. Szkoda tylko, że na 
tego rodzaju imprezy szkoły nie 
mają żadnych funduszów i urządza- 
ją je jedynie swym własnym kosz” 
tem, to znaczy nauczycielstwo skła- 
da się po kilkadziesiąt złotych, by 
móc choć raz w roku obdarować 
swych wychowanków. # 

Wypada podziękować ks. Woj- 
mutisow!, który na urządzenie choin- 
ki w szkole w Kołtynianach ofiaro- 
wał 50 zł. 

Pożądanem byłoby, by na przy- 
szłość władze samorządowe w swych 
budżetach przewidziały na ten cel 
choć drobne kwoty. 

Z POGRANICZA. 
— Ujęcie agentek komunistycz- 

nych. W rejonie Stołpców ujęto o* 
hegdaj dwie prostytutki, które, jak 
stwierdzono, pozostawały na usłu* 
gach GPU. mińskiego. Rola ich po- 
legała na nakłanianiu do dezercji 
żołnierzy polskich. 

— Czyżby głód w Litwie Ko- 
wieńskiej? Onegdaj w rejonie Wie- 
żajn patrol KOP-u zatrzymał kilku- 
nastu chłopów, którzy nielegalnie 
przekroczyli granicę, udając się do 
Polski po zakup zboża. М. & 

ЖННКОАМОИВИТКАТИЛСИ ОЛИ бО0 AN ATEITIS NK NS РОКОДА С NUTS TT 

Litwy, 

ktėry mial się skladač z 12 Litwi- 
nów, 6 Białorusinów, 3 Żydów, i | 
Białorusina — zaproponowano Pola- 
kom 2 miejsca". ` 

„Biuletyn Wilenski“ podaje rezo- 
lucję polskich dzialaczy spolecznych 
zgadzających się w zupełności z 
ideą autonomji Litwy, ale protestu- 
jących przeciwko uzurpatorskim po- 
czynaniom Litewskiej Rady Naro- 
dowej i składowi wspomnianego Ko- 
mitetu, jako utworzonego „na zasa- 
dach niezgodnych z zasadą demo- 
kratyczną stanowienia o sobie". 

„Biuletyn Wileński* kończy na- 
stępującą uwagą: „Jak widać z po- 
wyższego nasi współrodacy z za 
kordonu zostawiają nam głos dla 
wypowiedzenia się co do przyszłych 

Uwaga ta nie pozo- 
stałą bez wpływu na zachowanie 
się społeczeństwa polskiego na Lit- 
wie, o którego losach decydowali 

"Litwini po jednej i po drugiej stro- 
nie. W dwa dni bowiem ukazuje 
się w Nr.5 „Biuletynu Wileńskiego" 
słynna deklaracja 44-ch przedstawi- 
ciełi wszystkich kierunków polskiej 
myśli politycznej, która miała być 
złożona na ręce kanclerza Rzeszy. 
W deklaracji społeczeństwo polskie 
domaga się utworzenia / „J*drego 

* w pólniego państwa (z Litwy i Polski 

  

—Red.' na zasadach samodzielności 
ezęści składowych”, 

'To była deklaracja społeczeń- 
stwa polskiego na Litwie. bodobną 
deklarację, którą „Biuletyn* podaje 

w 6 numerze, wydały wszystkie 
stronnictwa polskie w Królestwie, 
domagając się utworzenia niepod- 
ległego bytu państwowego dla ziem 
b. W. Ks. Litewskiego z tem, że 
będzie restytuowana Unia. 

Wszystkie te jednak akty poli- 
tyczne społeczeństwa polskiego nie 
miały niestety żadnego wpływu na 
kierunek polityki niemieckiej. Niem- 
cy nie oglądając się na postulaty 
polskie, wszczęli pierwsze kroki 
w kierunku powołania do życia na- 
rodowego Państwa Litewskiego, do 
którego miały być wtłoczone siłą te 
tereny, które tworzą dziś wojewódz- 
twa północno-wschodnie. 

W związku z tem i zachowanie 
się Niemców w Wilnie nietylko 
nie uległo zmianie, ale pogorszyło 
się znacznie, nabrało bowiem cha- 
rakteru wybitnie antypolskiego. Jak 
podaje „Biuletyn* władze niemieckie 
w Wilnie przy wysyłaniu zgłodnia- 
łych dzieci na wieś mimo protestu 
społeczeństwa polskiego, przezna- 
czyły dla dzieci polskich najbardziej 
wygłodzone powiaty. Stosunek oku- 
pantów do szkolnictwa polskiego 
nabrał charakteru wybitnie nega- 
tywnego. 

Nic więc dziwnego, że jak koń- 
czy ósmy numer „Biuletynu*: Szef 
zarządu wojennego Litwy ks. Fran- 
ciszek Isenburg-Birsztejn jako wyraz 
uznania za popie'ante niemczyżny na 
wschodzie otrzymał tytuł honorowego 
doktora od uniwersytetu w Frei- 
burgu. Lit. 

KURJER 

58 Środa testralno-posenkowa. 
Na wieść, że dyr. krakowskiego 

teatru p. Trzciński, jeden z tych 
ludzi o europejskiej kulturze sztuki, 
a znany w całej Polsce teatrolog, 
teatroman i teatromistrz, zjawi się 
na Środę, ruszyły tłumy! Mimo mro- 
zu i rozkopanych ulic, w śmiercio- 
nośne transzeje zamienionych przez 
troskliwy o Życie literatów Magi- 
strat, przedostało się przez zapory, 
deski, płoty i wały ziemne ponad 
pięćdziesiąt osób. Mimo że i Ber- 
nardyny przymarzły, atmosfera zro- 
biła się wnet ciepła i miła, a gdy 
zabrzmiały piosenki.! oddźwiękły 
sklepienia przyjaznem echem. 

Zaczęło się od pogadanki. P. 
Trzciński, jeden z budowniczych 
krakowskiej sztuki teatralnej, nale- 
żący do tej elity kultury polskiej na 
zachód wpatrzonej, ale przetrawia- 
jącej zdobycze obcych na strawę 
dla rodaków, pracuje obecnie nad 
dziełem o teatrze i jego przodują- 
cych ludziach. O zdobywcach no- 
wych form, o pjonerach nowych 
kierunków, ze swemi spostrzeżenia- 
mi i wiadomo ciami uprzejmie ze- 
chciał się z nami podzielić. 

W pełnej dowcipu i ciekawych 
anegdot  pogadance, opowiedział 
nam dzieje przedewszystkiem „teatru 
wolnego" Thćntre Labre i jego twór- 
cy, Antoine, który to urzędniczyna 
z gazowni, zebrawszy koło siebie 
kilka szwaczek, paru urzędników i 
subjektów, przenosząc się z sali do 
sali, nie jedząc obiadów, przewo- 
żąc meble w nocy, zaproszenia pie- 
chotą, dokonał bohaterskich czynów 
tworząc wolną scenę i ukazując 
rodakom arcydzieła literatury obcej 
oraz nieznane własnej. Jaka szkoda, 
że nie znał się z nim żaden |Volak, 
któryby go namówił do wystawia- 
nia czegoś z naszego reper uarul 
Ale to zawsze tak, lubimy znać to, 
co piszą obcy, a nie mamy szla- 
chetnej ambicji, by obcy poznali to, 
co się pisze u nas. 

Prelegent porównywał wysiłki 
Antoina z pracą teatralną ks. ei- 
ningenski, którego teatr również 
zasłynął na świat cały, poczem 
szkicował działalność Pawlikowskie- 
go w teatrze krakowskim, 

Po przerwie, poświęconej herba- 
cie z ciastkami i ożywionej rozmo- 
wie, ruszono do drugiej sali i tam 
akompanjując sobie wybornie na 
fortepjanie uraczył nas p. Trzciński 
wprost rozkosznemi piosenkami! 

Szly polskie kolendy, powtarza- 
ne chórem przez obecnych, szły 
piosnki starodawne, (o koziołku i 
babulce, arcydzieło swoistego talen- 
tu p. Trzcińskiego), wreszcie płoche 
francuskie i sentymentalne walce. 

Jakże śpiewane, jak granel... | 
Niestrudzenie, do I2-ej darzył 

nas najuprzejmiej w świecie p. 
Trzciński, całą garścią rzucając we- 
sołość i dowcip, z serdeczną wdzię- 
cznością dziękowali mu wszyscy. 
Całe grono powiodło „mistrza* do 
Żorża, by przy kolacji snuć dalej 
miłą zabawę. 

Tak to bywa na naszych Śro- 
dach, proszę Państwal HM. R 

WOŁAJMY! 
Wołajmy, mówmy, piszmy i 

krzyczmy wielkim głosem, a może 
się ktoś zlituje, może posłyszy! Ar- 
tykuł „Pałąca potrzeba“ p. Simplex 
w šrodowym numerze, to jedna 
ilustracja więcej do naszego życia 
społecznego, do którego się wkrada 
coraz brutalniej blichtr i blaga, obca 
dawniej tutejszemu społeczeństwu. 
To, co jest najpotrzebniejsze, u do* 
lu, w cieniu, to, co jest cierpieniem 
každodziennem, na to się coraz 
mniej zwraca uwagi, bo to nie lśni, 
nie daje pola do popisu, awansu, 
reklamy. 

Wciąż widzi się i słyszy o pro- 
jektach, które robią wrażenie, że 
się nędzarzowi okrytemu wrzodami, 
głodnemu, w łachmanach i brudne” 
mu, daje koroakową zarzutkę i la- 
kierki, fotelik i foot bal, kiedy on 
nie ma w czem spać i co jeść. 

Sporty, stadjony, basenyl.. A jak- 
że nędzarz i wiecznie głodne jego 
dzieci będą używały tych dobro- 
dziejstw? Na wsi zamykają szpitale 
z braku funduszów gminnych, w 
mieście ochrony, przytułki, żłobki 
przepełnione, gruźlica toczy całe 
rodziny na wsi i w miastach, a le- 
karze są bezradni z powodu stałego 
niedokarmiania dzieci i matek, a 
my, wobec 'ędzy faktycznej, okrop- 
nej nędzy warstw pracujących, ro- 
bimy pełno rzeczy kosztownych, 
powierzchownych i krótkotrwałych, 
które rozgoryczają ubogich, a dają 
tylko zadowolenie próżności poje- 
dyńczym osobnikom. 

Nie łudżmy się, że tym blichtrem 
zamydlimy oczy zagranicy; skorupa 
blasku i bogactwa łatwo pęka, a -to 
się nigdy nie obywa bez wielkich 
klęsk. Wilno nędznieje z roku na 
rok, ani dobrobyt, ani poziom kul- 
turalny mieszkańców nie podnosi się 
w stosunku prostym do nakładu 
oświatowych poczynań! Bo nędza 
jest trucizną cywilizacji, gdzie ona 
się panoszy nic nie pomogą olśnie- 
wające nabożeństwa i pochody, bra- 
my i akademje, wiece i kursy, a 
nawet szkoły i książki, bo człowiek 
głodny, obarczony głodną i często 
chorą w tych warunkach rodziną, 
tylko o tem myśleć może, ćo mu 
instynkt samozachowawczy dyktuje, 
a to bywa dla społeczeństw niebez- 
pieczne. Wi.lniantn. j 
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Pi Dziś: Honoraty P. 

RE Jutro: Arkadjusza 

1 Wschód słońca—g. 7 m. 39. 
stycznia | Zachód g. 15 m. 48.       

METEOROLOG CZNA 
  

— Spostrzeżenia Zakladu Mateo- 
rolog'cznego U. S$. В. х dnia 10 b m. 
Ciś iienie średnie w milimetrach 
783 Temperatūra średnia — 150 С., 
Opada w milimetrach —Wiatr prze- 
waż jący południowo zachodni. Uwa- 
gi: Przedpoł. — pogodnie P potud- 
nu pochmurno M nimum na dovę— 
20° С. Mixiuum — 11°. Tendencja 
baromietryczna — spadek c.šnienia, 

— Pod'ięcowanie i odezwa pro- 
boszcz Ost ob -amskiego ks. Zawadz- 

ki go. Nie mogą: z powodu dłaż-zej 
chorony odczytywać w kościele li- 
sty łaskawych ofiarodawców na rrecz 
cdnow enia świątym i kaplicy Ostro- 
bramskiej, czynię to czięki uprzej- 
mości. pp. Kedaktorów za pomocą 
wileńskiej prasy. 

Dz ęki tej okoliczności mozę pu- 
blicznie wyrazić wdzi-czność imie- 
niem parafji Ostrobramskiej Komi- 
tetu, wszystkim zacnym cfiaro 'aw- 
com, mo-ę teź szer-zy ogół zachę- 
cić do naśladowania pięknych przy 
kładow tak łatwej i jednocześnie tak 
pożytecz 'ej zbiorowej  ofia'neści 
Jednostka nie raz chciałaby coś od 
siebie czy ze sibie dać, ule widzące 
nikłość włisnej odosobnionej of ary 
zaniedbuje sz'achetnevo / zamiaru, 
ze poliwszy się z 5 2 innymi, wed 
ług zasady: z arnko do ziarnka, a 
zbierze sę miarka, stwarza wielki 
czyn i składa : użo ofiary. Dla p'zy- 
kładn: tragarze kolejow :j stacji Wil- 
no złożyli zb orowo 200 zł, na od- 
nowienie świątyni Os'robramskiej, 
dozorcy d mów w Wil ie 100 zł., 
kelnerzy z pod „Bachusa*, służba z 
cukierui Zielonego sziralla po kilka- 
dziesiąt zł., zespół Teatralny Redu- 
ta ofiarowała na ten sam «el część 
dochodów z odezrywanej sztuki 
„Rycerz z Lamanczy*, Chór O tro- 
brauski i Luinia kilkakrotnie wy- 
stępow di tu i ówdzie z koncertem 
chóralnym, Wieńskie Kongrevacje 
S. 3 III zakonu vdezrały w Oznis- 
ku Kol jjwem piękią  poiniostą 
rzecz. Tow. Popierania Sceny chęj- 
nie ofiarowało część ko-tjamów ala 
dramatyczuego zespołu Ustrobram- 
skiezo, paroxrotnie już grającego W 
Wilnie,z wielkiem zadowole iem pu- 
bliczności 'asełka Rydla toż samo 
nczynił W. P. Markiew cz, dyrektor 
Tow. Eiropa ofiarując łaskawie 
piękne k 'stjimy na scenę (Na Uhw i- 
łę Bożą) w-zysikin tym hojnym 
ofiarodiwcom składam ser 'eczne 
Bóg Zapłać, Niech Matka Najświęt- 
rza reszty dokona swoją łassawą 0- 
pieką 

słyszę, ż» pp. urzędnicy pewnej 
instytweji państwowej  zami rzają 
też coś odegrać na se*nie dla Ostrej 
B'amy, że amatorskie orga izacje 
szkolne już nawet zaczęły podobne 
imprezy, daj Boż:, by tego było 
więcej е 

Tyle mamy w Wilnie Stowarzy- 
szeń, Orzanizacyj, Zsiązków, Insty- 
tucyj Urzędniczych, cecnów, bractw 
i szkół niż zych, średnich i wyż- 
szych, niecnby każde z nich zbio- 
rowo coś prze sięwz ęło i dokonało 
dla tak piękrego i sziach 'tnego celu, 
jak o 'nowienie 3w ątyni i Kaplicy 
Q:trobramskie-j Tej Chluby Na zej i 
Świętości Naszej, a to trudne zada 
nie zwłaszczą w dzisiejszych cięż- 
kich cza acn byłoby łatwiejszem do 
wykonania. Kn Chw:le Maryi. 

W Imieniu Komtetu ks, kar. 
St Zawadzki 

Prezes Komitetu. 
Wilno, 

9 stycznia 1929 r. 

USZĘDOWA 
— Dzień p. wojewody. Wczoraj p, 

wojewoda przyjął Zarząd Bratniej 
Pomocy Akademickiej w osobach pp. 
Bubickiego i Puchalskiego, którzy 
prosili p wojewodę o objęcie  pro- 
tektoratu nad balem ogólno - akade- 
miekim, k'óry odbę z'e się w dnia 
10-go Intego. P. wojewoda protekgo- 
rat przyjął, Następnie złożył wizy- 
tę p. w:j wodze bawiący w Wilnie 
kurator szkolny na Polesiu p. Gą- 
siorow-ki. W no zinach z-Ś popołud 
niowych z p. wojewodą ouoył dłuż- 
szą konferencję starosta  dziśnień- 
ski p. Jankowski. (x). 

— Pow'ót wice wojewody z War- 
szawy. P. wice-wojewOda =t fan Kir- 
tiklis powrócił w dniu 10-go b. m. 
z Warszawy i objął urzędowanie. 

ADM N'STRACYJNA. 

— W sprawie aktu złączenia. Po 
zawarciu związku małżeńskiego i 
spisania aktu stanu cywiinego za- 
interesowane osoby wione się z ło- 
sić do miejskiego centralnego biura 
adresowo - me dunkoweso w celu 
„przedstawienia dokumentów, na mo- 
cy których czyni się odpowiednią 
adnotację i zuienia się na/wiskożo- 
by na nazwi-ko męża. Nazywa się 
to aktem zączesia i ue pociąga za 
sobą żadnych specjalnych kosztów. 
Tymczasem ludność nie zdaje s bie 
zupełnie sprawy ze skuików praw- 
nych nie sporzą izania takiego aktu 

złączenia i w większości wypadków 
nie dokonywa odpowiedniego zzło- 
szenia. W ten sposób istnieje znacz- 
ny procent małżeństw, w których 
żona nosi swoje wanieńskie nazwi- 
sko i fguruje w księ.ach meldun- 
kowych juko panna, a mąż jako ka- 
waler. 

Taki stan rzeczy wymaga uregu- 
lowania i w tym celu wyk rzysta- 
na będzie rejestracja mieszkańców, 
która się wkrótce ma odbyć na pod- 
stawie nowej ustawy melduukowej 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Sprawa budowy gmach i P.U.P.P. 
Fuiduszu Bezr'oboca i Inspext ratu 
Pracy. W dnu 9 b. m. przybył do 
Wilna główny inspektor Zarząiu 
Fundnszn Bezrobocia w Warszawie 
p Wincenty Rawa-Grabowiecki ce- 
lem ziecyvowania sprawy budowy 
gmachu ala pomieszczenia biur Fun- 
duszu Bezrobocia P. U. P. P. i In- 
spektoratėw Pracy. Po komisyjnem 
obejrzenia dwóch wolnych placów 
rządowych: przy ul. Zawalnej w 
pobliżu rynku drzewnego i przy ul. 
Cerkiewrej za O-trą-B amą zdecy- 
dowano że projektowany gmach ma 
pow-tuć przy ul. Cerkiewnej. Nas- 
tępnie na posiedzeniu, kóre odbyło 
się w lokalu Wydz ału Pracy i Opie- 
k: Spolecznej ustalono program bu- 
dowy i z ecydowano, iż Biuro Kon- 
strukcyjne przy Okr. Dyr Robót 
Publicznych przystąvi niezwłocznie 
do opracowania planów budowy Ro- 
boy zostaną rozpoczęte na wiosnę 
r ku bież. Powyższe wnioski uzys- 
kały całkowitą aprobatę pana woje- 
wody, ktory przyrzekł Głównemu 
Isspektorowi F. B. poczynić wszel- 
k'e niezbędne zt'ządzenia celem 
szybkiego  zre»liz”wania budowy 
wspom 'ianego gmachu. 

W zw ązku z powyższem p. Ra- 
wa-Gra'owiecki i p. na zelnik Joce 
przyę'i byli wcz raj przez p. woje- 
wodę na posłuchaniu. (x) 

SPRAWY S”KOLNE. 

— Wystawa pedag giczna. W 
związku z podanym myinym adre- 
se zaznaczyć należy, że wszelkie 
ankiety i pisma w spraw e wystawy 
szkolnej należy kierow '6 do Knrato- 
rjim Okr. Szkolnego przy ul. Wola- 
na 10. 

Zmnie szene czasu trwinia 
lekcji. Wzw ązku z wprowadzeniem z 
dniem 1go luteg' 1929 r. 5-cio go- 
dzin 'ezo dnia nauki w szkolnictwie 
śretniem i powsz*chnem — trwanie 
lekcji zmniejszone będzie @ 45 mi- 
nut do 40. 

Pauzy i wielka przerwa nie zo- 
staną zmniejszone. 

— Ważna ko-ferencja. W piątek 
dnia il go b. m. odbę zie się w 
Wila e pod przewodnictwem kurato- 
ra p. 10.0 z-lskiego konferencja in- 
spektorów szkolnycn z terenu woje 
wództwa wileńsk ego. Konferencja 
będzie poświęcona sprawie p zy- 
szłego spisu dzieci w wieku szkol- 
nym. 

WOJS*OWA. 

— Związsk 0 ganiz'cvj b. Wojsko- 
wych województwa wil Ask'ego został 
rozkazem Ministerstwa Spraw Wojsk. 
zaliczony w poczet Siowarzysźeń 
Przysposobienia Wojskowego. (x). 

ZE ZWIĄZ%ÓW i STOWARZYSZEŃ. 

— Walka z +nalfabety:mem w woj 
sku. Polski Bałv Krzyż za niecza 
rozpocząć energiczną walkę z anal- 
f«be yamem wśród Žolnierzy garni- 
zonu wienskiewo. W związku z po- 
wyższem w dnu oneguajszyu do 
wice-prezydent: miasia p W Czyża 
zgłosiła się delegucja P. В. Krż. w 
osob-ch pp.: St-szewskiego, Lewa- 
k w-kiego i Reissa, z prośbą o po- 
moc fin.nsową miasta w tej inicja- 
tywie. Jak się dowiadujemy, Magi- 
strat do koncepcji tej ustosunkował 
s'ę przychylnie, izależniając jednak 
čefi itywną oopowiedź od p rozu- 
mievia się ze Związsiem Miast Pol- 
skich. 

SPRAWY ROB1TNICZE. 

— Rekrutacja r bo:n ków doFra - 
cji. P. Aistwowy U ząi Pośrednictwa 
Pracy w *ilnie podaje do w adomeści 
zainteresowanych, iż ze wzzlęiu na 
zmniejszenie Z potrzebowauia, Zapo- 
wiedziana Tekrutacja robotników i 
robotnie na wyjazd do Fiancji w 
dniu 16 styczaia r. b. na terenie m. 
Wi'na nie oobędz e się 

Naiomiast ogłoszona rekrutacja 
w Święcia ach dna 17 b. m i w 
Moiodecznie dn a 18 b. m. pozostaje 
aktualną 

— Kto może wyjechać do Kanady, 
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra- 
cy w Wilnie podaje do wiad wości, 
iż stosownie do decyzji Urzędu Emi- 
gracyjnego poczynając od dnia 2 go 
stycznia r. b. rozpoczął przyjmowa- 
nie z;łosz Ń i kwalifikowanie kan- 
dydatow na wyjazd do Ka ady. 

Ną r'boty te są przyjmowani ro- 
botuicy rolni (samotni), służące (ko- 
biety ponad lat 21) i rodziny osad- 
nicze. 

Dla zakwalifikowania na wyjazd 
do Kanady na eży posiadać: 

1) gotówkę na podrcż w sumie 
do 200 dol., 2) obywatelstwo polskie, 
3) dowod osobisty względnie wyc 4g 
z ksiąg stałej ludności z fvtograją 

  

poświadczoną przez władze gminne 
lub policję, 4) mężczyźni książ 'czkę 
woskową i do lat 26 wł. pozwolenie 
na wyjazd odnośnego P. K. U, 5) 
kobiety na stužące oprėz  Wyžėj 
wymienionych dokume:tów winny 
pos aduć świadertwo moralności. 

Nadmienia się, iż do Kanady 
przyjmowane są osoby piśmienne i 
w pełai zdrowia, 

Ref'ektanci odpowiadający wyżej 
wymienionym - wymogom i którzy 
posiadają już wypełniony i peświad- 

czony formularz winni zgłaszać się 
osoh ś'ie do P. U. P. P. w Wilnie, 
ul. Subocz Ne 20/a. 

Osoby zainteresowane po wszel- 
kie informucje dotyczące emigracji 
do kanady wzgędnie do innych 
krajów mogą zwracac się do Urzędu 
listownie. 

RÓZNE. 

— Niszwykły pokaz. W dniach 12, 
18 i 14 b. m. 0 godz. 8 pp. w sali 
kina „Helj s* odbędzie się pokaz 

filmu, ilusiru, ącego próty i doświad 
czenia, którym koncern General Mo 
tors podaje samochody swego 
wyrobu, na specjalnie w tym celu 
przysposobionych terenach doświad- 
czulnych. Pozatem wyświetlany bę- 
dzie film, który przedstawia powsta- 
nie i działalność fabryki General 
Motors w Polsce Wreszcie na za- 
kończenie ukaże się film p t. „Spor- 
tovey polsey na wozach General 
Motors“. Są to słynna rekordzistka 
H. Konopacsai skaut—automobilista 
J. Jeleński, 

TEATR i MUZYKA. 
REvUTA (na Pohulance). 

— Balet łetewski. Dziś o godz. 8-ej 
wieczorem po raz drugi 1 ostatni na scenie 
Reduty wystąpi znakomity reprezentacyjny 
Zespół baletowy Anny Кегё, który został 
odznaczony | nagrodą na Olimpjadzie ta- 
necznej w Paryżu. W programie najnowsze 
kreacje choreograficzne. 

Pozostałe bilety do nabycia w „Orbi- 
sie* do godz 4.3) pp., oraz w kasie teatru 
od godz. 5-ej wiecz. 

— „Kordjan* ola młodzieży. Jutro o g. 
16-ej — przedstawienie szkolne dla mło- 
dzieży poematu dramatycznego J. Słowac- 
kiego „Kordjan'. Ceny miejsc po 30, 40, 
50, 60. 80, gr., 1 zł., I zł. 50 gr. i 2 zł. do 
nabycia w „Orbisie* do godz. 13 ej m. 30, 
oraz w kasie teatru od godz. 14-ej 

— Ostatnie przedstawienie „Trójki hultaj- 
skiej*. Jutro i w niedzielę o godz. 20-ej 
ostatnie dwa przedstawienia nadzwyczaj we- 
sołej krotochwili Nestroy'a „Trójka hultaj- 
ska” ze Stefanem Jaraczem w postaci szew- 
ca Szydełki. Bilety w „Orbisie*. 

— Muizyn wa szawski. Najbliższą no- 
wością Reduty, której pierwsze przedstawie- 
nie odbędzie się we wtorek 15-go b. m. — 
będzie komedja A. Słonimskiego p. t. „Mu- 
rzyn warszawski”, grany w Warszawie i Kra- 
kowie z niesłychanem powodzeniem. - Głów- 
ną postać kreuje Stefan Jaracz. Bilety już 
sprzedaje „Orbis“, 

TEA 'R POLSKI (sala „Lutnia'). 

— Preces Mary Dugan". Dzisiejsza 
premjera w Teatrze Polskim przynosi sen- 
sacyjny „Proces Mary Dugan*, soisany przez 
autora z przewodu autentycznego procesu 
sądowego. 

Dla spotęgowania wrażenia prawdy, nie 
będzie używana podczas trwania procesu 
kurtyna i inne akcesorja teatralne. Reżyse- 
ruje K. Wyrwicz-Wichrowski. 

inauguracja przedstawień dziecinnych. 
Ww niedzieię o g. 12 m.30 pp., jako inaugu- 
racja — дгапе będzie widowisko jasełkowe 
„Betleem polskie” — L. Rydla z specjalnie 
dziecinnemi wkładkami i intermedjami Każ- 
da dorosła osoba może wprowadzić bezpłat- 
nie dziecko do lat 6:ciu. 

Ceny miejsc najniższe od 20 gr. 
— Niedzielse widewiske dla młodzieży. 

W niedzielę o g. 3-ej pp. giana będzie prze- 
róbka z powieści Henryka Sienkiewicza 
„Ogniem i mieczem*, zaś 0 g. 5 m. 30 pp. 
popularny „Potop*. Ceny miejsc od -0 дг. 

. — Poegn Ine występy Rewji Warszaw- 
skiej „To trzeba zobaczyć" — oto tytuł naj- 
nowszej rewji w wykonaniu wybitniejszych 
sił watszawskich z J. Borońskim, H. Kamiń- 
ską, C Popielewska, C. Skonecznym i Hali- 
ną Zabojkiną, oraz świetnym baletem z An- 
ną Zabojkiną na czele. 

Ostatnie pażegnalne przedstawienie Re- 
wji Warszawskiej odbędzie się w, piątek i 
sobotę 11 i 12 b. m. o godz. 11 wiecz. 

Bilety są do nabycia w kasie Teatru 
oo od g. li-ej rano w ciągu całego 
nia. p 

  

Wileńskie Towarzystwo Filharmonicz- 
ne w Reducie na Pohulance. 

Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne 
urządza w niedzielę 0 god. 5 m. 30 w 
gmachu Teatru Reduty uroczysty koncert- 
obchód, ku czci Fr. Schuberta. W. progra- 
mie utwory symfoniczne i pieśni. Do wyko- 
nania stanie wileńska orkiestra. symfonicz- 
na pod dyr. Adama Wyleżyńskiego oraz 
znakomita śpiewaczka St. Argasińska ucho- 
dząca w świecie muzycznym za niedości- 
gnioną interpretatorkę pieśni. Słowo wstęp- 
ne wygłosi p. St. Węsławski. Bilety należy 
zawczasu nabywać w biurze „Orbis* (Mickie- 
wicza 11), a w dniu koncertu w kasie Redu- 
ty od godz. 1 popoł. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

PIĄTEK, dn. 11 stycznia 1928 r. 

11,56—12.10. Transmisja z 
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 włossiego—lekcja 19 a. 1635— 
17.00. nudycja dla dzieci Zradjofonizowana 
baśń Rogoszówny „Dzieci pana Majstra*. 
17.00 - 1725. Koncert ork. Rozgłośni wileń- 

Warszawy. 

Skiej pod kier. Zygmunta Dołęgi. 17.25 — 
17.50. iransmisja z Krakowa. „Kultura mi- 
ne ska" odczyt dr. R. Gostkowski. 17.50 — 
1820 Konceit ork. Rozgłośni Wileńskiej 
1820—18.45. Feljeton wesoły wygł. art Te- 
atru Poiskiego Karol Wyrwicz- Wichrowski. 
1845 - 19.15 Muzyka 19.15—19.40. „Skrzynka 
pocztowa korespondencje bież omówi kier. 
P.R. w Wilnie Witold Hulewicz. 19.40 — 19.56. 
Odczytanie programu na sobotę i komuni- 
katy. 19. 6 — 20.00. Sygnał czasu z War- 
szawy. 20.00—20 15 Transmisja z Warsza- 
wy. Hogadanka 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 Radja
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SOBOTA, dn. 12 stycznia 1929 r. 

11.56 — 12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikaty, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie oraz komunikat 
meteorologiczny. 1500 1600. Muzyka z płyt 
gramotonowych firmy B. Rudzki w Warszawie 
ul. Marszałkowska 87 i 146. 16.0 — 1620. 
Odc'ytanie programu dziennego i chwilka 
litewska. 162 — 16.35. Komunikat Zw. 
Kołek i Org. Roln z. Wileńskiej 16.35— 
1700. Audycja dla dzieci, wyjł. Marja Kwo- 
lekówna. 1700 — 1730. Koncert orkiestry 
1 p. p. Leq. pod dyr. Feliksa Koseckieao. 
17.30 — 1745. Audycja recvtacyjna z cyklu: 
„Nasi pisarze regjonalni*. U wory Heleny 
Rome - Ochenkowskiej w wyk.) autorki. 
17.45 — 18.15. Koncert orkiestry | p. p. Leg. 
pod ki r. Fel ksa Koseckiego. 18 15 — 18.40. 
Aud cja wesoła. „Brygida* nowela Kornela 
Makuszyńskiego w wyk. Z. D. R. W, układ 
i radjofonizacja Eleonory Sciborowej. 18 40— 
19.10. Rect:l kolendowy Zofji Bortkiewiczo- 
we, Wyl żyńskiej (son .), akompanjuje Ka- 
zimiera Gore-ka 1910 — 19.35 Transmisja 
z Warszawy. „Radjokronika” wyg. dr. M. 
Stępowski. 19 35—20.00. Odczytanie progra- 
mu na -następny tydzień, komunikaty i 
sygnał czasu z Warszawy. 20.00 — 20.5. 
„Życie akademików wileńskich przed stu 
laty” odczyt z dzy Historja* wygł. Walerjan 
Charkiewicz. 20.30 — 2200. Transmisja z 
Warszawy. „Mad-me Pompadur" wyk. ork. 
P. R. pod dyr. W. Elszyka, M. Makowiecka, 
A Wasiel i inni. 22.00 — 23.30. Trans- 
misja z Warszawy. Komunikaty: P. A. T., po- 
licyjny, sportowy i inne oraz muzyka ta- 
neczna z dancingu „Oaza“, 

Na wileńskim bruku. 
— Harce samoch dowe. Na ulicy 

Połockiej autobus Ne 14480 przeje- 
chał 10-letniego Fabjana Wojtkuń- 
skiego (wieś |} Rękanciszki.) 

— Na ul. Królewsciej samochód 
Kasy Chorych Ne 14069 przejechał 
Winceniynę Chodakowską (Poprw- 
ska 12), która uległa złamaniu nogi. 

(x) 
— Ucieczka w'ęźnia z komisarja- 

tu. Z lukalu 1 komisarjatu P. P. 
zbiegł aresztowany za kradzież pie- 
nięizy niejaki Jankiel Rajzmann. W 
chwili gdy pilnuący go policjant 
rozmawiał z interesantem Rejzmann 
wybiegł na ulicę i pomimo natych- 
miastowego pościgu zdołał ukryć 
się. (x) 

— 

SPORT. 
Konkurs skoków na Belmoncie. 

Zgodnie z kalendarzykiem spor- 
towym odbędzie się w dnu 13 1. 
b. r. o godzinie 10 rano na skoczni 
narciarskiej na Belmoncie pierwszy 
konkurs skoków na otwarcie sezonu 
narciarskiego, organizowany pizez 

Ośr. W. F Wilno. Do konkursu bę- 
dą dopuszczeni członkowie klubów, 
orsz młodzież szkolna. Termin zgło- 
szeń do dnia 11 1. b. r. 

U akademików. 

Akademicki Związek Sportowy 
zaw'adamia swych członków, że z 
dniem 11 stycznia r. b. zostanie po 
przerwie świątecznej urnchomiona 
zaprawa gimnastyczna, Dnie i go- 
dziny ćwiczeń poszczególnych grup 
pozostają narazie bez zmian. 

Zwycięstwe Pelski w zawodach nar- 
carskich. 

Na zawodach narciarskich w Kar- 
patach czeskich z udziałem rajlep- 
szych zawodników Czechosłowacji 
i Polski oraz kilku Norwegów, Bro- 
nisław Czech (Polska) w biegu na 
18 kl. zajął pierwsze miejsce przed 
Nemetzky'm (Czechosłowacja) Trze- 
ce miejsce zajął równieś Polak — 
Zdzisław Motyka. Czwarte — Nor- 
w*g Ruud. W konkursie skoków ro- 
zeg'anym dzisiaj pierwsze miej -ca 
zajął Norweg Ruud, dr gie — Ne- 
metzky, trzecie — Bronisław Czech. 
Osta'eczne wyniki zawodów przed- 
stawiają się następująco: pierwsze 
miejsce— Ruud (Norwey), drugie— 
Czech (Polska), trzecie — Nemetzky 
(Czechosłowacja), 

  

Sprawozdanie z odczytu prof. 
St. Kota, 

Dn. 7 b. m. w O dziale Polskie- 
go Towarzystwa Historycznego wy- 
głoszony został przez prof. Stanisła- 
wa Kota odczyt p. t. „Polski Słow- 
nik biograficzny*. Prelegent  przed- 
stawił aktualną i budzącą żywe za- 
interesowan'e w kołach historyków 
sprawę sapełnienia dotkliwej luki w 
polskiej literaturze, zasobi ej wpraw- 
dzie w bibljografje, słowniki języko- 
we (mniej w herbarze i encyklo- 
pedje), lecz nie mającej dotąd słow- 
nika biograficznego. Potrzebę słow- 
nika biograficznego uznaje prelegent 
za palacą. Podczas gdy zagranicą 
istnieją nieraz kilkudziesięcio tomo- 
we wydawnictwa tego rodzaju, nie 
pokusiła się dotąd o nie podobnego 
Polska. Tymczasem słownik odegrał. 
by rolę pożyteczną, pomieszczając 
ludzi, którzy nie są traktowani przez 
naukę jako głośni, lecz zasługują na 
pam ę6, lndzi, co do których urudao 
zgromadzić literaturę. 

Polskie Towar”ystwo Historycz- 
ne w związku z dzies ęcioleciem 
Niepodlezłości postanowiło przystą* 
pić do wydania słownika w o.rani- 
czonym chronologicznie zakresie dla 
dziejów porozbiorowych. Za p dsta- 
wę służyłyby materjały ś. p. Maii- 
szewskiego. Zdaniem prelegenta u- 

  

Kg MIEJSKIE 
kulturalno- oświat. 

SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5. 
wstęp bez: łatny. 

Od dnia 11 do 15 styeznia 1929 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 
kańskiej policji lotriczej w 8 aktach. Walka między 
W rolach głównych: NEIL HAWILTON I DOROTA GULLIWER 
2) „Pierwsza kłótnia nowożeńców” komedja w 2 akt:ch. Ka 
W dniach 1!, 12, 14 i 16 siycznia r. b. dla р.р fvkejonarjuszy 

Bezimienni bohaterowie 
88'Cem a sumieniem! 

Nadpi: gram: 1) 

  

  

Proces nieuchwytnego koniokrada 
Rysia i jego bandy, 

Siódmy dzień rozorawy. 

Od tygodnia trwający proces 
27 zbrodniarzy, grasujących bezkar- 
nie przez szereg lat po naszych 
kresach, dobiega końca. 

Wczoraj sąd ukończył badanie 
pozostałych świadków odwodowych, ` 
Następnie przystąpiono do ogląda- 
nia dowodów rzeczowych oraz od- 
czytywania i zaznajamiania się z 
dokumentami, znajdującemi się w 
sprawie. 

Lwią część wczorajszego posie- 
dzenia poświęcono na oOdczytywa- 
nie protokółów sekcji zwłok oraz 
ran zadanych przez bandytów ofia- 
rom w czasie dokonanych napa- 
dów. 

Na zasadzie tych protokėlėw, 
biegły dr. J. Sumorok składa swą 

stalenie „terminus a quo* napotyka 
na z'aczne trudności  Wisściwie 
słownik powinien objąć całcść dzie- 
jów. W słow:iku winni się znaleść 
ludzie, którzy brali udział w życiu 
publiczn<m (osoby, na'eżące do ro- 
dów królewskich, senatorowie, wyż- 
si urzędnicy, biskupi etc.); w życiu 
wewlę rznem szerokiego potr kta- 
wania wymaga literatura 1 sztuka; 
musi być dane miejsce dla o obni 
ków, bndzących 3 jakichkolwiek 
wzg'ędów zainteresowanie, choćby 
to były typy ujemne. 

Weszliby też do słownika ludzie 
innego językai po zncia narodowe- 
go o ile żyli w obrębie Rzeczypos- 
politej. 

Co do rozmiarów prelegent wy- 
owiada się za wydawn'ctwem, 0- 
ejmującem 5 — lv tysięcy ludzi 

w ca. 12 tomach. Wreszcie oma- 
wia prelegent organ zację pracy, 
której podstawą powinni być рга- 
cownicy, rozrzuce'i po całej Polsce, 
arcniwiści, bibljotekarze, historycy 
etc. 

W dyskusji, w której wzięli u- 
dział prezes oddzi:ła prof. 4, Par- 
czewski, pruf. Modelski, prof. Pigoń, 
rek or Falkowski, dyr. Studnicki o0- 
raz prelegent, zazn:czono trudności, 
na jskie wydawniciwo jest» narażo- 
ne i konieczność sprężystego, ener- 
gicznego kierownictwa i dobrze zor- 
ganizowanego zespołu pracującego. 

wielki dramat 
z życia «mery- 

Gerjalna reslizacja Emory Johnsona. 
Śląsk — źrenica Polski" |-sza część. 

sa czynna od g 3 m 30. Pi czątek seansów od g. 4-ej. 
Policji Państwowej za okazuniem legitymacji Na-tzpny program: „NA ŻÓŁTYCH WODACH”. 

  

  

    

  

  

  

Га pęrigęś | Film, ze śpiewem! ŚMIEJ SIĘ PAJACUL... "cze" || [ | | 0 j « e fascynująca sztuka | OWY OCT? W rolach głównych: i ezarodziejsko Mistrzowsk. У Mistra Maski LON CHANE as Loretta Joung TAI Wileńska 38. Podczas sea' sów cd godziny 6-ej p. E Rawski wykona arje z opery „Pajace*. Seansy o godz. 4, 6, 8, 10.15 
r 

KINO Z powodu Ž i “| io podług Stefana Zeromskiego 
„POLONII powodzenia pozostaje tylko jeszcze na kilka dni. i > film pieszcie ujrzeć! = 

KINO DZIŚ ! jako Maharadža Lehara i tajemniczy p. X w swe * sgy « | Poraz pierwszy w Wilniel Harry Peel najnowszej i najpotężniejszej o w Wielkim ie glerzó świa- najwspanialszym filmie Sensaeyjno- SALONOWYM w 12 akt. 
Udział biorą: 27 lwów, 15 wie, 6 tygryscw, 9 tygrysie, 12 białych » towym p. t.: : 1 12 burych niedźwiedzi oraz niemniej drapieżna, lecz | kusząco Wielka 42. powabna DARRY HOLM Słynny bajet „TILLER-GIALS“ (24baletnie). Przy nakręcaniu tego filmu Harry Peel zosta! eiežko raniony O C7em mėwila prasa eal go Šwiata! 

KINO 02181 — — Ostatni eud sztuki w Moskwie, „— Największe arcydzieło filmowe. — — DZIŚ! 
W rolsch głównych najwybitniejsi artyśei Teatru L CAR | AN R ZNY Stan'sławskiego w Moskwie — KACZAŁOW, LEO0- į NIDOW i ASKWAROWA. Sadystyczne 'ządy deze- neraty. Beostjalstwa siepaczy €arskich Film ten jest przedmio'em podziwu na całym świecie. Ostatni wyraz Mickiewicza 11. techniki, gry i reżyserji, Stroje, kostjumy i rekwizyty są autentyczne, wypożyczone przez muzea historyczne, W dnie świąteczne od godziny 1-6j de 4-ej ceny od 40 groszy. " 

KINO Dziś! Szaleństwa młodości i miłości! Piękno i ezar kobiecości, to kwiecie życia !,. Największe arcydzieło 1929 r. R Н а Potężny dramat życiowo-erotyczny = arz Cc Ie uszy I ciała w 12-tu aktach pełen nadawyczaj SEI : SR, AE drastycznych momentów. olac "Da: wiołowo Lal; i Wieka 30. | ziównych IWAN POTOWICZ, *ywiox Buelina Holt + urocza Hgnes-Petersen_ Mozżuch nowa. 
  

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca 
kolejowego). 

„KINO-TBATR 

k 
Mickiewicza 9. 

DZIŚ! 
Imponujący wielki 
kome: jo-dramat   

—=EEE | sE=— 

Dzić i dni następnych ! 

вававеваваенаввававааваеевававевеваееваваещаеее 

DRUKARNIA 

Najwybitniejszy film sezonu 

  

Dziś i dni następnych 

wielkiej aktorki. 
„-« Artystki na scenie i w życiu =SĘ37<:-- 
W rolach głównych: VIRGINIA YALLI « LOU TELLEGEN. Początek seansów o g. 5, w niedzielę i świętao z 4 pop. 

Piętno przeszłości 
Tragiczne zarządzenie losu, taj 

Dla młodzieży dozwolony. — — aż z 

z udziałem słynnych 

DOROTHY DW£FN 
i ROBERT ARMSTRONG 

emnicza kradzież kolji, rehabilitacja niewinnie posądzonych. 
— - Майргоктат: WESOŁA KOMEDJA w 2 aktach. 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna niniejszem poda- 

je do ogólnej wiadomości, że w dniu 12 
stycznia 1929 r. o godzinie 10 rano w do- 

   

opinię w każdym poszczególnym 
wyradku. 

Zarówno |oskarżycie! publiczny, 
jak i obrona zarzuca biegłego wie- 
loma pytaniami, na które dr. S., jak 
zwykle, zwiężle, a rzeczowo daje 
wyjaśnienia. Między innemi, na py- 
tanie apl. adw. p. Szoskina oświad- 
cza, wbrew zeznaniom świadków, 
że Józef Sank, zamordowany w li- 
stopadzie 1924 r. wė wsi Sieroty 
został zastrzelony z przodu, a nie 
z tyłu. 

Wreszcie około godz. 4 p. p. 
przewodniczący wiceprezes wydzia- 
łu karnego p. Ant. Owsianko zam- 
knął przewód sądowy, odraczając 
jednocześnie dalszy ciąg rozprawy 

° @о godz. 9 r. dnia dzisiejszego. 
Dziś nastąpi 

stron. 

Pierwszy wystąpi z oskarżeniem 
podprokurator K. Rutkiewicz, twór- 
ca aktu Oskarżenia w tej sprawie, 
który od kilku dni zastępuje chore- 
go podprok. Kałapskiego. Ka-er. 

otwarcie rozprawy 

  

Fala mrorów w Earopie. 
Największy m óz na Wileńszczyźnie. 

Wczoraj rankiem w Poznańskiem, 
na Śląsku i w górach, oraz na Pod- 
lasiu, Polesiu i w Nowogródzkiem 
było jeszcze pogodnie, natomiast w 
zachodniej części Wileńskiego, na 

azowszu, w Lubelskiem i w Ma- 
łopolsce Wschodniej było chmurno. 
W wielu miejscowościach na półno- 
cy kraju wystąpiły mgły. 

'Temperatura nie uległa większym 
zmianom i w dalszym ciągu na ca- 
łym obszarze Polski trwa  kilkuna- 
stostopniowy mróz, dochodzący miej- 
scami na Podlasiu, w Suwalskiem 
oraz w Wileńszczyznie do 22%. Po- 
zatem o godz. 7-ej rano temperatu- 
ra wynosila od—10? na zachodzie 
do—15? na południowym wschodzie 
kraju. Silny mróz wystąpił na Ślą- 
sku Cieszyńskim — termometr wska- 
zywał tam— 22 stopnie. 

Wskutek działania słońca, szata 
śnieżna w Polsce środkowej w dal- 
szym ciągu zmniejsza się i na Ma- 
zowszu dochodzi miejscami do 2 cm. 
Na południu i wschodzie kraju po” 
zostaje bez zmiany. Ślady opadów 
za zanotowano tylko na Po- 
olu. 

  

General Motors. 
w Kinie HELIOS, 

W dniach 12, 13 i 14 stycznia o godz. 3 popoł. demonstro- 
wane będą w kinie „HELIO3* Wileńska 38 następujące obrazy: 

  

  

  

   

  

   
   
    
   

    

    

    

    
   

   

  

   
     

    

   

Nr 9 (1354) 

Z OSTATNIEJ CHWI 
„Wspólna gra Litwy z Moskwą'. 
BERLIN, 10-1. (Pat). Ryski [korespondent „Deutsche Allgeme 

Zeitung* nadesłał dziś swemu dziennikowi znamienną i obszerną de 
szę sytuacyjną o propozycji Litwinowa, zatytułow. „Wspólna gra Lit“ 
z Moskwą”. depeszy tej korespondent podnosi, że w kilka dni 
kroku Litwinowa, który zaskoczył Europę oraz Amerykę i wywołał m 
ne domysły, tę samą grę podejmuje na mniejszą skalę Woldemara 
zwracając się do Łotwy i Estonji zapelem, by przystąpiły do paktu Ke : 
loga, w myśl inicjatywy Litwinowa. Korespondent wzmiankowanego pis““ 
ma pisze, że gra Woldemarasa tak samo, jak cała akcja Litwinowa m4 
w sobie coś dziwnego i tajemniczego. 

Litwinow i Woldemaras manewrują tutaj według jednego plar* 
w drodze okrężnej przez Litwę, na której to drodze propozycja moskie 
ska doręczona została innym państwom bałtyckim, dając cały: szer: 
korzyści zarówno Sowietom, jak i Litwie. Rosja sowiecka pragnie, pr: 
ustanowieniu pokojowych stosunków między Łitwą i Polską, odegrać ro 
decydującą w sprawie wileńskiej. Litwa natomiast pragnie przedstaw 
się korzystnie w oczach Europy. 

Miemieckie alarmy o zbrojaniach 
Polst i, i 

HELSINGFORS, 10-I. (Pat.) Agencja niemiecka Ost-Express roze- 4 
słała prasie tutejszej alarmujące informacje, pochodzące rzekomo z poli. «# 
tycznych kół Pragi czeskiej o przeprowadzanych jakoby wielkich zbroje. 
niach rumuńsko-polskich, wymierzonych przeciwko Sowietom. Według | 
tych informacyj, w ostatnich czasach nadeszły do Rumunji ogromne 
ładunki materjałów wojennych z Francji i Anglji, poczem wysłane zostały 
do Tarnopola i Stanisławowa. Gen. Górski miał na rachunek armji ru- 
muńskiej przeprowadzić wielkie zamówienia w zakładach Szkody. : 

Ost-Express informuje pozatem, iž polskie kola polityczne zamierzają | 
użyć przedewszystkiem przeciw Sowietom t. zw. organizacyj petlurowskic!. 
W związku z powyższem naczelny organ partji konserwatywnej „Uu 
Suomi" potępia szerzenie kłamliwych plotek o Polsce, podkreślając cz 
kowitą bezpodstawność zarzutów co do rzekomych agresywnych planó 
polsko-rumuńskich przeciwko Moskwie. 

Porozumienie między Włochami 
i Watykanem. : 

WIEDEN, 10, 1. Pat Dzienniki donoszą z Londynu: Rzymski kores 
pondent „Dai y Nrws* stwierdza, że Ojciec Sw ęty na tajnym konsysto-- 
rzu wyraz ł wobec kardynałów nadzieję rychłego porozumienia z rządem | 
włoskim. Układ po ratyfikowaniu przez parlament włoski będzie przedło- | 
żony Lidze Narodów do rejestracji i orzyma w ten sposób charakter 
międzynarodowy. Włochy po zawarciu układu wyszlą ambasadora.do Wa- 
tykanu, podczas gdy Watykan będzie zastępowany u dworu włoskiego 
przez nuncjusza. : 

Demonstracje bezrobotnych > ) 
: m 

w indjach. 
LAHORE, 10. I. (Pat.) Wczoraj wieczorej przybyło tu 3 tysiące by- 

łych żołnierzy indyjskich w celu zamanifestowania swego ubóstwa, które | 
przypisują brakowi pracy oraz niedokonaniu podziału ziemi dła celów. * 
uprawy. Policja nie dopuściła manifestantów do gmachów rządowych. 
Demonstranci zagrozili, że poeejmą strajk głodowy. 

Dwie katastrofy kolejowe. w. 
PRAGA, 10. I. (Pat) Na skutek mrozów i mgły miało miejsce kilka | 

wypadków na kolejach. W okolicach Niemieckiego Brodu pociąg osoboww 
wpadł na paciag towarowy, przyczem jeden urzędnik został zabity, 4 ceb“ 
ko rannych. Ostatniej nocy na stacji Lisa na wschód od Pragi miało m.iej- 
sce mierzenie między pociągiem osobowo-towarowym a towarowym. Dvaj > 
urzędnicy kolejowi zostali zabici, 14 podróżnych odniosło rany. 3 
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Ogtoszenie. 
Aukojonista Izby Skarbowej Ch. Smajkiewiez 

na zasadzie art. 1027 i 1030 U.PC. tudzież $ 34 
Instrukeji o przymusewem ściąganiu opłat i podat- 
ków z dnia 17.V 26 reku (Dz, Urz. Min. Skarbu 
Nr 15) podaje do wiadomości ogólnej, iż w dniu 
18 stycznia 1929 roku o godzinie 11 rano w Wilnie: 
przy ul. Mickiewicza 44 odbędzie się sprzedaż ma- 
szyny do pisania należącej do Szafkowskiego Ka- 
zimierza, a oszacowanej na 350 złotych na pokry- 
cie zaległ ści podatkowych. Ch. Smajkiewicz. 

1) Teren doświadczalny General Motors część I. 
2) Teren doświadczalny General Motors część II. В 2. 8 
3) General Motors w Polsce. Jak się montuje Chevrolety? R 0 Ż N E 
4) Polscy sportowcy na wozach General Motors. 

Pokaz będzie poprzedzony odpowiedniem przemówieniem. 

Wstęp wolny dla wsz;stkich! 
Upoważnione zastępstwo 

Chevrolet — Oukland — Pontiac: 
AUTO - GARAŻE WILNO, WILEŃSKA 26, tel. 13-61. 

BIEC RSZT AI EERSTE TY TOZADZE TAA ZA EEEE ZACZ TRZYBAZCCE ©) W GREITIS 

ZEOGOOSERCOBEESEM SULEKARZE BH 

LEKARZE Ę 
SB. DADDAOMCOEORCAGAR у OOBOONARNARESREG + ы DOKTÓR 

Ogrodnik BLUMOWICZ 
poszukuje posady, Choroby weneryczne, Wykształcony wa wszyst- 

kich działach ogrodnictwa 
% dobremi świadectwami, 
Powiat Zawiercie, poczta 

syfilis i skórne, 

Wielka 21. 103-1 
Poręba. S ki — 0d 9 —' 1 18 & 
GRROACIE е 102 (Telef. 921). 4520 | 

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

Biurko, ę*GYNBLER   

11 Telegram Nadzwyczajny ПТ w 

  

szafa i kozetka 
do sprzedania, 

Św. Filipa 15 m. 35, 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE   

w oddziale Wileńskim 

w sumie 

ZŁ. 

„ Wilno, Niemiecka 35. Tel. 13-17. 
Centrala w Warszawie, Nalewki Ne 40. 106 

  

10 stycznia r. b, w DRUGIM DNIU CIĄGNIENIA 3 KLASY 
XVIII-tej LOTERJI PAŃSTWOWEJ, 

padła WIELKA WYGRANA 

40.000 na ne 131634 
Kolektura Loterji Państwowej 

| H. MINKOWSKI 

Elektroterapją, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 21 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 —2 i 5—7, 

Od g. 11—1 ppoł.  88-1 

D 0 M parterowy, 
murowany, 

skanalizowany, światło 
elektryczne, xiemi pół dz. : 
do sprzedania. Kolonja 
Wil. Nr. 7, Marja Jasus, 

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

naszej kolektury 

  

DOKTOR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 

  

  

Bezpłatnie otrzymuje każdy cenną 
— karnawałową niespodziankę — 

  

ŚPIESZCIE| Tylke w karnawale! ŚPIRSZCIR! 

wfrmie Wacław Nowicki wyjt%o 
| Największy wybór KONFEKCJI, GALANTERII, OBU- | 

        

   

  

| Estko. 2203: wyk uaot i ob W 
wiecz. | FABEGAOAGEOESEO : 

| 8 Akuszerki Kobieta-Lekarz 2a, 

ME “| Fagouzaraecacana I DeLIOWICZOW ' 
* . 

ODDAJE SIĘ Akuszerka kobiece, weneryczne, na- | 
° ° rządów moezow. 0d 12—2 

1 оа 4 — 6 LOKAL kaj Bnei ZAR ба u. 
I му 277. W. Zdr. Nr 152. 

: przyjmuje od: 9 71. —— 
Wii da i e, Mlokis INTROLIGATORNIA     mu X 14 przy ulicy Trockiej odbędzie się WIA, ŚNIEGOWCÓW oraz towarów zimowych. 

Bilety wizytowe, prospekty, 
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OPRAWA KSIĄŻEK, FOTOGRAFIJ. 

UH
EE
E 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową katy—1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. tej, zamiejscowe—25"/, drożej. Dła poszukujących pracy 50*/, zniżki, 

Wydawca „Kurizr Wileński* S-ka z ogr. odp. 

Wilno, Ś-to Jańska 1, tel. 3-40 |ZNicz] 
Dzieła książkowe, druki, książki dla Urzędów Pań- 
stwowych, Samorządowych, Zakładów Naukowych. 

zaproszenia, 
i wszelkiego rodzaju roboty drukarskie. 

DRUKI JEDNO i WIELOKOLOROWE. 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE. a 
BERGCEZEZEBEBEERJASBOOOEZGADOABOGACEAGOONAGEOOOGGA 

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

SA ас 

    

licytacja różnego rodzaju sprzętów domo- 
wych zasekwestrowanych u poszczegól- 
nych płatników w celu pokrycia zaległości 
podatkowych. 

105 

Firma istnieje 
od 1907 roku 

afisze Magistrat m. Wilna. 

  о— maa 

Przy zakupach prosimy powoływać się 
na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*. 

mteje od 12—2 ppoł. O, 
2ł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za 

za wyraz. Do tych cen dolicza się: za 

Wszystko na karnawał! — Wszystko na balel 
Geny konkurencyjne. 

  

  

WSZELKIE 
oszezędności lokuje- 
my szybko i dogod- 
nie na oprocentowanie 

Dom HK .„ZACHĘTA“     Mickiewicza 1, tel.9-05. 
  

przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gos 
oszenia przyjmują się od 9—3 I 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 

wiersz milimetr. 
Drukarnia — el. 

  

   

Maszynistka 
z własną maszyną 
poszukuje posady. 

Adresw Administracji 
81-1. 

еезсооеоосовово@  kiewiczówna. 

darczego przyjmuje od gode. 6—7 wiecz. we 
O. 80.750. ak Ś-te Jańska 1, tel. 

owy przed tekstem—40 gr. w tekście I, Il str.—30 ogłoszenia cyfrowe i tabelerycene—500/, drożej, z zastrzeżeniem miejsca—267/, drożej, w n Za numer dowodowy—20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-mio łamo 

„Kurier Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* ul. Śto Jańska I, tel. 3-40. 

wy. Administracja zastrzega sobie prawo 

ь Е 82 Pianina 
pierwszorzędnych fabryk 
sprzedaję na dogodnych 

warunkach. 
W. Pohulanka 9—23, 

Pokojówka 
poszukuje posady, na wy- 

jazd (z szyciem). - 
Dowiedzieć się: ul. Kal- 
waryjska 26—6. S. a 

92- 

zmiany terminu druku ogłoszeń. 

wicza 30 m. 4, W. Zdr. 
"Nr. 3093. 3924 

ZEGOEBOSAEOWAGOA 

E INFORMATOR В 
E GRODZIENSKI g 
RRNEDDBOBAGAGA| 

M. Miszewska 
LEKARZ - DENTYSTA 

Przyjmuje od g. 9 do 11 
i od 4 do G-ej. 

Grodno, ul. Kołożańska 8. 

wtorki i R Redakcja nie zwraca. piątki. Rękopisów cja nie 

Dr.Keniyuberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE i analizy le- 
karekie. Przyjmuje 9-12 

i 4-8. 2996 

Mickiewicza 4 
tel. 1090. 

    

Popierajcie 

Ligę Morskąi Rzeczną zh 
Dyrekter wyd. przyj- 

gr. II, IV, V, kam. gr., za RS gr. Jokių case 
umerach niedzieln; i świ ' ( eńcj, „agramieszie— * 

“ z" Ūdsisi X Qiadnie: Bankowa” M. 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. | 

М. 2. Р. 78. — 

 


