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„ODIMMTELE 
Kto jest za zdrowym, niezgangrenowa- 

nym moralnie Sejmem i Senatem, 
„kto chce zniweczenia demagogji par- 

. tyjnej 

  

    

      

TEN GLOSUJE NA LISTĘ NR. 4 

| ORYUKTELE 
Jeśli chcecie utrwalenia mocarstwowego stano- 

wiska Rzeczypospolitej 1 | 

głosujcie na listę Nr. 

OBYWATELE! 
| Kto jest za rządem MARSZAŁKA 
| . PIŁSUDSKIEGO, za rządem siły i po- 
' tęgi państwa 

TEN GŁOSUJE NA LISTĘ NR. 1    
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Nie bezcześcić m r т 
> . 

płańskiej 
Od dłuższego czasu słyszeć się dają 

narzekania coraz to liczniejsze i donioślej” 

sze ze wszystkich terenów Ziem Wschod- 
nich na gorszące wiernych występy wy- 

borcze księży katolickich. 

Od tygodnia przeszło podaje prasa 
krótkie, ale jakże wymowne takty gwałce- 

nia przez tego, czy innego dziekane, pro- 

boszcza lub prefekta sumień wierzącego, 
ale naiwnego i ciemnego ludu. 

Wychodzą na jaw obrzydłe oszczer- 

stwa i insynuacje, któremi fałszywi słudzy 

Boży obrzucają publicznie kogo?—ludzi 
 najzacniejszych, najbardziej krajowi za- 
służonych, nie szczędząc bynajmniej tego, 
kto przykładem całego swego ofiarnego 

życia Świeci państwu i narodowi. 
Wielu księży wykorzystując swe sta- 

nowisto duszpasterskie, zapewniające im z 
natury rzeczy poważny wpływ na sumienia 
wyznawców, nie wahają się sprzeniewie- 

rzeć swemu powołaniu i występują w roli 
najczynniejszych  demagogów - agitatorów 

partyjnych. 
W swej zaślepionei gorliwości słu- 

żalskiej zapominają o służbie Bożej, która | 7 
powinna_być ich jedynem i wyłącznem za- 
daniem, lecz, rzucając na szałę cały auto- ® 

rytet Kościoła, pędzą na oślep w sam Wir |Z 

walk partyjnych w okresie wyborczym i 
rozpętują do szału namiętności ludzkie. 

Niebezpieczeństwo wciągania do walk 

partyjno-wyborczych duchowieństwa zosta- 
ło należycie ocenione przez władze kościel- 
ne i wyrazem tej oceny była wydana w 

swoim czasie przez J. E. Arcybiskupa ks. 
Jałbrzykowskiego enuncjacja zabraniająca 
księżom kandydowania oraz agitacji wy- 

borczej. 
Władze kościelne zdawały sobie do- 

skonale sprawę z niebezpieczeństw zbyt- 

niego angażowania się do polityki, które 
mogłoby pociągnąć następstwa niepożąda- 
ne, zagrażające samemu autorytetowi wła- 
dzy kościelnej. 

Dziś autorytet ten jest tak wielki, 
Kościół Katolicki w Polsce zajmuje tak 
wyjątkowo uprzywilejowane stanowisko, 

że największą jego troską winno być dą- 
żenie do utrzymania tego stanu nadal. 

Tymczasem, dzięki wykrętnemu  tłu- 
maczeniu listu pasterskiego biskupów, ży- 
wioły zgangrenowanych partyjników, wy- 

stępujące obecnie pod firmą Bloku Kato- 
licko-Narodowego usiłują przeciwstawić 
władzę duchowną Kościoła w Polsce—wła- 
dzy świeckiej, rządowej. 

Że w tym kierunku bezustannie pra- 
cują zdeklarowani antyrządowcy i zaślepie- 
ni wrogowie Wielkiego Odnowiciela Polski 
i Budowniczego Marszałka Piłsudskiego, to 
nas dziwić nie powinno. 

Przypuszczać jednak należy, iż šwiat- 
lejsze czynniki kleru katolickiego nie а- 

dzą się nakłonić do akcji podrywającej 
stan posiadania Kościoła, nie pójdą na pa- 

sku zdyskredytowanych i wyraźnie bankru- 
tujących polityków „narodowo-katolickich“, 

nie będą postępować wbrew interesom 
państwa, którego winni być lojalnymi o- 

© bywatelami, i Kościoła, którego są słu- 
gami. 

Chcemy wierryć, iż wzmiankowane 
wyżej wypadki, aczkolwiek liczne, nie są 
objawem zorganizowanej akcji władz ko- 
ścielnych, chcemy wierzyć, że Kurja Bisku- 
pia w Wilnie nie zechce narażać podwład- 
mych sobie księży na przykrości, związane 
z ciężkim zawodem zwykłego agitatora t. 
zw. „hjeny wyborczej" — że zdoła wresz- 
cie zbyt gorliwym i opornym księżom na- 

kazać posłuch dla spełnienia wytycznych 

enuncjacyj arcybiskupa. 

Inaczej musielibyśmy z największą 

przykrością stwierdzić, że napastliwe szka- 

lowanie przez księży tak Komitetów Bez- 
partyjnego Bloku Współpracy z Rządem 

Marszałka Piłsudskiego, jak i osoby same. 

go Marszałka, zaszczyconego, jak wiado- 
mo, licznemi błogosławieństwami Najwyż- 

szej Głowy Kościoła, samego Papieża, — 

wypływa z jakichś tajnych instrukcyj, anie 
jest tylko objawem zdziczenia obyczajów 
wśród duchownych, którzy nad poprawą 
obyczajów pracować powinai. F. S. 
  

WIELKA SENSACJA! 

„Giełda miłości” 
Jutro w kinie „HELIOS*. 

530 Patrz ostatn. str.       

Popierajcie Ligę 

Morską i Rzeczną!l 

   

  

    
   

  

    
odbywają się codziennie oprócz 

Akademickiego" 
CENY od 1 do 5 zł. 

Go    JOGDO 

organizacyj. 

KOWNO, 18.II. (Ate). Święto 10-cio- 
lecia niepodległości Litwy miało naogół 

przebieg spokojny i uroczysty. Budynki 

rządowe były rzęsiście oświetlone. Ulicami 

miasta przeciągnął pochód, którego ucze- 

stnicy nieśli transparenty z napisami: 

„Wilno jest naszem sercem” i „Niech żyje 

KOWNO, 18.11 (Ate). Z okazji 10-lecia nie- 
odległości Litwy prezydent Smetona i premier 
alčemaras zostali udekorowani orderem Gedy- 

NOWY-YORK. 18. 2. (Pat). W pra- 
sie amerykańskiej ukazał się wywiad przy- 
byłego posła Stanów Zjedn. w Polsce Stet- 
sona. Wywiad ten wywołał doskonałe wra- 
żenie zarówno w opinii publicznej, jak na 
giełdzie nowojorskiej. Stetson oświadczył 

KOWNO. 18. 2. (Ate). Przewodniczą- 

cy komitetu 10-lecia niepoćległości Litwy 

wydał odezwę do Litwinów wileńskich, w 

KOWNO. 18. 2. (Ate). Ogłoszono 

tutaj tekst układu  litewsko-niemieckiego, 

podpisanego w Berlinie. Oba państwa o- 
bowiązują się oddawać wszystkie powstałe 

spory do rozstrzygnięcia Trybunałowi Has- 

kiemu lub specjalnemu sądowi rozjemcze- 

Waloryzacja ceł 
PRAGA. 18. 2. (Pat). Dzisiejsza pra- 

sa żywo zajmuje się kwestją waloryzacji 

ceł polskich w tonie już znacznie spokoj: 
niejszym. Dzienniki uskarżają się, że cze- 

chosłowaccy eksporterzy mają z racji swo- 

ich niezaspokojonych dostaw wielomiljo- 
nowe pretensje do Polski. Na wypadek 

nieustępliwości rządu polskiego spodziewać 

się należy możliwości*zastosowania wszel- 

kiego rodzaju represyj. Głównie rozważa 

się zmniejszenie dostaw polskiego węgla, 
uszczuplenie kontyngentu dla importu pro- 
duktów rolnych i niekorzystanie w stosun- 
kach z Polską ze zmian w taryfie tran- 
zytowej. 

dach hockeyowych na lodzie Szwecja po- 

na czele narciarzy środkowo-europejskich, 

ne poruszenie w St. Moritz.   Leeap i a powretem, 

Ą Wilno, Mickiewicza 18. 

    

Przedstawienia 

VII Szopki Akademickiej 
urządzane staraniem grona słuchaczów Wydziału Sztuk Pięknych U.S.B. 

  

Zjszd poprzedzi uroczysta akademia, na którą zostali 

zwierzchnich władz państwa. Organizacje złożą hołd Panu Prezydentowi Rzeczypospo- 

litej i Pierwszemu Marszałkowi Piłsudskiemu. 

Święto dziesięciolecia niepodległości 
w Kownie. 

    LEN SK 

  

Wobec powodzenia, jakiem cieszy się nasz 

: Bialy Tydzien 
3 przedłużamy takowy na następny tydzień. 

3 Z okazji 

< ° ° 

2 Bialego Tygodnia 
S udzielamy RABATY we wszystkich naszych dziatach. 

2 Polecamy : 

Е2 Towary białe wszelkiego rodzaju po wyjątkowo niskich cenach 

si Suknie wieczorowe i bluzki 
= Konfekcja zimowa damska i męska © 
= Jedwabie w różnych odcieniach i kolorach 

< Wełny płaszczowe i kostjumowe 

= Galanterja 

Ś Kupony i resztki 

A Bracia Jabłkowscy 5р.Акс. 

czwartków w lokalu „Ogniska 
ul. Wielka 24. : 

POCZĄTEK o g. 8.15 wiecz. 

    

Zjazd delegatów Federacji Polskiej 

Zw. Obrońców Ojczyzny. 
Dla uczczenia doniosłej chwili połączenia się organizacyjbyłych wojskowych, re- 

zerwistów i inwalidów w jedną wielką Federację Polską Zw.Obrońców Ojczyzny Od- 

będzie się w dniu 26-go lutego r. b. w Warszawie inauguracyjny zjazd delegatów tych 

zaproszeni przedstawiciele 

Litwa z Kłajpedą i Wilnem". Przez radjo- 

stację wygłoszono odczyt w jezyku polskim 

specjalnie dla Wileńszczyzny. 

W uroczystościach zwraczła uwagę 

nieobecność przedstawicieli prasy zagra- 

nicznej, którzy nie otrymali zaproszenia. 

Smetona i Waldemaras udekórowani orderem 
Gedymina. 

mina 1-szej klasy. Order otrzymało również wielu 
urzędników i oficerów. 

Polska nie dąży do konfliktu z Litwą. 
kategorycznie, że Polska nietylko nie dąży 

do konfliktu z Litwą, ale że nie ma na- 

wet takiej kwestji polsko-litewskiej, która- 
by nie megła być załatwiona w drodze po- 

kojowej.   

gdyż dotrzyma 

Szwedów, Szwajcarów, Niemców, Włochów i pozostałe narody. 

Piecza Litwy nad pamiątkami litewskiemi 
w Wilnie. 

której poleca im ochronę pamiątek litew- 
skich w Wilnie, dopóki Wilno nie wróci 
w ręce Litwy. 

Tekst układu litewsko-niemieckiego. 
mu. Sąd taki składać się będzie z 5-ciu 
członków, z których Litwa i Niemcy mia- 
nują po jednym. Trzej pozostali zaś są с- 
bywatelami państw obcych. Układ został 
zawarty na lat 10. 

a prasa czeska. 
Dziennik „Venkov* organ agrarjuszy 

i premjera Svahli grozi zastosowanie re- 

cizny. „Prager Tageblatt" 
rodajnych polskich kół uspakajające ošwiad- 
czenie, które zapowiada, 

towy przed ewentualiemi stratami, 

niki,   zie z sobą odpowiednie instrukcje. 

Zawody hockeyowe w St. Moritz. 
ST. MORITZ, 18.11 (Pat). W zawo- | konała Szwajcarję w stosunku 4:0 i Kana- 

„da—Anglię w stosunku 14:0. 
* * 

„ST. MORITZ, 18.II (Pat). W klasyfikacji biegu na 18 km. Bronisław Czech osiągnął sukces, 
o jakim nie DAY nawet marzyć przed olimojadą. Zajęcie przez niego piątego miejsca za Nor- 
wegami i Finami w czasie 1 godz. 48 min. 58 sek. i z sze” równą nocie Fina Numtjo stawia Czecha 

ola Norwegom i Finom, a pobił 
wycięstwo polskie wywołało Ogó!- 

on 

Samolotami w głąb Afryki. 
LONDYN, 18.11 (Ate), Pierwszego marca 4 samolot wyruszą z Anglji w głąb Afryki do 

Wyprawy takie odbywają się cerecznie, jake rodzaj ćwiczeń. 

presyj w zakresie dostaw polskiej nieroga- 
ogłasza z mia- 

że rząd polski 
poczyni zarządzenia, ażeby według możnoś- 
ci uchronić czechosłowacki przemysł ekspor- 

wyni- 
kającemi z waloryzacji ceł. Dziennik stwier” 
dza, że należy narazie oczekiwać na wy- 

waloryzacji. Pozatem należy zacze- 
kać na powrót z Warszawy posła Grzy- 
bowskiego, który prawdopodobnie przywie- 

   2 

Uroczyie olwanie wystawy sta 
ВОММ w Medai. 

WIEDEŃ, 18.II (Pat). Dziś o godz. 
11 przed południem w gmachu Secesji od- 
było się uroczyste otwarcie wystawy sztuki 
polskiej w Wiedniu. Na otwarcie przybyli: 
prezydent republiki austriackiej Hainisch, 
dyrektor kancelzrji Prezydjum Rady Mini- 
strów dr. Loewental, sekretarz generalny 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Peters, 
prezydent policji Schober, rektor Mueller, 
korpus dyplomatyczny w komplecie, poseł 
Bader z małżonką, członkowie poselstwa 
polskiego, przedstawiciele prasy wiedeń- 
skiej i zagranicznej Oraz bardzo liczna 

publiczność austrjacka i polska. Minister 

W. R. i O.P. Dobrucki nie mógł przybyć 
na czas, ponieważ samolot, którym wyje- 

chał z Warsrawy spóźnił się o dwie go- 

dziny z powodu śnieżycy w Krakowie. 
Prezes stowarzyszenia artystów wie- 

deńskiej Secesji Kitt wygłosił przemówie- 
nie, w którem zaznaczył, że artyści Polacy 
nie są w Wiedniu cbcy. Przed wojną nie 
można było sobie pomyśleć wystawy Se- 
cesji bez udziału artystów polskich. Teraz 

także naiežy wyrazić radość, że artyści 

Polacy wystawili swoje dzieło w Wiedniu. 

Sztuka nie zna bowiem granic politycznych 

Secesja wiedeńska kilkakrotnie gościła ar- 
tystów obcych narodów i dziś cieszy się, 

że może powitać tutaj swoich starych przy- 

jaciół polskich. W odpowiedzi zabrał głos 

pos. Bader wyrsżąjąc radość, że wystawa 
polska w Wiedniu doszła do skutku. 

Kiedy przed rokiem —— mówił poseł 
Bader — uczestniczyłem w tym gmachu 
w otwarciu jednej z wystaw zagranicznych 
wówczas wyraził Pan, Panie Prezydencie, 
ażeby także i wystawa polska odbyć się 
mogła tutaj. Wszystkie moje starania były 
skierowane w kierunku zadośćuczynienia 
temu życzeniu. Że wystawa polska przy- 
brała tak szybko konkre'ne kształty za 
wdzięczać należy opiece rządu austr jackie- | 
go, którego przedstawicieli mam zaszczyt 
tutaj powitać. Czuję także zobowiązany 
wyrazić wdzięczność dla Secesji i pragnę 

złożyć podziękowanie panu burmistrzowi 
m. Wiednia. 

Uiiwały Rady Ministrów. 
WARSZAWA. 18. II. (Pat) W piątek 

17 lutego o godz. 5 pp. odbyło się pod 

przewodnictwem wice-premjera prof. 

Bartla posiedzenie Rady Ministrów. Na po- 

siedzeniu tem między innemi uchwalono: 

projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej o podstawowych obowiązkach 

i prawach szeregowych marynarki wojen= 

nej, projekt rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej w sprawie likwidacji Skar- 
bu Narodowego, projekt rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej o kwalifika- 

cjach zawodowych do nauczania w szko- 

łach zawodowych, projekt Prezydenta Rze- 

czypospolitej o kwalifikacjach zawodowych 

mauczycieli szkół powszechnych, projekt 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej o państwowem muzeum . zoołogicznem, 

projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej o policji państwowej, projekt 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczy pospolitej 

w sprawie wydawania „Dziennika Taryf i 

„Zarządzeń Kolejowych*. 

{ 
Ё 
I Z calej Polski. 

Międzynarodowy zjazd lotniczy 
w Warszawie. 

Dn. 22 1 23 bm. odbędzie się w War- 
szawie XIX zjazd Międzyn*rod. Zrzeszenia 
Towarzystw Komunikacji Powietrznej. 

  

   

  

K. | oświadczyła, 

  W zjeździe, poza delegatami wszyst- 

kich europejskich towarzystw komunikacji 

powietrznej weźmie udział: przedstawiciel 

Ligi Narodów, Międzynar. Komisji Żeglugi 
Powietrznej, Międzyn. Izby Handlow., Ame- 

rykańskiej Lotniczej Izby Handl., Depart. 
Lotnictwa w Ministerstwie Handlu w Wa- 
szyagtonie. : 

Obradom przewodniczyč będzie prez. 
Zarządu Polskiej Linji Lotniczej Aerolot, 

dr. Ignacy Wygard, który jest obecnie pre- 
zesem Zwią:ku. 

Uroczyste otwarcie zjazdu nastąpi w 
sali głównej Rady Miejsk., przyczem prze- 
mówienie powitalne wygłosi p. minister 

Komunikacji. Program zjazdu obejmuje 

nader ważne Sprawy: poczty lotniczej, 

współpracy lotnictwa z kolejnictwem, kole- 
jowo lotniczego przewozu towarów, biletów 

kombinowanych, rozkładów lotów na li- 

njach międzynarodowych, warunków prze- 

wozu pasażerów i towarów i t.d. Pozatem, 

o ile czas pozwoli, wygłoszony zostanie 

referat prof. Bujwida o zastosowaniu espe- 

ranta w lotnictwie komunikacyjnem. 
W czasie zjazdu odbędą się przyjęcia, 

wydane przez M-stwo Komunikacji i Min. 
Spraw Zagr., oraz w pierwszym dniu zjaz- 
du odbędzie się uroczyste przedstawienie 
w Operze. 

Połączenie linji kolejowej Kalety- 
Podzamcze Zz linją Bydgoszcz 

Gdynia. 

W myśl opublikowanego przed nie- 
dawnym czasem rozporządzenia Prezydenta 

Rzplitej o budowie linij kolejowych Herby- 
Inowrocław, która ma połączyć linję Ka- 

lety- Herby-Podzamcze z linją Bydgoszcz- 

Gdynia, prace nad budową tej linji rozpo» 

czną się w roku budżetowym 1928—29. 
W tym samym roku ma być również 

rozpoczęta praca nad układaniem drugiego 

toru na linji Kalety- Herby-Podzamcze.   

„Ale ke kbit. 
(Korespondencja własna). 

Moskwa, w lutym 1928 r. 

Mamy na wielkich przestrzeniach Z. 
S. R. R. ciężkie objawy niektórych zagad- 
nień socjalnych, objawy stworzone przez 
wielki wstrząs rewolucyjny: sąto zagadnie- 
nia dzieci i kobiet. Dzieci bez opieki, wa- 
łęszjące się tysiącami po ulicach, odsyłane 

z jednej instytucji sowieckiej do innej — 

to stały temat feljetonów „społecznych* i 

nawet dobrej beletrystyki (np. Sejfullina). 
Od czasu do czasu dzieci te są tematem 
specjalnych karsranij rządu, chlubiącego 
się swoją akcją humanitarną. 

Obecnie na porządku dziennym są 
nie dzieci, lecz kobiety. Rząd wyasygnował 
w budżecie dwa miljony rubli dla prosty- 
tutek. Ale ta suma na pomoc dla ofiar 
nowego tstroju, nowych stosunków spo- 
tecznych okazuje się kroplą w oceanie 
tragedyj kobiecych. Kto ocali od mrozu i 
głodu tysiące dziewcząt ulicy... ktoby mógł 
przypuszczać, że po jubileuszu dziesięcio- 
lecia właćza robotniczo - włościańska — oj- 
czyzra socjalistyczna całego Świata będzie 
zmuszona zorganizować urzędowo w Mo- 
skwie i w Petersburgu masowe zbiórki w 
fabrykach na pomoc dla.. prostytutek. 
Wynikła z tego kwestja, dłaczego na pro- 
stytutki mają składać datki tylko robotnicy, 
a cały ogromny aparat urzędniczy ma być 
wolny od wspierania armji „kobiet wyzwo- 
lonych". Oczy wszystkich zwróciły się na 
komisarza oświecenia p. Łunaczarskiego; 
wskazano im, że nie mogą być sami ro- 
botnicy odpowiedzialni za stan rzeczy i że 
„sanki prostytucji" muszą wozić wszyscy 
„miłośnicy rewolucji". 

Wielkie spory na temat pomocy dla 
prostytutek — stanowią dziś plat du jour 
w polityce. Mówią, że prostytutki posta- 
nowiły ofiarować rządowi sowietów „kie- 
ich lez kobiecych”. 

Jak zwykle w Rosji otworzyły się 
przy tej „kwesji* upusty samobiczowania i 
wyciąga się na jaw najgorsze objawy, Świad- 
czące O sytuacji kobiet. : : 

Do jednej z gmin na połowie drogi 
pomiędzy Leningradem a Moskwą przybyło 
ruchome kino sowieckie. Naczelnik milicji 
p. Siniakin .i miejscowy sklepikarz chcieli 
nabyć wszystkie bilety hurtem za 15 rubli 
i we dwóch oglądać srebrny ekran.. Bilety 
sprzedawała miejscowa nauczycielka, która 

że kino musi być dostępne 
dla wszystkich pracujących. P. Siniakin 
oburzył się, zacisnął pięści i zawołał: oją 
ciebie, ścierwo, mogę kupić, ale za twza* 
gębę szkoda dać nawet pół rubla, a y- - 
twoje bilety bierz flotę i basta". Nauczj* 
cielka rozbeczała się i pobiegła do, „wikaa 
t. į. wykonawczego komitetu wolosti (gmi- 
ny) na skargę. 

Ale tam akurat odbywalo się wielkie 
„przyjęcie*: prezes leżał pijany, a sędzia i 
sekretarz w drodze... na Bałtyk siedzieli 
między kanapą i stołem. Zabrakło choćby 
jednej „odpowiedzialnej osoby komunistycz- 
nej“ do spisania protokółu na p. Sinia- 
koma. 

Wreszcie jakiś „Sielkow” t. j. kores- 
pondent wiejski wystosował list do „Praw- 
dy”, wynikła sprawa, którą, oczywiście, 
zamazano. 

Z okazji tej sprawy prasa sowiecka 
przeznaczona do rewelacji przeszła ze stro- 
ny kobiecej, której ilustrację widać w spra- 
wie Siniakina, do sprawy alkoholizmu. Z 

zebranych w tej prasie cyfr widać, że w 
ciągu 3 miesięcy ostatnich kiedy zawalił się 
plan przygotowania zapasów zboża, Ukra- 
ina i Kaukaz Północny wypiły „samogoń- 
ki za 90 milj. rubli, niszcząc zapasy zbo- 
ża przeznaczone na eksport. Tak bywa po 
wsiach. A w mieście? Robotnicy osady 
fabrycznej Oriechowo - Żujewo wypili w 
ciągu świąt Bożego Narodzenia wódki za 

120.000 rubli, a w fabrycznym okręgu 

Iwanowo-Woźniesieńska—60 proc. włościan 

handluje zawodowo „samogonką”. Są to 

cyfry z prasy komunistycznej. Bilans tego 

rodzaju produkcji na zasadzie takichże da- 
nych stwierdza, że już w ciągu 1928 r. 
100.000 tonn zboża poszło na pędzenie 
spirytusul 

Oczywiście kronika sądowa Z. S. R. 

R. czerpie obfity materjał z sytuacji. Spra- 

wy o alimenty — ten wyraz zewnętrzno- 
sądowy sytuacji kobiecej, sprawy o zgwał- 
cenie — to chleb powszedni sądów ludo- 
wych. Ostatni z tych procesów w „narSu- 

dzie* w Moskwie miał następującą wymo- 

wną treść, Ładna dziewczyna Lena podała 

do sądu o zgwałcenie grajka na harmonii 

Szurkę. Z przebiegu sprawy wynikało, 

że grono młodzieży robotniczej urządziło 
„Dopijawkę”, Szurka grał na harmonijce. 

Zebranym nieraz było „niedobrze” i uda- 

wali się do sąsiedniego pokoju i zasypiali 

tam. Między tymi legła i powódka Lena. 
Zasnęła, gdy obudziła się, nic nie pamię- 
tała, a z rozerwanej odzieży domyślono 
słę, że ją „zśwałcono"„. Po namyśle po- 

dała Szurkę do sądu. Na sądzie zeznania 
były chaotyczne i „sąd ludowy” orzekł, że 
„wobec masowego pijaństwa”, w danym 
razie mógł zajść fakt masowego zgwałcenia, 
a przeto osoby winowajcy ustalić nie mo- 
żna”. Wobec tego skargę Leny odrzucono, 

a harmonistę uniewinniono. 

LOKALE 
‚ @о wynajęcia 

ul. Zawalna 57, 
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spodarczych i 
Kwestja planowości odgrywa w życiu | £uacji 

gospodarczem krajów rolę pierwszorzędną. 
W tej bowiem dziedzinie istnieje ścis- 

ła, jak nigdzie indziej, zależność wzajemna 
zjawisk. 

Wszelkie niedostosowanie się wzajem- 
ne, wszelka dysproporcja między produk- 
cją a popytem, oraz warunkami wymiany, 

> a temi okolicznościami faktycznemi, jakich 
wymaga zdrowa wytwórczość, powoduje 
rujnujące skutki w dziedzinie gospodarki 
zarówno prywatnej, tak społecznej i,—co 

+ zatem idzie, publicznej. 
Skutki naruszenia względnej równo- 

wagi gospodarczej, jaks ięmniej więcej ustali- 
ła przed wojną szczególnie ostro występu- 
ją obecnie w okresie powojennym. 

Przeżywany dziś okres odbywa się 
pod znakiem dążeń do uzyskania ponow- 
nie stanu względnej równowagi gospodar- 
czej w życiu tak poszczególnych państw, 
jak i na terenie gospodarczych stosunków 
międzynarodowych. 

Niezbędnym czynnikiem, umożliwiają- 
cym przeprowadzenie powyższej pracy, jest 
orjentowanie się odpowiedzialnych władz 
publicznych, oraz sier gospodarczych co 
faktycznego znaczenia poszczególnych skład- 
ników gospodarczych i ich wpływu na 
wytwarzające się konjunktury gospodarcze. 

Koniecznego w tej kwestji materjału 
mogą dostarczyć specjalne instytucje na- 
ukowe, mające na celu badanie konjunktur 
gospodarczych w kraju i zagranicą. 

Dlatego też są całkiem zrozumiałe 
i uzasadnione dzisiejsze posunięcia Anglji, 
Francji, Włoch, Niemiec, Rosji sow. i in- 
nych państw w kierunku organizacji takich 
instytucyj, badania konjunktur gospodar= 
czych. : 

Pierwszym krokiem na tej drodze w 
Polsce były już zakończone dzisiaj prace 
komisji ankietowej dla badania warunków 
i kosztów produkcji i wymiany. 

becnie, sprawa, zapoczątkowana przez 
prace komisji ankietowej, otrzyma nieba- 
wem swe nie doraźne, lecz stałe i wszech- 
stronne rozwiązanie w postaci utworzenia 
w Polsce specjalnego naukowego instytutu 
badania konjunktur gospodarczych i cen. 

Jak się dowiadujemy, w tej kwestji jest 
już przygotowany projekt rozporządzenia 
p. Prezydenta Rzplitej, który wkrótce ma 
się ukazać w „Dzienniku Ustaw*. 

Według tego projektu zadania i or- 
ganizacja Instytutu badania konjunktur go- 
spodarczych icen w Polsce mają się przed- 
stawiać w sposób następujący: 

Zadaniem instytutu badania konjun- 
ktur gospodarczych i cen, który podlega 
ministrowi Przemysłu i Handlu będzie na- 
ukowe badanie życia fospodarczego ze sta- 

*nowiska rozwoju konjunkturalnego, oraz 
badania cen i kosztów własnych w przemy” 
šie i handlu,a także kosztów usług. gospo- 
darczych. 

Na czele instytutu stoi podległy mi- 
nistrowi Przemysłu i Handlu dyrektor, któ- 

ry „kieruje pracami instytutu i reprezentuje 
go nazewnątrz. 

Instytut dzieli się na dwie sekcje: 
sekcję badania konjunktur gospodarczych i 
sekcję badania cen. "Sekcja badania kon- 
junktur składa się z oddziałów: rolnictwa, 
produkcji, przemysłu, handlu i finansów, 
Oraz konjunktury zagranicznej, Sekcja ba- 
dania cen, pracę swoją prowadzić będzie w 

«dwóch oddziałach: badania składników ko- 
sztów produkcji, oraz racjonalizacji i mo- 
dernizacji. 

Najważniejsze działy pracy instytutu 
według projektowanego statutu będą na- 
następujące: badanie konjunktury gospo- 
darczej w Polsce i zagranicą, badanie sy- 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Z działalności Państw. Banku 

Rolnego. Dopływ kapitału z Państwowego 
Banku Rolnego do średniego i drobnego 
maja wzmógł się ostatnio bardzo wy- 

Na posiedzeniu, odbytem w dniu 13 
lutego b. m. komitet prezydjalny Rady Nad- 
zorczej Państwowego Banku Rolnego uch- 
walił znowu szereg kredytów na ogólną 
PI poor zł. I 

a szczególną uwagę zasługują ze 
względu na zbliżający się sezon wiosenny 
kredyty w wysokości jednego miljona zł. 
przyznane na zaopatrzenie rolników w do- 
borowe gatunki ziarna siewnego oraz w 
wysokości 5 -miljonów przeznaczone dla 
plantatorów nasion buraczanych. 

Pozatem wymienić należy kredyty dla 
s kas oszczędniościowo-pożyczkowych i spół- 
dzielń kredytowych w kwocie 545.000 zł. 
dla spółek wodnych 'na meljoracje w su- 
mie 450.000 zł., oraz na przetwórstwo o- 
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Życie gospodarcze. 
W sprawie instytutu badania konjunktur go- 

cen w Polsce. 
gospodarczej i warunków rozwoju 

poszczególnych gałęzi produkcji i wymia- 
ny; porównawcze badanie cen i składników 
kosztów produkcji w kr ju i zagranicą: ba- 
danie warunków kształtowania się cen w 
związku z: zarządzeniami polityki gospo- 
darczej państwa (cła, taryfy), polityki zrze- 
szeń i organizacyj przedsiębiorców (kartele 
syndykaty), technika i organizacja pracy: 
badanie możliwości modernizacji pracy, 
wreszcie ogłaszanie sprawozdań i wydawa- 
nie poblikacyj naukowych. 

Przy instytucie istnieje rada złożona 
z 19 członków. ё 

W skład rady wchodzą: Е 
10 znawców życia gospodarczego 

(przemysłu, handlu, rolnictwa i banków), 
oraz przedstawicieli nauki, powołanych 
przez ministra Przemysłu i Handlu w po- 
rozumieniu z prezesem komitetu ekono- 
micznego ministrów, którzy powoływani są 
co 3 lata. 

8. przedstawicieli ministerstw: skarbu, 
rolnictwa, przemysłu handlu, komunikacji, 
pracy i opieki społecznej, spraw wewnę 
trznych (Główny Urząd Statystyczny), ro- 
bót publicznych oraz spraw wojskowych, 
wyznaczonych po jednym przez każdego 
ministra oraz dyrektor Instytutu. Ponadto 
dla poszczególnych spraw, wnoszonych 
przez zainteresowanych ministrów, względ- 
nie na zaproszenie ministra przemysłu i 
handlu, mogą i inni ministrowie delegować 

Zadaniem rady jest: inicjatywa w spra- 
wach programu działalności instytutu; ukła- 
danie i rozpatrywanie na wniosek dyrek- 
tora ankiet co do stanu i rozwoju po* 
szczególnych dziedzin życia gospodarczego: 
opinjowanie spraw, przedstawionych jej 
przez dyrektora. 

Dla wykonania powyższych czynności, 
rada może tworzyć w swem gronie kom- 
plety, złożone z dowolnej liczby osób. 

Dla badania spraw poszczególnych 
może dyrektor |Instytutu tworzyć osobne 
komisje, złożone bądź z członków rady, 
bądź z osób z poza jej grona. 

Dyrektor Instytutu ma prawo wzywać 
do osobistego stawiennictwa właścicieli 
przedsiębiorstw przemysłowych i handlo- 
wych, ich pełnomocników i kierowników, 
a także ich pracowników, dostawców, od- 
biorców i pośredników, celem  skłsdania 
zeznań i dowodów w sprawach, dotyczą- 
cych cen i kosztów własnych w przemyśle 
i handlu, jak również kosztów usług gos- 
podarczych. 

Dyrektor instytutu może delegować 
rzeczoznawców do badania przedsiębiorstw, 
a w szczególności przeglądania ksiąg i do- 
kumentów, sporządzonych z nich odpisów 
i wyciągów i wogóle zbierania informacyj, 
niezbędnych dla spełnienia przez instytut 
jego zadania. 

Przy składaniu zeznań nikt nie może 
zasłaniać się tajemnicą handlową, lub tech- 
niczną Przy badaniu osób wzywanych i 
rzeczoznawców, oględzinach na miejscu, 
sprawdzeniu ksiąg i dowodów pisemnych, 
dyrektor instytutu i jego organy kierować 
się będą odpowiedio postanowieniami wła- 
Ściwych ustaw postępowania cywilnego z 
tą zmianą, że nie przysługuje im prawo 
zaprzysięgania świadków i rzeczoznawców. 

Informacje, otrzymane przez Instytut, 
w żadnym wypadku nie mogą być użyte 

nych i monografjach specjalnych. W publi- 
kacjach nie mogą być ujawniane tajemnice 
handlowe i techniczne poszczególnych firm, 
jak również wiadomości, uznane przez in- 
stytut za poufne. 

| — Komunikacja bezprzeładunkowa mię- 
dzy Polską a Rosją Sowiecką. Z dniem 
15 marca b. r. wchodzi w życie umową o 
bezprzeładunkowej komunikacji między Pol- 
ską a Sowietami. Narazie norma wagonów 
w bezprzeładunkowej komunikacji ustalona 
została dla głównego przejściowego punktu 
granicznego, na 30 wagonów na dobę t. j. 
po 15 wagonów w każdym kierunku — z 
tem, że liczba ta będzie zwiększona do 30 
wagonów w każdym kierunku. Stacja gra- 
niczna przyjmować będzie w pierwszym 
rzędzie wagony-chłodnie, ładunki łatwo psu- 
jące się i cenne, a następnie dopiero wa- 
gony zwykłe i otwarte. 

— Dalszy wzrostwpływów z danin 
publicznych i monopolów państwowych. 
Wpływy z danin publicznych i monopolów 
za pierwszą dekadę lutego 1928 roku wy- 
niosły ogółem 67 miljonów złotych, t. j. 
o 24 miljonów więcej, niż za pierwszą de- 
kadę lutego 1927 roku. 

W tem wpływy z danin publicznych 
dały 46 miljonów zł. wobec 25 milj. zł.,   
  

, Głosując na listę Nr. 1 Bezpart. Blo 
Piłsudskiego — utrwalasz mocarstwo 

swoich przedstawicieli na posiedzenie rady.. 

dla celów podatkowych. Wyniki prac Insty- P, 
tut publikuje w wydawnictwach perjodycz- | Praga 

  

WwILENSKI 

Ogólny zjazd gospodarczy pow. dziśnieńskiego. 
(Od wł. korespondenta z Dzisny). 

Fala naprawy gospodarczej, zgodnie 
z planem i ideą obecnego rządu dopłynęła 
nawet do najdalszych kresów naszej Rze- 
czypospolitej, jak Świadczy o tem ogólny 
zjazd gospodarczy pow. dziśnieńskiego, 
który się odbył za inicjatywą obecnego 
starosty p. Marjana Jankowskiego w Głę- 
bokiem w dniu 6 lutego. ' 

Na zjezdzie, obok pp. Kokocińskiego 
przedstawiciela Związku Rewizyjnego Poisk. 
Spółdzielń Rolniczych i Bukowskiego 
przedst. Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, 
przybyli przedstawiciele wszystkich miej- 
scowych stowarzyszeń i zrzeszeń o charak- 
terze społecznym i gospodarczym z całego 
powiatu dziśnieńskiego. 

Zjazd zagaił p. starosta Jankowski w 
gorącem i rzeczowem przemówieniu, w któ- 
rem wyłuszczył zagądnicze podstawy gos- 
podarczego rozwoju powiatu. 

Następnie po uchwaleniu porządku 
dziennego i oddaniu przez zjazd przewod- 
nictwa w ręce starosty Jankowskiego przy- 
stąpiono do obrad nad żywotnemi zagad- 
nieniami naszego powiatu. 

P. Kokociński przedst. Związku Re- 
wizyjaego Polsk. Spółdzielń przedstawił 
stan spółdzielczości na terenie naszego po- 
włatu, zaznaczając, że powiat nasz jest na 
drugiem miejscu w Wileńszczyźnie i zaj- 
muje w ten sposób czołowe stanowisko, 
mimo trudnych warunków i że bilanse kas 
spółdzielczych Stefczyka wykazały w roku 
1927 nadwyżkę 3000 zł.—Następnie referent 
przedstawił projekt i rozwinął w sposób 
fachowy ideę spółdzielni kredytowych. Po- 
nadto p. Kokociński poruszył sprawę po- 
mocy siewnej dla ludności, szczególnie ma- 
łorolnej, wykazując, że dotychczasowy sy- 
stem jesi niekorzystny, gdyż ludność przy” 
zwyczaja się do korzystania z taniego kre- 
dytu w drobnej mierze traktując takowy 
jako rodzaj zapomogi, podczas gdy nale- 
żałoby udzielać kredytów poważniejszych, 
ale jedynie na uzasadnione potrzeby gos- 
podarcze pod odpowiednią kontrolą, aby 
takowe zostały należycie spožytkowane. 
Po dyskusji zjazd przyszedł do wniosku, 
że organem  rozdzielczym . dla pożyczek 
siewnych winne -być Kasy Stefczyka na 
wniosek samorządów gminnych, które zna- 
jąc stosunki miejscowe mogą najlepiej 
ocenić siłę płatniczą i potrzebę gospodar- 
czą danego pożyczkobiorcy. 

Miejscowe kółka rolnicze, które są 
w pierwszem stadjum rozwoju nie mogą 

Giełda wileńska z dn. 18. II. b. r. 
Banknoty. Dolary St. Zjeda. 8,88— 
Czeki i wpłaty Londyn „50—43,43 
Ruble złote 4,71—4,70— 

0 (zł. 100) 
45,00 

8% L. Z, Państw, B. Rolne 
Obligacje 5%0 Konw. m. Wilna 100 zł. 
Dolarówka, 5 dol. 65,15—65,45 
Listy zastawne Tow. Kred. m. Wilna 63,— 

62,60—62,00 Listy zastawne Wil. Baaku Ziemsk, 
Akcje Wileńskiego B-ku Ziemsk, e 
Akcje Banku Polskiego (zł. 100) 
Dolary -. «32. + __8,885—8633 
Holandja . . ‚ 359,60—359,70 
8%0 ziemskie $ 83,00 
4/3 % ziemskie ° 58,25—58,00 
4/0 warszawskie | 66,25—67,00 

Giełda warszawska 2 dn. 18. II. b r. 

CZEKI: 

lLoddyn.. 1550,00, 7, 9-4045D84 
Nowy-Jork | su 8,90—8,88 
aryż . в з » » —. *85,035—34,95 

. $ 4 3 ‚ 26,415—26.35 
Szwajcarja. . 171,43—171.00 

Wiedeń 2 ъ ° ° ‚ 125,54—125,23 
Menų k fa no LA 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Dolarówka a E, 67,15 
POŁ:dolkrowa + 3-0, 1.10% 85,00 
Pożyczka kolejowa . ‚ 102,25 
Pożyczka konwersyjna . . 67,00 
Konwersyjna kolejowa 61,00 
Banku Rolnego 93,00 

AKCJE: 

Bank Dyskontowy 136. Handlowy 123, Pol- 
ski 166, Spiess 155. Spółek Zarobkowych 92,25 
Siła i Światło 106. Cukier 15,50. Firley 53,50. W. 
giel 98. Nobel 40,75. Lilpoo 40.75 Modrzejów 

USS SC CZE CO DT TE CONIW CZT 

lakład Położniczo-Ginekazagitzny 
Karnickiego, Dobrzańskiego, Erdmanowej, 
Aleja Róż Nr. 9, róg Małej Pohułanki, tel. 
Nr. 1404 (w lecznicy d-ra Dembowskiego) 
przyjmuje chore na eperacje i porody. 412-3 
  

wpływy zaś z monopolów 21 miljonów zł. 
wobec 18 miljonów za pierwszą dekadę lu- 
tego 1927 r. 

Daniny publiczne dały przeto za pierw- 
szą dekadę lutego 1928 r. o 21 miljonów 
zł. więcej, monopole zaś o 3 milj. więcej, 
niż za pierwszą dekadę lutego 1927 r.   

przyjąć na siebie tak poważnego zobowią- 
zania, gdyż hamowałoby to wewnętrzny ro- 
zwój tych zrzeszeń wprowadzając pewien 
zamęt przez tę rozdzielczość, gdyż zada- 
niem zarządów kółek rolniczych jest dbać 
o rozwój płodomianów, tworzenie poletek 
doświadczalnych, zakładanie mleczarń i prze” 
jęcie ogólnego planu gospodarczego w za- 
stowaniu do lokalnych warunków każdego 
kółka. 

Po przedstawieniu budżetu każdego z 
poszczególnych kółek p. Bukowski, jako 
przedstawiciel Centralnej Kasy Spółek Roln., 
sformułował wszystkie potrzeby i zadania 
spółek rolniczych, wykazując wielką wagę 
istnienia takowych i ich znaczenie społecz- 
ne, dając zarazem wskazówki i metodę za- 
kładania i prowadzenia tych zrzeszeń. Przy- 
czem zaznaczył, że ma nadzieję na najlep- 
szy rozwój pracy na niwie społecznej i rol- 
nej przy jak dużem zainteresowaniu człon- 
ków zjazdu i przedstawicieli władz, jak 
między innemi p. starosty Jankowskiego. 
który oświadczył, że wprawdzie charakter 
zjazdu jest opinjodawczy jednakże jego 
wskazówki będą bardzo cenne. 

Następnie zostały wysunięte żywotne 
kwestje podniesienia gospodarki rolnej, a 
w szczególności pomocy dla uprawy koni: 
czyny i nawozów zielonych. Ogólna opinja 
Zjazdu została ujęta w ten sposób, że po- 
stanowiono zwrócić się do p. starosty z 
prośbą o pomoc w wyjednaniu kredytów 
dwuletnich na tenże cel na tych samych 
warunkach co nawozów sztucznych na co 
pan starosta Jankowski oświadczył, że 
udzieli swego poparcia na najbliższem po- 
siedzeniu Komisji Rolnej w Województwie. 

Na zjezdzie poruszono sprawę uprawy 
i przerobu Inu, który to produkt jest jed- 
nym z najważniejszych w naszym powiecie, 
a dotychczas ta gałęź przemysłu rolniczego 
pozostawała w zaniedbaniu, wobec czego 
zjazd postanowił możliwie najprędzej przy- 
stąpić do akcji założenia przędzalni Inu, 
jak również olejarni, co również będzie 
miało znaczenie dla chowu bydła przez 
karm makuchami. 

Przy ogromnem zainteresowaniu zjaz- 
du przedstawił i ujął fachowo stan gospo» 
darczy powiatu p. Łapyr instruktor rolny, 
który wziął pod uwagę dwa najważniejsze 
warunki: klimati glebę. Na podstawie Świet- 
nej znajomości powiatu p. Łapyr stwier- 
dził, że gruntów ornych mamy w naszym 
powiecie 40 proc., łąk 15 proc., pastwisk 
10 proc., lasów 20 proc. i nieużytków 15 
proc. W przyszłości obszar nieużytków zaj- 
mujący 1/6 część powiatu może być użyty 
pod łąki i pastwiska przez osuszenie, co 
podniesie hodowlę bydła. Referent dzieli 
powiat na dwie połowy, z której północna 
ma grunta gliniaste a południowa piasczy- 
sta. Grunta północnej części dają wysokie 
zbiory ilościowo i jakościowo owsa, Inu 
i koniczyny. Ziemniaki nie mają szerszego 
rozpowszechnienia z nadmiaru wilgoci. 
Wzdłuż Dzisieaki ciągnie się szereg Ogro- 
dów warzywnych i owocowych, jednakże 
niewykorzystanych odpowiednio. Południo- 
wa część powiatu,mająca grunta piazsczyste 
ma charakter gleby żytnio ziemniaczanej, 
jednakże również wskutek nieodpowiedniej 
uprawy niewykorzystana. Wskutek wysunię- 
cia powiatu na północ, ostrego klimatu i 
krótkiego okresu wegetacyjnego, najko- 
rzystniejsza jest uprawa pasz i hodowla 
bydła, którą jak najbardziej trzeba popie- 
rać i propagować, przyczem ze względu na 
warunki klimatyczne należałoby poprawić 
rasę i hodować bydło rasy miejscowej. 

Po ogólnej dyskusji wysunięto nastę- 
pujące postulaty: 

a) popieranie rozwoju spółdzie!ń mle- 
czarskich i organizowanie wyrobów sera w 
okresie letnim, popieranie kontroli obór 
przez udzielanie subsydjów do czasu roz- 
woju kółek, popieranie hodowli miejscowe- 
go bydła, subsydjowanie organizacyj rolni- 
czych dla nabycia rozpłodników rasy miej- 
scowej, urządzanie wystaw i nagradzanie 
hodowców. 

b) Sprowadzanie świń rasowych, dla 
tworzenia sieci gniazd, premjowanie  zali- 
cencj« nowanych gniazd świń rasy miejscowej, 
udzielanie wydatniejszej pomocy dla zorga- 
nizowania rzeźni. 

©) Utrzymanie inżyniera dla meljora- 
cyj rolnych i dostarczenie narzędzi dla 
uprawy łąk. 

d) Popieranie rozwoju ogrodów wa- 
rzywnych i owocowych, wskutek czego wy- 
łonił się specjalny zjazd ogrodniczy. 

Ponadto na wniosek p. Dawidow- 
skiego postanowiono: popierać i subsydjo- 
wać kółka rolnicze i otworzyć kursy rol- 
nicze, p. J. Szukiewicza, zaopiekować 
się gospodarką, rybną,  rybołóstwem, 
stanówiącem duże bogactwo _natural- 
ne powiatu, który to dział pozostaje do- 
tychczas w zupełnym zaniedbaniu i usta- 
wowo nie jest ujęty w normy prawne, co 

  

Nr. 1. 
Ciekawy sposób szokania złota, 

Ż ciekawych i charakterystycznych po- 
staci życia konstantynopolitańskiego należy 
wymienić małego, bardzo ruchliwego staru- 
szka Hadża Mihran, który w mieście robi 
poszukiwania za — złotem. Nie czyni tego 
za pomocą pręcika anl żadnych czarów, 
jemu do tego wystarcza miotła. Hadży Mih- 
rąn wymiata i czyści zadarmo składy złot- 
ników i jubilerów. Za warunek stawia s0- 
bie tylko to, że śmieci wymiecione wolno 
mu zabrać do domu. Tam specjalną meto- 
dą wybiera z nich najmniejsze odpadki zło- 
ta, które sprzedaje napowrót złotnikom. 
Praca jego bywa często bez skutku, ale 
czasem wydaje rezultaty wprost nadzwy- 
czajne. W ostatnich dwu miesiącach wy- 
brał Hadżi złota za 400 tureckich funtów 
(prawie 2000 zł.). Jeżeli z tego zbogaci się, 
to da najlepszy dowód, że miotła jest wca- 
le intratanem przedsiębiorstwem. 

TANIE, SMACZNE, ZDROWE 

Wina krajowe 
WŁADYSŁAW OSMOŁOWSKI, 

Wilno, Kazimierzowski zauł. Nr. 9. 
Żądać wszędzie. 416-3 

  

  

  

    

CAŁE 

Ziemie 

Wschodnie 
głosują na listę 

Nr. 1 
2 zad. 

Strach pomocnikiem policji. 

Strach ma wielkie oczy dlatego sprytn 
dedektyw policyjny często od pierwszego wej- 
żenia widzi, że vis a vis jego ma sumienie nie- 
zupełnie czyste. Wielu początkujących krymina- 
listów, jednym skurczem twarzy, wywołanym u- 
czuciem strachu wobec policjanta psuło fachowe 
i ostrożnie przeprowadzoną imprezę kryminalną. 

Dyżurujący przy dworcu kolejowym po- 
sterunkowy "zauważył, że nieoficjalny tragarz, 
oczekujący na pociąg zdradza silne zdenerwowa- 
nie. Policjant nie chcąc spłoszyć przestępcę (tak 
e RO ukrył się za stojącą taksówkę i 

czekał, 
Podjechała dorożka, wysiadło z niej trzech 

pasażerów. Jeden z nich lekkiem skinieniem 
głowy przywołał „adenerwowanego” i dał mu 
08Z, 

Nie było już żadnych wątpliwości skoro 
Kosz powędrował na plecach tragarza nie na 
dworzec, aw ciemną ulicę wiodącą wzdłuż plantu. 

„ Trzej tajemniczy pasażerowie po chwili ru- 
szyli w ślad. 

Spostrzegawczy posterunkowy „dokoopto- 
wał" sobie kolegę i razem pobiegli za tajemni- 
czemi pasażerami. į 

Na plancie kolejowym nastąpiło areszto- 
wanie, przyczem jeden z pasażerów uciekł. Pozo- 
stali wskazali swoje nazwiska. J. Maciejkiewicz i 
Z. Urbanowicz oraz „tragarz* Lisicki. Zbiegłym 
okazał się Piworowicz Aleksander. Koszyczek 
zawierał różne przedmioty, jak się okazało _po- 
chodzące z kradzieży przy ul. Szopenowskiej i 
Sadowej. Złodzieje dobrali się do mieszkania 
Gorfajnów, a następnie ogrodem przeszli do SĄ- 
siedniego dziedzińca i okradli Nisenów. Przeła- 
żąc = płot zgubili klucz i guzik. Przedmioty 

e mogły przyczynić się do ujawnienia spraw- 
ców, zrobił to strach. Strach Lisickiego, oczeku- 
jącego na „nadanie” mu towaru, | 

„Zbiegły Piworowicz został ujęty i wszyscy 
stanęli przed Sądem Okręgowym. Wyjaśniło się, 
że PY mają przeszłość kryminalną. 

pokojni pasażerowie otrzymali po trzy 
lata domu, poprawy nerwowy tragarz osiem mie- 
sięcy więzienia. Sąd zaliczył wszystkim po osiem 
miesięcy. Ciekawe, czy w więzieniu nabrał Piwo- rowicz odwagi, czy znów przy okazji zasypie. 
Chyba nie—więzienie kształci wcale nieźle. (ir) 

D — 072775 

powoduje, wskutek rabunkowego polowu, 
stałe zmniejszanie się stanu ryb. 

P. inżynier Mroziński wygłosił referat o 
zastosowaniu pustaków przy budowlach 
wiejskich, co ma duże znaczenie ze wzglę- 
du na rozbudowę zagród włościańskich 
przy przeprowadzeniu akcji komasacyjnej. 

Zjazd jednomyślnie uchwalił przesłać 
depeszę do Pana Prezydenta Rzeczypospo- 

ską Marszałka Piłsudskiego z wyrazami 
oldu. 

Po całodziennych obradach starosta 
Jankowski, dziękując uczęstnikom za współ- 
udział i tak liczne przybycie i zaintereso- 
wanie się życiem gospodarczem i społecz- 
nem powiatu, zamknął zjazd, pokładając 
nadzieję na rozwój życia gospodarczego   powiatu. J. Sz. e ON O LWOWA. 

ku Współpracy z Rządem Marsz. 
we stanowisko Rzeczypospolitej. 
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Wiešci i obrazki z kraju. 
KRONIKA GRODZIEŃSKA. 

Zjazd drobaych rolników. W Grod- 

nie odbył się zjazd drobnych rolników po- 

wiatu grodzieńskiego, który zgromadził 

przeszło 400 delegatów. Przewodniczył 

zjazdowi prezes Związku Kółek Rolniczych 

p. inż. Przedpełski. Obrady zagaił porywa” 

jącem przemówieniem starosta grodzieński 

p. Robakiewicz. Zostały wygłoszone refera- 
ty ma temat potrzeby zjednoczenia ruchu 

ludowego, tworzenia silnej organizacji za- 

wodowej drobnych rclników, stanowisku i 

znaczenia hodowli w gospodarstwie wiej- 

skiem, przeprowadzenia komasacij grun* 
tów i t. p. 

Zjazd uchwalił rezolucję treści nastę- 

pującej: 
„Zjazd delegatów drobnych rolników 

wszystkich gmin powiatu grodzieńskiego, 
przy udziale delegatów powiatów suwal- 
skiego i augustowskiego — stwierdzają, że 
dotychczasowe rozbicie głosów rolników— 
najliczniejszej warstwy obywateli naszego 

kraju, będące skutkiem skłócenia partyjne- 
go wsi, doprowadziło do zupełnego chaosu 

w stosunkach państwowych i nieuniknionej 
katastrofy gospodarczej i politycznej. Roz- 
bicie to stwarzało takie warunki, że rolnik 

musiał do swej pracy na roli dopłacać, 
stałe zaś kłótnie partyjne, w których trud- 
no było doszukać się zdrowej myśli, to- 
nącej w powodzi szumnych frazesów i nie- 
72 obietnic — potęgowały bezład i 
rozę. 

Stan ten trwał długie lata. Zdawało 
się, że nieuchronnie stoczymy się w odmęt 

korupcji i wszetecznej prywaty. Gnębieni 
bezrobociem, stagnacją w bandlu, žarci 
jadem zawiści, posiadając w dodatku przed- 
smak ponownej dewaluacji pieniądza—z 

radością powitaliśmy zbrojny czyn Mar- 

Szałka Piłsudskiego, który odsunął roz- 

wichrzone Sartinicwwo od bezpośredniego 

wi u na losy państwa. 

> Marszałka Piłsudskiego w ciągu 

dwudziestu miesięcy dokonał niezmiernie 

wiele: zrównoważył budżet państwowy, za- 

trzymał spadek złotego, ożywił życie go- 

spodarcze, podniósł do sprawiedliwego po- 

ziomu właściwą wartość ziemiopłodów i 
produktów rolnych, wytwarzanych przez 

rolnika, wzmocnił znaczenie fachowych or- 
ganizacyj rolniczych, budując tem samem 
dobrobyt rolnika. 

Celem naszym jest zjednoczenie ru- 
chu ludowego, jedność politycznych i za- 

wodowych organizacyj drobnego rolnika. 
Dlatego też w walce o te święte dla nas 

ideały nie wolno nam iść luzem na pasku 
najrozmaitszych partyj, musimy zrzec się 
własnych ambicyj dla dobra ogółu, dobra 
nas wszystkich, jeżeli nie chcemy wpaść w 
niedawną niemoc i stać się žerowskiem 
dla judaszy sprawy ludowej, spekulujących 
na państwie. 

Stwierdzamy, że tylko lista Bezpar- 
tyjnego Bloku Współpracy z Rządem Józe- 
ta Piłsudskiego — którego nazwisko daje 
zupełną gwarancję poszanowania praw i 
swobodnego życia wszystkich narodowości 
na ziemiach państwa polskiego — zdoła 
przeprowadzić do Sejmu ludzi dbałych o 
wspólne cele nasze, zapewniają w przysz- 
łości dobrobyt wszystkim obywatelom, bez 
różnicy wiary, narodowości, kultury i prze- 
konań. ` 

Rozumiejąc, že tylko lista Nr. 1 Bez- 
partyjnego Bloku Współpracy z Rządem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego grupuje 
wszystkich tych, którzy zrozumieli zbawczą 
rolę obecnego Rządu, postanawiamy jedno- 
myślnie poprzeć wyniki Rządu przez odda- 
mie wszystkich głosów na listę Nr. 1. Ani 
jeden głos rolnika z naszego powiatu, 

szczerego zwolennika Rządów Marszałka Pił- 

sudskiego nie powinien paść na listę par- 
tyjną. Wszyscy staniemy do urn wybor- 
czych, głosując na listę Nr. 1 Bezpartyjne- 

go Bloku Współpracy z Rządem. 
Zjazd wysłał telegram hołdowniczy do 

Marszałka Piłsudskiego. 
— Pomoc dła bezrobotnych. Urząd 

wojewódzki przyznał Magistratowi miasta 
Grodna 18 tysięcy złotych na cele pomo- 
cy żywnościowej dla bezrobotnych. Magi- 

strat w tych dniach przystąpi do rozdaw- 
nictwa, przyznając pierwszeństwo tym, 
który już dwa miesiące są zarejestrowani 
jako bezrobotni. (w. p.). 

Stan bezrobocia. W okręgu gro- 
dzieńskim na dzień 16 lutego r. b. stan 
ezrobocia przedstawia się jak następuje: 

Grodno — 1060 bezrobotnych, w tem 

metalowców—48 ozób, robotników budo- 
wlanych — 72, robotników niewykwalifiko= 

wanych — 417, robotników przemysłu spo- 

żywczego — 273, robotników rolnych — 7, 

robotników wykwalifikowanych innych ka- 
=", pracowników umysłowych — 

Suwałki — 469 bezrobotnych, w tem 
metalowców—12, robotników budowlanych 
—21, robotników niewykwalifikowanych — 
360, robotników wykwalifikowanych innych 

A k h t 
ówysk—56 bezrobotnych, w tem 

robotników niewykwalifikowanych—33, rol- 
nych—20, pracowników umysłowych—3. 

Augustów—277 bezrobotnych, w tem 
metalowców—14, robotników budowlanych 
—1, robotników niewykwalifikowanych — 
211, robotników rolnych—10, robotników 
przemysłu chemicznego —12, robotników 
wykwalifikowanych innych kategoryj — 14, 
pracowników umysłowych—6. 

Sokółka—24 bezrobotnych garbarzy. 
Kryńki pow. grodzieński: go—50 bez- 

robotnych garbarzy. 
Gmina Roś pow. wołkowyskiego—156 

bezrobotnych, w tem metalowców — 19, 
robotników budowlanych==4, robotników 

niewykwalifikowanych — 70, robotników 
przemysłu spożywczego — 6, robotników 
rolnych — 40, robotników wykwalifikowa- 
nych innych kategoryj—10, pracowników 
u'nysłowych—7. 

Ogółem okręg grodzieński liczy — 
2089, w tem metalowców—93, robotników 
budowlanych—110, robotników niewykwa- 
lifikowanych—1091, robotaikėw przemysłu 
spożywczego—219, robotników rolnych — 
11, robotników przemysłu chemicznego— 
12, robotników wykwalifikowanych innych 
PRS, pracowników umysłowych 

Zasiłki z akcji ustawowej otrzymują 
w Grodaie—98 bezrobotnych, w Augusto 
wie—148, w Suwałkach—4, w Wołkowysku 

—14, w gminie Roś pow. wołkowyskiego 
124, razem — 388 bezrobotsych; z zkcji 

doraźnej korzysts w Grodnie 33 bezrobot- 

nych. 
S — Związek Właścicieli Nieruchomo- 

ści. Odbyło się walne zgromadzenie Związku 

Właścicieli Nieruchomości w Grodnie. Do- 

konano wyboru nowego zarządu w nastę- 

pującym składzie: pp. Askenazy, Chwile- 

wicki, Epstejn, Margolis, Morozoff, Szylin- 
gow, Tarasiewicz, Zadaj, Załucka. Jako 
zastępcy wchodzą pp.: Cybulski, Dulewicz 
i mec. Epstejn. (w. p.). 

— Z Rady Miejskiej w Grodnie. 
Radni Żydzi z listy „Bundu* wchodzący, 
jak wiadomo w skład Frakcji Socjalistycz- 
nej Grodzieńskiej Rady Miejskiej oszarżają 
Frakcję Żydowską o złą wolę z racji zer- 
wania wyborów vice-prezydenta i członków 

Magistratu w prekluzyjnym terminie 13 lu- 
tego r. b. Jak się dowiadujemy, Frakcja 
Żydowska zamierza ogłosić komunikat ofi- 
cjalny, wyjaśniający swe stanowisko w po* 
wyższej sprawie. (w. P.). 

KRONIKĄ AUGUSTOWSKA. 

— Ojcobójstwo. We wsi Nowiny 
Bargłowskie gm. bargłow pow. av gustow- 
skiego dokonano morderstwa na osobie 
miejscowego gospodarza Mikołaja Skowrcń- 
skiego. Dochodzenie ustaliło, że sprawcą 
zabójstwa był syn zawordowanego Edward 

Skowroński, który został aresztowany i 
pzyznał się do winy. (w. p.) 

— Zmniejszenie bezrobocia. Zakłady 
przemysłowe drzewne na Lipówce pod 
Augustowem zostały uruchomione i przy- 
jęły do pracy 40 robotników. (p. w.) 

KRONIKA SŁONIMSKA. 

— Odezwa rolników. Drobni rolnicy 
z powiatów smolskiego i augustowskiego 
wydali odezwę, opatrzoną około 300 pod- 
pisami. Odezwa nawołuje do współpracy 
z Rządem Marszałka Piłsudskiego i wzywa 
rolników do oddania głosów na listę wy- 
borczą Nr. 1. 

KRONIKA BIAŁOSTOCKA. 
— Zjazd stanu średniego. Na wo- 

jewódzki zjazd stanu średniego w Białym- 
stoku przybyło około 150 delegatów. Na 
przewodniczącego zjazdu powołano p. Ro 
gowicza, który w dłużs'em przemówieniu 
powitał zjazd i wyjaśnił rolę stanu śred- 
niego w społeczeństwie i państwie. 

Zjazd witali: przedstawiciele wojewódz- 
twa, starosta białostocki p. Mieczysław 
Billek i prezes Rady Miejskiej miasta Bia- 
łegostoku p. Roman Młyński. 

Referat o sytuacji gospodarczej w 
Polsce wygłosił b. wice-minister Przemysłu 
i Handlu p. Hipolit Gliwic. Sytuację poli- 
tyczną przedstawił zebranym b. poseł na 
Sejm p. dr. Karcl Polaklewicz. 

Na zjeździe dokonano wyboru tym- 
czasowej wojewódzkiej rady stanu Średnie- 
go. Zostały wysłane telegramy hołdowni- 
cze do Paua Prezydenta Rzeczypospolitej i 
Marszałka Piłsudskiego. 

Zjazd zalecił popiergenie przy wybo- 
rach do Sejmu listy Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem Marszałka Piłsud- 
skiego. (w. p.) 

KRONIKA OSZMIAŃSKA. 
— Wybory nowego zarządu Pow. 

Zw. Osadników w Sołach. W dniu wczo- 
rajszym w Sołach zwołane zostało przez 
dotychczasowy zarząd Powiatowego Zwią- 
zku Osadników zebranie organizacyjne, na 
którem dokonano wyborów nowego Zarzą- 
du .Do nowego zarządu weszli jako pre- 
zes p. Tomasz Lenczewski, wice - prezes 
p. Jan Żeromski i sekretarz p. Edward 
Baliński. 

Grožka powodzi W Łucku. 
ŁUCK. 18. Il. (Pat). Dnia 17 lutego 

o godz. 23-ej władze m. Łucka zostały za- 
alarmowane wiadomością o nowem przy- 
bieraniu rzeki Styr, który to przybór za- 
grażał całemu szeregowi domów, położo- 
nych nad brzegiem rzeki. Woda sięgała na 
zalanych ulicach do wysokości 1 metra. 
Celem ratowania dobytku mieszkańców, a 
nawet ich życia magistrat miasta zorgani- 
zował natychmiast pomoc, sprowadzając 
oddziały straży pożarnej i kompanię woj- 
ska ze stacjonowanego w Łucku 24 p. p. 
Akcja prowadzona pod bezpośredniem kie- 
rownictwem wicewojewody w ciągu sześciu 
godzin dała pozytywne wyniki, uwalniając 
mieszkańców miejsc zagrożonych od nie- 
bezpieczeństwa katastrofy, 

Dom do sprzedania 
na przedmieściu, ul. Popławska 38. 

zgłosić się do właściciela,   

  

SPORT. 
Service specjalny z olimpjady w St. 

Moritz. 
ST. MORITZ. Pomimo fatalnych warunków 

atmosferycznych i zepsutego łodu, mistrz świato- 
wy Boeckl wykazał w jeździe figurowej znaczną 
przewagę nad innymi zawodnikami, nawet w kon- 
kurencjach najtrudniejszych. Ogólne mniemanie 
jest, że Boeckl zajmie pierwsze miejsce na olim- 
pizdzie w tej dziedzinie PoE Panie wykonywa- 
ły figury obowiązkowe, ale wkrótce lód popsuł 
się, z powodu ciepła, tak że musiano zawody 
przerwać. 

W półfinale zawodów hockeyowych Kanada 
pokonała Szwecję 11:0 (4:0, 8:0, 11:0). Szwajcarja 
— Anglja w pierwszej części gry 0:0. 

W klasyfikacji biegu skeletonów pierwsze 
miejsce zajął Jennison Heaton (St. Zjednoczone) 
181.8 sek., drugie miejsce— John Rutherford Hea- 
ton (St. Zjednoczone) 1828 sek., trzecie — Nort- 

hesk (Anglja) 185.1 sek, ||| = З 

W ogólnej klasyfikacji biegu narciarskiego 
na dystansie 18 klm. (obliczenia prowizoryczne) 
pierwszy Johan Grottumsbraaten (Norwegja) w 

czasie 1 g 37 m. 11 sek., dalej Hegge Oz 
1 g. 37 m. 53 sek, Oedegaard ( orwegja) 1 g. 

40 m, 4 sek., Saarinen (Finlandja), Vinjarengen 

(Norwegia), Haakonsen (Norwegja). 
Dziś odbyły się w St. Moritz zawody nar- 

ciarskie w biegu kombinowanym, z wynikiem: 
Groetumsprastta (Norwegja), Vinjaarengen 

Norwegia), trzecie albo czwarte miejsce zajmą: 
Czech A das (Polska) i Nemecky (Czecho- 

słowacja). jest możliwość, że Czechowi Broni- 

sławowi przyznane zostanie trzecie miejsce, a 

Nemecky'emu — czwarte. 

Uchwały Międzynarodowego Kongresu 
Narciarskiego. 

ST. MORITZ. Międzynarodowy Kon- 
gres Narciarski postanowił zaproponować 

Związkom Narciarskim poszczególnych kra- 

jów wprowadzenie kursu slalomu, 

Propozycja Norwegji, aby wprowa- 

dzić w komoldowacz biegu narciarskim 
notację, została przyjęta. 
oda Polski, aby dopuścić do 

zawodów panie, została odrzucona. Kon- 

gres wyraża życzenie, aby zaprzestano wy- 

siłków w celu budowanią skoczni rekordo- 

wych, wobec bardzo licznych i coraz czę- 

ściej zdarzających się wypadków. Kongres 

poleca natomiast zwraczć większą uwagę 

na styl w skokach narciarskich. 

W rezultacie wyborów płk.  Holm- 

quist został wybrany na prezesa,kpt.Ostga- 

ard (Norwegja) na wiceprezesa, a hr. Ha: 

milton (Szwecja) na sekretarza. 
  

MISLZRTEŁ 
Ia да 
       

  

а. ; Y AC 
CLAUDIO ARRAU 
Genialny ką na Między 

rodowym Konkursie 
w. Genewie. O 

który rozpoczął karjerę jako t. zw. „cudowne 
dziecko”, ukończył studja u Ferruccia Busoni'ego. 
Arrau należy obecnie do wirtuozów pierwszej 

klasy, a jako wykonawca muzyki klasycznej, do 

Eu artystów tej miary, jak: d“ Albert, Backhaus 
i Egon Petri. Fenomenalny talent Arrau'a po- 
zwala mu ogarnąć całokształt literatury fortepia- 
nowej i przysporzył mu zaszczytne miano „no- 
woczesnego Liszta* Cłaudio Arrau koncertuje w 

największych miastach Swiata, obecnie zaś w 
Polsce przy przepełnionych widowniach. 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Na zasadzie art. 32 i ustępu końcowego art 
30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z do. 
4 1. 1928 r. prosimy o zamieszczenie w poczy- 
taem piśmie Pańskiem następującego sprostowania: 

W Nr. 31 (1078) „Kurjera Wileńskiego" z 
dnia 9, II. 1928 r. autor, piszący pod inicjałami 
„n. z.” w artykule p. t. „Karnawał na umiwersyte- 
cie! opeiuje danemi, mijającemi się z prawdą, 
które niniejszem prostujemy: 

1) Nieprawdą jest, że „Zarządy Zrzeszenia 
Kół Naukowych podają się do dymisji co miesiąc, 
a nawet częściej*—prawdą jest natomiast, że ani 
jeden Zarząd nie ustąpił pized upływem swej ka- 
dencji statutowo przewidziawej. у 

2) Nieprawaą jest, że Zrzeszenie Kół Nau- 
kowych U. S. B. jest organizacją bezstatutową, 
prawdą jest natomiast, iż ZE ta posiada 
statut zatwierdzony ania 9. Xl. 1923 r. przez Se- 
nat U, S. B.: jedyne poprawki w nim zaszłe uch- 
walone zostały dnia 15. lil. 1927 r. na zebraniu 
Rady Zrzeszenia Kół Naukowych i przedłożone 
Senatowi U. $. B. do zatwierdzenia. 

3) Nieprawdą jest, iż pieniądze, przekazywa- 
ne przez Senat Zrzeszeniu dzieli się na rowne 

części pomiędzy Koła, prawdą jest natomiast, iż 
tylko 55 proc. rozdziela się w powyższy sposób, 
jako zasiłki bezzwrotne, 5 proc. oddaje się na 
wydatki kancelaryjne, zaś resztę, 40 proc. obraca 
się na kapitał obrotowy Zrzeszenia. A 

Ta ostatnia pozycja przeznaczona jest na 
stworzenie trwałej rezerwy pieniężnej Zrzeszenia 
dla zabezpieczenia bytu i rozwoju czasopisma 
„Alma Mater* tudzież Kół, które wykażą się in- 

  

tensywną i owocną pracą. Niezależnie od tego | 
celu zasadniczego owe 40 proc. mogą być udzie- 
lane jako krótkoterminowe pożyczki poszczegól- 
nym Kołom. 

Podobnież nieprawdą jest, „że pieniądze Zrze- 
szenia bardzo rzadko idą na cele naukowe „Kół”, 
„które korzystają z nich niewiadomo jak i poco”; 
prawdą jest natomiast, iż wyżej wzmiankowane 
sumy idą wyłącznie na pomoce naukowe Kół; sy- 
stematyczną zaś kontrolę odnośnych wydatków 
przeprowadza Zrzeszenie Kół Naukowych i Jego 
Magnificencja Rektor U. S. B, х 5 

4) Nieprawdą jest, iż krytyka działalności 
Kół Naukowych przeź pana n. z. oparta była na 
urzędowem sprawozdaniu z ostatniego N-ru „Al- 
ma Martis Viinensis", gdyż: 

a) Część tylko wspomnianych przez autora 
Kół mogła podać ze względów technicznych spra- 
wozdanie urzędowe, ^ 

b) Artykuł pana n. z. cytuje notatki z „Al- 
ma Mater“ w urywkach, nie odzwierciadlających 
istotnej treści tych sprawozdań. 

c) Artykuł pana n. z. nie opiera się wyłącz- 
nie na sprawozdaniach „Almae Matris", lecz przy-   tacza o niektórych Kołach wiadomości błędne bez 
podania ich źródła, 

Sensacyjna rewizja w mieszkaniu vice- 
prezesa wil. Sądu Bpelac., redaktora 
„Kurj. Wil." i komendantki „Strzelca”. 

Wczoraj о godz. 1 m. 5 zadzwo- 
niono do mieszkania komendantki okrę- 
gu Zw. Strzeleckiego p. Olimpiji Olejni- 
czakowskiej w domu przy ul. Sierakow- 
skiego 21 m.3. Na pytanie służącej: „kto 
tam?” — padła edpowiedź —,„depesza”. 
W otwartych drzwiach stanął policjant 
z karabinem i dwóch funkcjonarjuszów 
policji politycznej, oznajmiając, iż przy- 
byli dla dokonania w tem mieszkaniu 
rewizji. Właścicielka mieszkania zdżąda- 
ła nakazu, który jej okazano, podpisany 
przez kierownika policji politycznej. 

Rozpoczęła się więc rewizja, która, 
jak się później okazało, zmierzała do 
poszukiwania ukrywającego się przed 
policją pewnego działacza politycznego, 

* 

Same nazwiska osób, u których doko- 

nana została rewizja, jak vice-prezes Sądu 

Apelacyjnego p. Lucjan Bochwic, red. „Ku- 

riera Wileńskiego” p. Batorowicz i Komen* 

dantka Okręgu Związku Strzeleckiego p. 

O. Olejniczakowska, wskazują, że albo za” 

Szła tu jakaś fatalna pomyłka, albo, że jest 
to jakiś niepoczytalny karygodny wybryk. 

Na wniosek pierwszy wskazywałaby Oko- 

liczność, iż nakaz przeprowadzenia rewizji 
wypisany został nie na nazwisko jednej z 
tych osób, a na nieistniejący Nr. domu 31 

b. m. 3, który dawno temu otrzymał 

inną numerację, Potwierdzałby to fakt, iż 

pół godziny przedtem, ciż sami funkcjona- 

rjusze przeprowadzili rewizję w sąsiednim 
domu, który obecnie nosi również Nr 31, 

m. 3, która rozumie się, nie dała pozytyw- 
nego rezultatu. 

Pomyłka jest jednak pomimo wszy- 

stko wykluczona, gdyż okoliczności, jakie 

towarzyszyły rewizji, przeprowadzonej u 
wspomnianych wyżej osób, wskazują naj- 

wyraźniej w Świecie, iż ma się tu do czy” 

nienia nie z wybrykiem, a z karygodnem 

pogwałceniem kardynalnych przepisów praw 

nych, których policja powinna być stróżem. 
Mało bowiem tego, że policjantom nie 

wystarczały same nazwiska, które zgóry 

wykluczały jakiekolwiek współdziałanie z 
osobami, prowadzącymi  antypaństwową 

jów, 

  

podejrzanego o robotę antypaństwową. 
Najprzód przeszukano pokoje zsjmowa- 
nę przez p. Olejniczakowską. Gdy iu 
działacza politycznego nie znaleziono, 
policja skierowała swe kroki do poko- 

zajmowanych przez vice = prezesa 
Sądu Apelacyjnego w Wiinie, p. Lucjana 
Bochwica, który pośpiesznie otworzył 
drzwi do swego mieszkania, pozwalając 
policji ze st. przod. na czele na prze- 
prowadzenie rewizji. I tu nie znaleziono 
poszukiwanego działacza politycznego. 
Pozostał w końcu tylko pokój red. „Ku- 
rjera Wileńskiego”, p. Józefa Batorowi- 
cza, gdzie zastała policja zasłane, pod 
nieobecność właściciela, do snu łóżko. 

Na tem skończyła się rewizja. 
* 

* 

robotę. Policjanci, mimo, iż im wyjaśniono, 
że u wice-prezesa Sądu Apelacyjnego nie: 

wolno im prowadzić rewizji, karali sobie 

drzwi otworzyć i rewizję jednak przepro- 

wadzili. 

Tu możemy tylko ubolewać, że wice- 

prezes Sądu Apelacyjnego p. Lucjan Boch- 

wic nie zachował się tak, jakby należało, 

pozwolił bowiem  wtargnąć do swego 

mieszkania policji, która była zaopatrzona 

tylko w mętny nakaz, podpisany przez as* 

piranta, względnie podkomisarza P. P. Ubo- 
lewamy nad tem, gdyż jest to podrywaniem 

autorytetu sądownictwa i tolerowaniem nie- 

uctwa Oraz niewyrobienia politycznego 
wśród organów, które prowadzą robotę 

polityczną, tolerowaniem swego rodzaju 

swawoli, jaką pozostawiły nam w spadku 

rządy Chjeno-Piasta, których epigoni tułają 
się jeszcze na wyższych stanowiskach w 
miejscowej policji i których to wszystko 
jest winą. 

* 
* * 

Zajście to ma poza tem wszystkiem pe- 
wien podkład humorystyczny. W domu iw miesz- 
kaniu, o który nam chodzi, rzeczywiście mieszkał 
przed... pięcioma laty ów działacz polityczny, © 
którego wczoraj tak się dobijała policja. Mieszkał, 
ale się przed pięcioma laty wyniósł, o czemi 
wszyscy w Wilnie wiedzą, a tylko dla naszych 
Cherłocków Holmesów było to wielką tajemnicą 

I stąd to całe nieporozumienie... 

Dekret prasowy obowiązuje. 
WARSZAWA, 18.II (Pat), W dniu 18 lutego 

Sąd Najwyższy na ogólnem zgromadzeniu rozwa- 
żał budzącą ogólne zainteresowanie. kwestję, czy 
dekret prasowy obowiązuje nadal pomimo uchy- 
lającej go uchwały sejmowej. Źródłem rozważań 
była skarga kasacyjna redaktora pisma „Poczto- 
wiec" p. Szczurka skazanego przez sądy dwóch 
instancyj za nieumieszczenie sprostowania nie- 
ścisłości zawartych w wydrukowanym w tem piś- 
mie artykule. W skardze kaszcyjnej p. Szczurek 
zażądał uchwały kasującej wyrok, powołując się 
nadto, iż dekret prasowy, jako uchylony przez   

Sejm nie ma mocy obowiązującej. Sąd Najwyż- 
szy po całodziennej rozprawie I naradach uznał, 
iż aczkolwiek uchylająca dekret uchwała Sejmu 
zapadła, to jednak nie stała się ona prawem, wo- 
bec nie ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. W da- 
nej zaś sprawie zachodzi konflikt m iędzy Sejmem 
a rządem, do rozstrzygaria którego Sąd Najwyż- 
szy nie uznaje się za instancję kompetentną. 
Praktycznie rzecz biorąc uchwała powyższa Ozna- 
cza, iż dekret prasewy zachowuje nadal moe Obo- 
wiązującą. 

  

Likwidacja międzynarodowej bandy na Wileń- 
szczyźnie. 

Władze bezpieczeństwa wpadły ostatnio 
na trop szeroko rozgałęzionej bandy smiędzy- | Bi 
narodowej, która od dłuższego już czasu upra- 
wiała proceder zwalniania poborowych od służ- 
by OJkOWEE W tym celu fałszowano doku- 
menty i podrabiano wizy zagraniczne, ułatwia- 
jąc poborowym wyjazd zagranicę. 

Onegdaj banda ta została zlikwidowana 
przez aresztowanie w okolicach Wieżan i Fili- 
powa wszystkich jej członków wraz z hersztami 

  

3 Prawdą jest natomiast, iż działalność ani 
jednego z wymienionych przez pana n. z. Kółnie 
została w sposób zgodny z rzeczywistością oświe- 
tlona, na co dowodów formalnych dostarczyć mo- 
£ą ich Zarządy i P. P. Kuratorowie. 

Racz Pan, Panie Redaktorze, przyjąć wyrazy 
głębokiego poważania. 

Za Zrzeszenie Kół Naukowych. 
Konstanty Rozwadowski, 

Józef Ordo. Prezes. 
Sekretarz. 

Ū———20>——5 770057 TEV PPS DNS | 

Znany Estoński 
słodowy 

cje ziaren pozostają w chiebie słodowym. / 
L „PAIN NORMAL“ može byč užywany z každą potrawą, i przy 

ciach e S a, jeśli 25 о a naczczo. 
N posiada tę właściwość zachowywania 

i działa dodatnio tak na zdrowych ludzi jak na dzieci, ponieważ zawiera wiele składników 
pożywnych (witaminów). Posiada przyjemny smak i jednocześnie (bez względu na cenę) 

   

wypada taniej, gdyż ma dużą pożywność. 

Wielka Nr 8, 18, 25, 47. 
Zamkowa Nr 18, 20. 
Wileńska Nr 10, 20, 28, 36. 

Trocka Nr 3, 

       
      

  

  
(ALEK „DA МОЛИЩЕ 

lekarze zalecają dla cierpiących na żołądek i zaparcie stolta 
„PAN NORAMAL* wyrabiany jest bez dotknięcia 
rąk ludzkica spzcjalnym sposobem, z wielokrotnie 
mechanicznie oczyszczonych, wymytych i moczonych 
ziaren zboża, które zostają przekształcone bez za- : 
Kwaski na ciasto specjalnemi maszynami i otrzymujemy chleb wypiekany ® 
peraturze w przeciągu przeszło 12 godzin, dzięki czemu wszystkie pożywne sole i substan- 

Żądajcie we wszystkich sklepach spożywczo-gastronomicznych. 

Mickiewicza Nr 7, 20, 22,31,50. Niemiecka Nr 6, 
Zawalna Nr 34, 41. 

bandy Rubinsztejnem i Maksem Krumercm z 
erlina. 

Jak wykazało pierwiastkowe śledztwo za- 
chodzi podejrzenie, iż dział»lność tej, nawiasem 
mówiąc wyśmienicie zorganizowanej bandy, 
rozciągała się również i na hand.l żywym to- 
warem. 

Wszystkich aresztowanych pod silną €s- 
kortą odtransportowano do więzienia (5) 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF., 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6. 140 

  

Miłosierdziu czytelnikó naszych. 

Polecamy inteligentną r. znajdującą 
się w ostatniej nędzy. Łaskawe ofiary prosimy 
składać w administracji „Kurj. Wil. 

DKK 
sokiej tem- 

      

   

    
    

  

      

   
        

      

    
chronicznych zapar- 

świeżości w przeciągu 14 dni 

, Pohulanka Nr I. W. Pohulani 2 3%. 

Rudnicka Nr 4. 531 

  

  
LOKATA KAPITAŁU! 

Dom H.K. „ZACHĘTA*, Gdańska 6, 
DOKEK NUNOWANY 

tel. 9-05. osobniak, niedaleko centrum 
  natychmiast sprzedamy. 

  

e e 

Pianina 
doskonałe pierwszorzędnej 
fabryki. Sprzedam ratami 

nabywamy i   lub wynajmę. Wielka Po- 

hulanka 9-23. 462   

Majątki 
ziemskie, domy, folwarki 

dogodnie. 
Dom H/K. „ZACHĘTA* 
Gdańska 6 — telef dis 

524-1 

Dom H/K. „Zachęta” 
Gdańska 6—tel. 9-05   

  

sprzedajemy Ogłaszajcie się 

w „kańerze Wileńskim”,   
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Dorobek rządów Marszałka Pilsudskiego w dziedzinie reform rolnych 
Odczyt Min. Reform Rolnych prof. dr. W. Staniewicza. 

Pan Minister Reform Rolnych prof. 
dr. Witold Staniewicz wygłosił dnia 18 lu- 

- tego r. b. o godz. 8-ej wiecz. przez radjo 
przemówienie treści następującej: 

„Bardzo często, zwłaszcza obecnie w 
związku z akcją wyborczą słyszymy twier- 
dzenie, że rząd Marszałka Piłsudskiego nie 
wykonywuje reformy rolnej nie doceniając 
należycie doniosłości naprawy ustroju rol- 
nego dla państwa. — Sądzę, że najlepszą 
odpowiedzią ma powyższe twierdzenie bę- 
dzie zaznajomienie Sz. Pań i Panów z wy- 
nikami działalności Ministerstwa Reform 
Rolnych za ostatnie dwa lata oraz porów- 
zanie wyników osiągniętych w tej dziedzi- 
nie przez rząd Marszałka Piłsudskiego z 
wynikami, osiągniętemi przez rządy uprzed- 
nie, kiedy ster władzy znajdował się w 
ręku partyj politycznych. 

Zanim jednak będę mówił o wyni- 
kach prac scaleniowych, parcelacyjnych i 
regulacyjnych oraz o działalności kredyto* 
wej w dziedzinie agrarnej, słów parę po- 
święcić muszę budżetowi Ministerstwa Re 
form Rolnych za lata ostatnie, albowiem 
cyfry budżetowe najlepiej mówią o tem, 
jax rząd traktuje jakieś zagadnienie, w da- 
oym wypadku zagadnienie reformy rolnej. 
Otóż jeżeli zestawimy cyfry wydatków na 
wykonanie reformy rolnej w latach 1924— 
25—26—27 to otrzymamy liczby następują- 
ce: w roku 1924 wydatki wynosiły 25.750.000 
w roku 1925—27 352.000, w roku 1926 — 
55.137.000, w roku 1927— przeszło 120 milj. 
To są cyfry przybliżone, albowiem rok 
budżetowy, kończy się w dniu 31 marca. 
Widzimy więc, że w ciągu ostatnich dwóch 
lat, a więc w latach 1926 i 1927 mamy 
do czynienia ze wzrostem wydatków na 
cele wykonania reformy rolnej. Z powyż- 
s'ego wynika, że w roku 1927 rząd Mar- 
szałka Piłsudskiego wydał przeszło 5 razy 
węcej na wykonanie reformy rolnej, niż 
rządy w roku 1924 i w roku 1925. 

Jeżeli na tle powyższego wykonania 
budžetu rozpoczniemy przegląd wyników 
działalności Ministerstwa Reform Rolnych 
za gruncie, to przedewszystkiem zwrócić 
r usłmy uwagę na prace scaleniowe. Jeżeli 
porównamy ich wyniki w ciągu ostatnich 
czterech lat, to otrzymamy następujące cy- 
fry: scalono w roku 1924—32,327, ha, w 
roku 1925 — 68.118 ha, w roku 1926 — 
116,524 ha, i w roku 1927 — 265 369 ha. 
W roku więc 1927 scalono dziewięć razy 
więcej niż w roku 1924. 

Tempo wykonywania prac zostało 
również niezmiernie przyśpieszone i urzędy 
ziemskie obecnie wykonywują scalenie jed- 
nej wsi w rok, dwa najwięcej trzy lata, 
podczas, gdy uprzednio takie scalenie trwa- 
ło 5 — 6, co narażało ludność na wielkie 
straty i niedogodności. 

Przy pracach - scaleniowych w roku 
1927 po raz pierwszy na szerszą skalę 
zwrócono uwagę na zagadnienie meljora- 
cyjne. Z reguły przeprowadzono eksperty- 
zy meljoracyjne wszędzie tam, gdzie tego 
zachodziła poirzeba, a również prawie 
wszędzie wykonywano projekty meljoracyj- 
ne i już w roku bieżącym przystąpiono do 
wykonania całego szeregu prac meljoracyj- 
nych na gruncie. Wprawdzie spotykamy 
się tutaj z dwiema trudnościami: Brak do- 
statecznych podstaw prawnych do prze- 
prowadzenia na gruncie robót meljoracyj- 
nych z urzędu, Oraz brak stałego kredytu 
wpłynęły wybitnie na to, że prace meljo- 
racyjne nie mogły być przeprowadzone w 
takim zakresie, jak tego wymagała istotna 

a Jednakże mogę dodać, że mające 
yć uchwalone w najbliższy piątek rozpc- 

rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o 
pracach meljoracyjnych przy wykonywa- 
niu scalenia, jak również uruchomione 
obecnie przez Państwowy Bank Rolny 
kredyty meljoracyjne w obligacjach, usuną 
w najbliższym czasie powyższe trudności. 
= Z drugiej strony prace scaleniowe nie 
mogą być należycie przeprowadzane o ile 
jednocześnie nie zostanie dokonane upeł- 
norolaienie gospodarstw karłowatych, jak 
to upełnorolnienie zostało wykonane przy 
pracach scaleniowych w roku ubiegłym? 
Z danych statystycznych wynika, że upeł- 
norolnienia dokonano już w 300 objek 
tech przez włącze ie do obszaru scalen'o 
wego 18614 ha, a cbecnie dokonywa się 
w 592 objektach, przyczem obszar, O kió 
ry zostaną powiększone gospodarstwa kar 
łowate stanowi 42,924 ha. Muszę podkreś- 
lić, że cyfry te, «czkowiek dość pomyślne, 
nie uważam za całkowicie zadawalniające i 
sądzę, że w bieżącym 1928 roku, gdy u- 
sunięto trudności proceduralne, a przede” 
wszystkiem należycie rozwiązano problem 
kredytowy na cele nabywania ziemi, upeł- 
norolnienie jeszcze w większym stopniu 
będzie mogło być przeprowadzone. 

W celu prowadzenia na szerszą skalę 
akcji scałeniowej i osiągnięcia dalszego jej 
rozwoju należy uprzednio uregulować ser- 
wituty. Z drugiej strony pomyślne zlikwi- 
cowanie serwitutów niemożliwe jest bez 
jednoczesnego scalenia. To też akcji likwi- 
dacji służebności Ministerstwo Reform Rol- 
nych w roku ubiegłym poświęciło specjal- 
ną uwagę i może pochlubić się dosyć do- 
btemi wynikami. jeżeli porównamy wyniki 
praz przy lkwidacji serwitutów za cztery 
ostatnie Jata, to zobaczymy, że w roku 
1924-ym serwituty zostały zlikwidowane w 
4.000 gospodarstw nadziałowych, przyczem 
te gospodarstwa wzamian za zlikwidowa- 
ne służeba:ści  vzyskały ekwiwal-ntu 
12.872 ha. W roku 1925 serwiiuty zostały 
zlikwidowane w 5597 gospodarstwach, 
które otrzymały ekwiwalentu 18,928 ha. 
W roku 1926 widzimy duże polepszenie, 

bo zostały zlikwidowane serwituty w 12,406 

gospodarstwach, które otrzymały ekwiwa- 
leniu 42.861 ha. Natomlast rok 1927 pod 
tym względem jest rekordowy, dlatego, że 
zlikwidowano serwituty w 20.549 gospo” 
darstwach. W roku więc ubiegłym zl'kwi- 
dowano serwitutów niemal tyle, co za do- 
tychczasowe 8 lat. Jeżeli prace będą pro- 
waądzone nadal w tem samem tempie za 
parę lat w Polsce już nie będzie serwi- 
tutów, 

Podkreślam tutaj raz jeszcze, że w 
ślad za intensywną akcją likwidacji serwi- 
tutów iść musi intensywna akcja komasa- 
cyjna, połączona z jednoczesną meljoracją, 
uzyskiwanych ekwiwalentów. 

Tak szeroko zakreślone prace likwi- 
dacyjne wysuwają na porządek dzienny 
jeszcze jeden problem, którego rozwiąza- 
nia domaga się życie, mianowicie zagadnie- 
nie wspólnego zagospodarowania przez 
włościan wydzielonych im, jako ekwiwalent 
za zlikwidowane służebności użytków le- 

śnych. Sprawa ta iest niezmiernie pilna, 
gdyż o ile zagadnienie to nie zostanie roz- 
wiązane, grozi nam zbyt da'eko posunię- 
te niszczenie lasów, co zwłaszcza na grun- 
tach słabych nie jest pożądane, a nawet 
może być bardzo szkodliwe. 

Przechodzimy wreszcie do problemu 
parcelacyjnego, który niesłusznie zresztą 
uważany jest jako właściwa reforma rolna. 
W r. 1919 rozparcelowano 14.000 ha, w r. 
1925—121.000 ha, a w r. 1927—240.000 
ha. Możemy zresztą tutaj stwierdzić, że w 
roku ostatnim 1927, z rąk większej włas- 

ności przeszło w ręce drobnej własności 
zgórą 320 tys. ha. 

Jeżeli więc chodzi o problem parce- 

lacyjny, to twierdzeniu, że rejorma rolna 
zarządów Marszałka Piłsudskiego nie jest 
wykonywana, cyfry powyźsze kategorycznie 
kłam zadają, Można tu podnieść inne je- 
szcze zarzuty, a mianowicie, że parcelacja 

idzie w dzikim kierunku oraz, że ceny na 

ziemię wzrosły w sposób zbyt gwałtowny. 

Jak powiedziałem uprzednio, na upeł- 
norolnienie w r. bież. zostało włączone do 
obszaru scaleniowego około 62.000 ha, z 
tego własności prywatnej około 48 tys. ha. 
Ponieważ obszar ziemi prywatnej rozparce- 

lowauej w roku 1927 wynosi 164.469 ha, 

przeto niespełna trzecia część obszaru roz- 

parcelowanego została użyta na uzupełnie- 
nie gospodarstw scalonych, a przecież do- 
chodzą do tego grunta rozparcelowane na 
upełnorolnie1ie gospodarstw krajowych po- 
za akcją s'alen'ową, da!ej gruata otrzyma- 

ne przez służbę folwarczną, a wreszcie 

wśród samodzielnych nabywców parcel 
wielu nabywców sprzedało dotychczas po- 
siadaną ziemię na upełnorolnienie swoich 
sąsiadów | uzyskało nowe gospodarstwa 

Nie możaa tego rodzaju parcelacji uważać 
za dziką, gdyż często jest ona również ak- 
cją upełnorolnienia tylko przeprowadzaną 
w nieco innej postaci. 

Z powyższego wynika, że zarzut dzi- 
kiej parcelacji jest gołosłowny i że odwro- 
tnie przeszło dwie trzecie rozparcelowanej 
ziemi prywatnej zostało użyte na naprawę 
ustroju rolnego. W roku bież. 1928 wobec 
uruchomienia kredytów wyniki będą praw- 
dopodobnie jeszcze lepsze. 

A terez zarzut drugi—zarzut nadmier- 
nego wzrostu cen na ziemię w ciągu Osts- 

tnich dwóch lat. Wzrost cen na ziemię do 
pewnej granicy uważam za zjawisko gos- 
podarczo uzasadnione i przeciwdziałanie 

mu dla ogólnej ekonomji państwa za szko- 
dliwe. Obniżenie bowiem cen ziemi obni- 
żyłoby wartość całego majątku narodowe 
go, a zatem utrudniłoby rozwiązanie pro- 
blemu kredytu długoterminowego. 

W niektórych 
wzrost cen na ziemię nie osiągnął jeszcze: 
norm przedwojennych. Czy wzrost ten 
jest gospodarczo uzasadniony? Sądzę, że 
jest on do pewnego stopnia uzasadniony. 
Podstawą dla kształtowania się cen na zie- 
mię złuży zarówno dla nabywcy, jak i 
sprzedawcy wartość przychodowa, wartość 

zaś przychodowa e to skapitalizowany 
przychód, względnie renta ziemska z hek- 
taru. Jeżeli więc na początku 1926 roku 
wartość I metra s.eść. żyta wynosiła Oko- 
ło 20 złotych, legalna zaś stopa proceało- 
wa w barkach dochodziła do 25 proc., je- 
żeli dalej widzimy, że czysty przychód z 
jednego ha gruntów wynosił zaledwie war- 
tość 1 metra sz. to wartość przychodowa 

tego ha stanowiła 80 złotych. jeżeli zaś 
na ten sam ha w chwili obecnej cena 1 
metra żyta wynosi około 40 złotych zaś 

normalna stopa procentowa spadła do 
12,5 proc. to wartość przychodowa tego 
samego ha wyniesie dzisiaj 320 złotych, a 
więc wartość przychodowa tegoż ha jest 
dzisiaj o 4 razy większa niż przed dwoma 
laty. To oczywiście musi mieć pewien 
wpływ i na ceny sprzedažne ziemi. Jed- 
nakże ceny notowane przy parcelacji nie 
wykazują tak wielkiej zwyżki. Zresztą wy- 
dałęm zarządzenie, by we wszystkich tych 
wypadkach, gdy cena sprzedażn ziemi wy- 
daje się urzędom ziemskim zbaty wysoką, 
prezesł 
kierowali odpowiednie zapytania na posie- 
dzerie komisji ziemskiej celem osiągnięcia 
ożinji tej ostatniej, czy dana cena nie jest 
wygórowaną. Chcę tu podkreślić, że pro- 
wadzenie racjonalnej polityki cen na zie- 
mię uważam za jedno z najgłówniejszych 
zadań Ministerstwa Reform Rolnych i w 
roku biasącym dołożę wszelkich starań, 
aby nie dopuścić do zbytniej zwyżki cen. 

Przystępuję do omówienia sprawy 
sfinansowania reformy rclnej przy pomo-   cy pewnych kredytów agrarnych. Na Sca- 

dzielnicach Polski; 

okręgowych urzędów ziemskich | dze 

lenie gruatów udzielono w latach ubiegłych 
sumy następujące: w roku 1924 64.000 zł., 
w roku 1925 — 2.574.000 zł., w 1927 — 
5.665.000 zł. Wzrost jest więc bardzo du- 
ży. Również na pomoc kredytową przy 
parcelacji i scaleniu w roku 1925 udzielo- 
no kredytów 2.900.000zł, w roku 1927-28 
— do 31-go marca b. r. zostanie udzielo- 
nych około 16.500.000 zł. 

Jadnakże kredyty czysto agrarne nie 
mogą zaspokoić wszystkich potrzeb kredy- 
towych wsi polskiej. To też do zaspokoje- 
nia tych potrzeb został powołany Bank 
Relny. Przy powstaniu Banku Rolnego ka- 
pitał zakładowy został określony w wyso- 

kości 25.000.000 zł, jednak do r. 1926 nie 

potrafiono ten kapitał zakł. doprowadzić do 

ustawowej wysokości, tak, że w dniu 31 

grudnia 1925 roku wysokość kapitału wy 

nosiła zaledwie 11.453.000 zł. Rząd obecny 

podwyższył kapitał zakładowy Państwo- 
wego Banku Rolnego do 100.000 000, a 
więc czterokrotnie więcej niż ustawowa 
wysokość. Oczywiście zwiększenie kapitału 
zakładowego pozwoli odpowiednio rozsze- 
rzyć prace kredytowe Banku, co mam na- 
dzieję, nie jeden z rolników już wydatnie 
odczuł. 

Przechodząc do poszczególnych odła- 
mów działalności Banku przedewszystkiem 
pragnę podkreślić rozwój kredytu długo- 
terminowego. Kredyt długoterminowy w 

listach zastawnych pojawia się dopiero w 

roku 1926. Emisja listów zastawnych w 
dniu 1 lipca 1926 roku wynosiła zaledwie 

630.000 złotych, podczas gdy w chwili о- 

becnej wynosi około 50.000.000 zł. — We- 

dług posiadanych zestawień udzielono 
19317 pożyczek długoterminowych. Udzie- 
lenie tych pożyczek wymaga uregulowanej 
hipoteki, a nie wszystkie gospodarstwa na- 
szej wsi, zwłaszcza drobne, te hipoteki po- 

siadają. To też Bank wprowadził również 
udzielanie kredytu przejściowego, t. zw. 
krótkoterminowego, który jest udzielany 
tym gospodartwom, które posiadają włas- 
ność, a nie posiadają hipoteki i które po 
uzyskaniu pożyczki mnogą się starać o wy 
wołanie hipoteki, aby skonwertować tę po- 
życzkę na pożyczkę długoterminową. W 
dziedzinie kredytu krótkoterminowego dzia- 
łalaość Banku jest mniejsza, jednakże kre- 
dyt ten wynosi: 81.000.000 zł. W chwili o- 
becnej Bank udziela przeszło 124.000.000 
kredytu krótkoterminowego, co oczywiście 
ogromnie wpływa na zwalczanie lichwy na 
wsi, największej klęski, którą wieś współ- 
czesna odczuwa. 

W związku z tem wszystkiem aparat 
organizacyjny Banku stale się rozwija. 
Powstał nowy oddział w Warszawie, w Ka- 
towicach, w Lucku, Krakowie, i w najbliž- 
szych miesiącach zostaną uruchomione no- 
we oddziały w Pińsku, w Lublinie i w 
Kielcach. Dążymy do tego, ażeby w roku 
1928 w każdem województwie był oddział 
Państwowego Banku Rolnego i żeby w ten 
sposób zbliżyć Bank do ludności, do rol- 
ników. р 

Są to najważniejsze cyfry, które w 
ciągu 25 minut mogłem państwu powie- 

dzieć. Widzimy wszęćzie bardzo duży wzrost, 
a więc zarówno w budżecie, jak i w ilości 
rozparcelowanych, skomasowanych i zli 
kwidowanych kapitałów, dalej widzimy 
bardzo wielki wzrost w działalności Banku 
Polskiego, co wszystko pozwala stwierdzić, 
że rządowi Marszałka Piłsudskiego sprawa 
wykonania rejormy rolnej leży na sercu i 
że rząd ten przestał używać reformy rol- 
nej, jako hasła wyborczego, jako środka 
demagogicznego, natomiast traktuje refor- 
mę rolną jak ona na to zasługuje, jako 
pierwszorzędnej doniosłości problem, któ: 
rego należyte rozwiązanie wymaga dobro- 
byt, moc i potęga państwa poslkiego”. 

jąc, że nie można jej traktować poważnie. 

nie, czy Litwa chce prowadzić pertrzktacje 

leżnemu sądowi. 

RYGA, 18.11 (Pat). Estońska delegacja 
była wczoraj przyjęta przez prezydenta 
państwa. Dziś rano odbyła ona posiedzenie 
z delegacją łotewską. rezultacie posie- 

nia wydany. został następujący komu- 
nikat: „Łotewska i estońska delegacje stwier- 
dzają zdecydowane stanowisko obu stron 
co do wykonywania w całkowitym  zakre- 

sie estofńsko-łotewskiej umowy z dnia 5 
lutego roku zeszłego, a także decyzji usu- 
nięcia wszelkich możliwych przeszkód w 
wykonywania tej umowy, przyczem posta- 
nawiają zaproponować swym rządom zwo- 
łanie sesji komisji mieszanej, termin któ- 
rej będzie wspólnie przez oba rządy usta- 
lony. Wobec wprowadzenia w przyszłości   
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Walka o zdrowy Sejm i Senat 
Okręg warszawski głosuje solidarnie na Nr1. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warazawy). 

Zjazd delegatów gmin, wsi, osad i 
miast II Okr. Wyborczego pow. warszaw 
skiego, który się odbył w Warszawie dn 
18 b. m., postanowił wytężyć wszystkie 
siły celem zdobycia jak największej ilości 
mandatów dla jedynej wszechstanowej listy 
Nr. 1 Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem. Zjazd obdarza pełnem zaufaniem 
kandydatów listy Nr. 1, którzy dają całko- 
witą rękojmię i gwarancję konsekwentnej 

pracy na terenie Sejmu dla dobra odro- 
dzenia życia gospodarczego i moralnego 
w państwie polskiem. Zjazd wypowiedział 
się przeciwko demagogji, partyjnictwu i ko- 
rupcji w życiu politycznem narodu. 

Wśród okrzyków na cześć Marszałka 
Piłsudskiego Zjazd postanowił głosować 
na listę Nr. 1, która jest listą budowni- 
czych Polski i gwarancją dobrobytu spo- 
łecznego. 

W jakiej atmosferze wiecują działaczki 
„katolicko-narodowe“. 

„Dziennik Wileński* nareszcie ma powód 
do narzekania na atmosferę panującą na wiecach 

„katolicko-narodowych“. 
Przez kilka dni świstek p. Obsta reklamo- 

wał mający się odbyć wiec kobiet, na który 
sprowadzono b. posłankę Szebekównę z War- 
szawy. 

Reklama i zabiegi organizatorek zrobiły 
swoje, na wiec przybyło około 300 osób, rekru- 
tujących się głównie z pośród sług, „Wincenty- 
nek*, „Zytek” i innych dewotek, nie brakło i 
ciekawych oblicza dziewiczego słynnej działaczki 
„katolicko-narodowej”, a jak przebieg wiecu wy- 
kazał i różnych mętów społecznych. 

W czasie gdy p. Szebekówna rozcieńczała 
sumienia potokiem ostrych wyrazów pod adresem 
różnych „masonów i innych żydów"—jakieś nie- 
znane hjeny agitacyjne rozsypały 0 drażniącej 

organa fizjologiczne woni proszek, który wstrzą- 
* 

* 

Taki, a nie inny był przebieg „bo- 
goojczyźnianego* wiecu „„Wincentynsk'', 
„„Zytek** i innych - pomniejszych dewotek. 
Tak go przedstawia wczorajszy numer 
„Slowa“. A tymczasem cóż z tego robi 
„Dziennik Wileński"? Zwala całą winę, za- 
chowując oczywista styl a la prasa „naro- 
dowa', na Bezpartyjny Blok Współpracy z 

snął gardłami i żołądksmi wrażliwych uczestni- 
czek gościnnego występu głośnej zresztą i tak 

„dzialaczki“. 
Najwrażliwsze niewiasty podobno nawet 

zączęły zdradzać symptomy omdlenia. : 
Można sobic wyobrazič jaka przykra zap2- 

nowała atmosfera. 

Po wywietrzeniu sali i ulotoieniu Się 
sprawców przykrego zajścia organizatorki wiec 
zamknęły, bez dopuszczenia trzeźwym endeckim 

zwyczajem do głosu nikogo z miejsc. 

Zamęt na tem zebraniu spowodowała, jak 
głoszą wersje, pchająca się wszędzie zresztą na 

zebrania bojówka P.P.S., nie mniej jednak 
twierdzono w gronach wzburzonych tym faktem 
uczestniczek wiecu, iż „zamęt* powstał z inicja- 
tywy opiekunów wiecu, którzy w ten sposób 
chcieli uniemożliwić dyskusję, z której niewia- 
domo jakby wyszła p. Szebekówna, 

* 

Ktoś się powiesił — zrobił to B.B. W. R. 
P. Obst jest melancholijnie usposobiony— 
winien temu B.B.W.R. Wyborcy nie idą na 
lep demagogicznych bogoojczyźnianych ha- 
seł —temu też winni sanatorzy i inne „ma- 
sony“. Tak jednak, czy inaczej, to co było 
określić się daje mianem świństwa i pod 
tym względem po raz pierwszy solidaryzu-   Rządem. Stara to i wypróbowana metoda. jemy się z p. Obstem. 

Podłość i głupota. 
Onegdajszy wileński organ „kanarkėw“ 

„Dziennik Wileński" umieścił nikczemną plotkę o 
rzekomej konferencji przywódców PA 
Bloku Współpracy z Rządem z „kiromadą* w 
celu ustalenia bee 4 frontu przeciwko „Ka- 
tolicko Narodowemu Komitetowi". 

tes paszkwilantów, którzy konferowali niedawno 
z Blokiem Mniejszości w DE z Żydami 
w sprawie wspólnego zwalczania listy Nr. 1 jest 
tak bezczelny, że ucieka się do podłego kłamstwa. 

,. Trudno powiedzieć, co jest bardziej zasta- 
nawiające w tym wypadku—podłość „Dziennika   Organ zawodowych a la Obst et consor- Wileńskiego", czy głupota tego pisma. 

Oszustwo „Dziennika Wileńskiego*. 
„Dziennik Wileński* robi 

postępy. Specjalizuje się w różnych oszustwach i 
szwindlach wyborczych. Dzień w dzień karmi 
swych bezkrytycznych czytelników spreparowa- 
nymi na poczekaniu fałszami. W ostatnim name- 
rze zamieszcza list kilku pozostałych przy kana- 
tach pickarzy, którzy mieniąc się zarządem mi- 

W obawie o karjerę p. Jana 
Obsta. 

Czołowy kandydat endecki (Nr 24) 
na okręg święciański redaktor Świstka ty- 
godniowego „Głosu Wileńskiego” p. Piotr 
Kownacki gorliwie „pracuje” na terenie, 
mającym go według górnych nadziei, za- 
szczycić mandatem poselskim. 

W ślad za wzmianką o jednym z 
występów kandydackich p. Kownackiego w 
Swięciańskiem notujemy wesoły szczegół z 
„DOczątków i końców” jego zebrań. 

P. Kownacki orjentując się, że z słu- 
chaczami swymi redy nie da — wznosi o- 
krzyk donośnym głosem:: „Niech żyje Mar- 
szałek Piłsudski", a w ślad potem już tyl- 
ko dyszkantem „Niech żyje lista Nr. 24". 

Radzimy p. Kównackiemu, aby mniej 
głośno krzyczał, „Niech żyje Pilsudski“ 
gdyż jako osobistość wpływowa endecji, 
gotów przekonać do tego stopnia swego 
kolegę redskcyjnego p. Jana Obsta, a ten   

Niepoważne komentowanie noty polskiej 
do Litwy. 

KOWNO, 18 II. (Pat). „Lietuvos Aidas“ komentuje notę min. Zaleskiego uważa- 

stje podniesione w nocie polskiej. Zaleski, 

na to pytanie dała już odpowiedź w Genewie. Piłsudski zmusił Zaleskiego do wysłania 
ostatnio niedelikatnej noty z motywów wyłącznie polityki wewnętrznej, 
w celu wzmocnienia swej pozycji przed wyborami do Sejmu. О 

Pleczkajtis dementuje oszczerstwa rządu 
Waldemarasa. : 

RYGA, 18, II. (Pat.) Dzisiejsze „Siegodnia* zamieszcza list Pięczkajt.sa, w któ- 
rym ten ostatni kategorycznie protestuje przeciwko 
znajdował się kiedykolwiek na służbie policji politycznej, i oświadcza, że ze swej stro- 
ny uczyni wszystko, co będzie możliwe, aby dać rządowi Waldemarasa możność w wa- 
runkach dla rządu dogodnych przedstawić swe dowody 

Dokoła rokowań estońsko-łotewskich. 

  taryfy maksymalnej w obydwu państwach, 

znów gotów napisać artykuł wstępny w 
„Dzienniku Wil.* p. t. „Niech żyje Marsza- 

Polska calkowicie ignoruje wszystkie kwe- 
pod wpływem Piłsudskiego, postawił pyta- 
z Polską. Dziennik przypomina, że Litwa 

a mianowicie 

insynuacjom litewskim, jakoby 

niewinności, jewnemu i nieza- 

delegacje zaproponują swym rządom bez- 
zwłoczne zwołanie konferencji delegacji dla 
zawarcia tymczasowego traktatu handlowe 
go. Na konferencji estońskiego i łotew- 
skiego ministrów Spraw Zagranicznych był 
omówiony cały szerzg spraw bieżących. 
Między ianemi sprawa uproszczenia pėsz- 
portowych formalności na pogranicrnej 
stacji Walk oraz Sprawa wniesienia po* 
prawek do stawek celnych dla statków to- 
warowych, kursujących między temi pań- 
stwami. We wszystkich tych sprawach o 
siągnięto porozumienie i obydwie strony 
postanowiły użyć wszelkich zależnych od 
> > dla wykonywania zadań bie- 
ących*. 

nadzwyczajne | mo, iż fakt prepstapiania wszystkich piekarzy do 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem jest 
powszechnie znanym,  naprzekór objektywnej 

a RA (ami A — e cynicz- 
› ję zdobyć tylko 

kroju co „Dziennik Wileński. R 

łek Piłsudski" i zapomnieć wznieść okrzyk 
na cześć listy Nr. 24. P. Obst jest Ši 
cholikiem i naprawdę może to mu się 
przytrafić. 

P. P. S$. nie rezygnuje. 
Mimo niepowodzenia jakie wciąż spo- 

tyka agitatorów P. P. S., partja ta nie 
chcą zrzec się głosów włościan z pow. 
wileńsko-trockiego i mimo ciągłego nwy- 
z ze strony ludności organizu- 
le wiece przedwyborcze. 

W dniu wczorajszym P. P. S. zwoła- 
ła wiec w Okowitej gminy niemeaczyńskiej, 
lecz na wiec przybyło zaledwie 15 osób. 

Do Tatarańc tejże gminy na wiec P. 
P. S. przybyło nie wiele więcej, bo 25 
osób. (a). 

Bezpartyjny Blok Współpracy z 
Rządem. 

Lista Centrum Demokratycznego w 
grodzieńskim okręgu wyborczym sz 
wycofana, ponieważ do Sejmu umieszczeni 
na czołowych miejscach tej listy pp. Twar- 
dowski i Zimnoch zrezygnowali z kandy- 

ak gy yna akces do ar- 
nego Bloku Współpracy z Rząde - 

szalka Pilsudskiego. (w. НН 

Lista wsi Mikielewszczyzna. 
Humorystyczna lista wsi Mikielew- 

Szczyzna pow. grodzieńskiego została wy- 
cofana ponieważ jedyny kandydat tej listy 
p. Łojko zrezygnował z kandydowania do 
Sejmu. (w. p.) 

Akcja wyborcza w pow. wilejskim. 
Z pow. wilejskiego piszą, że wiec 

zwołany 15 b. m. przez PSL. „Wyzwole- 
nie w Rzeczkach gm. kurzenieckiej rozbity 
został przez samych jego uczestników. Nad 
zebraniem górowały okrzyki wrogie pod 
adresem mówcy z Wyzwolenia Rajmunda 
—- wiki. partji. : 

ejce powstal Bezpartyjny De- 
mokratyczny Komitet Wea Kobiet 
Polskich pod prezesurą p. Z, Nitosławskiej 
przy udziale pp. H. Byszewskiej i M. Mro- 
czklewiczowej, 19 b. m. odbędzie się w 
Wilejce powiatowy zjazd kobiet. : 

Wycofanie listy Stronnictwa Chłop- 
skiego w Grodnie. 

Lista wyborcza Stronnictwa Chłop- 
skiego w. okręgu grodzieńskim została WE 
cofana, a to z powodu oświadczenia czo- 
łowych kaadydatów pp. Sieradzkiego i Ma- 
łyszko, że nie zamierzają kandydować do 
Sejmu. (w. p.) 
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| POD BRZOZĄ. 
„. Powielekroć otulony rękami matki 

w serdak, palto i szale, poddał się cierpli- 
wie zrzędnemu badaniu, czy aby wszystkie 
guziki i pętelki szczelnie zapięte są pod 
szyją i wreszcie, umknąwszy wzrokiem jej 
a" od troski wejrzeniu, wyszedł na 
ganek. 

Z wjazdowej alei wiatr ciepły, pach- 
nący świerczyną, przyskoczył zaraz i jął go 
tarmosić za poły i po psiemu lizać po 
twarzy. Chory postał dłuższą chwilę na 
stopniach, badając wytrwałość swych zle- 
żałych nóg. Wolą pokonał ich drżenie — 

i poszedł w ogród. Mijając dwór, ukosem 
oka spostrzegł w oknie za szybą twarz 
matki. Nie odwrócił do niej głowy, nie 
spojrzał. Wiedział, co może zobaczyć: w 
matczynem obliczu, ni to w zmąconem lu- 

strze zawsze widział obecność swojej cho- 
roby. W zmarszczkach około Oczu i ust, w 

rysach na czole, w bruzdach policzków u- 

twierdził się riekształtny ale istotny obraz 

jego nieszczęścia, zmory, toczącej młode 
ciało. Żaden uśmiech nie miał tyle siły, by 

' zatrzeć ten wizerunek choć na chwilę. Ani 
uśmiech, ani sen... 

Szybko przeto wyminął dom i twarz 

stroskaną za szybą. Chciał być daleko od 

wszelkich, nawet najwierniejszych, Oczu. 

Sam z myślą o sobie. Co rychlej podążał 
grzązkiemi ścieżkami w pole — sam... Do- 

znawał wstydu radości, której nie mógł się 
oprzeć w tym wiosennym dniu po wielu 
szarych dniach zimowych. 

W końcu alei, u bramy poturbowa- 
nej przez wozy i koła rosły wysokie dwie 
brzozy, brzozy mocne, zdrowe, pewne swe- 
go miejsca. Z pośród drzew parku, Otacza- 
jącego dwór, one najdalej były wysunięte 
ku Światu, one były właściwą bramą wja- 
zdową, widną z odległej drogi: dwa wynio- 
słe, białe słupy i poprzeczny daszek z zie- 
lonych gałęzi. Pod jedną z tych brzóz le- 
żał kamień, zgrubsza przypominający ła- 
wę, miejsce gospodarskich dumań O uro- 

dzajach i pogodzie. Z tego kamienia do- 
piero miało się obszerny pogląd na to, co 
się w polu dzieje. 

Ludzie skończyli tu już roboty i ode- 
szli, pozostawiając ziemię samą wobec 
modrego nieba i słońca. A ona wzbierała 
życiem, jak morze wzbiera falą w godzi- 
nach przypływu. Ciągłe drżenie runi roz- 
chodziło się kręgami po zagonach. Nie wi- 
dać było, czy to wiatr zgóry uderza, czy 
to pod powierzchnią jasną, przeczystą nur- 
kują jakieś ruchliwe istoty. Gdy w jednem 
miejscu nowy krąg się wypromienił, ze 
środka wyprysnął w niebo skowronek. Roz- 
winął za sobą nić srebrzystego Śpiewu i 
równym, dźwięcznym ściegiem szył prze: 
strzeń w górę, w górę, jakby chciał cho- 
ciaż tą wątłą nicią zeszyć ziemię z niebem, 

Najpierw był szary, później zbłękitniał, roz- 
płynął się, znikaął w modrym žywiole. 
Oko go nie dostrzegło, lecz śpiew dawał 
świadec wo zaobłocznemu wzlotowi. 

Mtody człowiek zasłuchał się w pie- 
Śni ptakła i zapomniał, że słucha. Z serca, 
jak ten skowronek z ukrytego gniazda, n a- 
gle śmignęła ku niebu myśl nieobłożna i 
poniesion a żarliwą tęsknotą przebiła się 
wskroś po smużne obłoki. Upadła w czaro- 
kręgu boskiej obecności, dusza człowiecza 

pomiędzy anioły. Nie widząc już nic i nie 
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jej wyzwolił się z łez, a zachwyt — z u- 
śmiechów, wiosenny płacz życia, wiosenny 
zachwyt istnienia. Któż wysłowi śpiew du- 
szy przed Bogiem? Spływały słowa z ust, 
jak rosa ze skrzydeł uniesionego ptaka. 

.. Po zwisłych gałęziach brzóz prze- 
biegło westchnienie wiatru. Skowronek с- 
padł piersią w gniazdo. Słońce zasnuło się 
4 ocyr Od dworu rozległ się kobiecy 
głos... 

Pod ten czas, gdy syn ulegał wiosen- 
nym zachwytom, matka przygotowała mu 
zwykły posiłek. Widząc, że chłopiec nie 
wraca, poszła go szukać do parku. Rosi- 
sty chłód powietrza umacniał w niej oba- 
wę o chorego. Błoto ścieżek nasuwało 
myśl o przemoczeniu nóg. Wiatr, który 
raz po raz przylatywał z pols, sprawiał jej 
niepokonaną udrękę. Słyszała, za jego 
przyczyną, w urojeniu gwałtowny kaszel, 
ostrą m.ękę podrażnionych płuc dziecka. 
Zimne jeszcze, choć już wiosenne slofice 
wisiało nad nią jak zbędny mosiężny ru- 
pieć — nie grzało! Złorzeczyła więc słoń- 
cu, jak niegdyś wszystkim lekarzom, któ- 
rzy na nic się nie przydali, nieszczęściu 
nie umieli zapobiec. Myśli jej nieustannie 
rzucały się to tu, to tam w poszukiwaniu 
ratunku. 

Z odrazą spojrzała na swe zapraco- 
wane ręce: nie umiały zatrzymać klęski, cóż 
po całej pracy? Obronny mur, wznoszony 

gorączkowo temi rękoma dokoła dziecka, 
obronny mur przestróg, zabiegów i usług, 
cementowany modlitwą i łzami wciąż roz- 
sypywał się między palcami jak piasek. 
Nie przynosiły ulgi, ani poprawy i ponoc- 
ne czuwanie i codzienna wytrwała opieka. 
Gdy z najgłębszego snu krótkiem, želaz- 
nem uściśnieniem serca budził ją nagły lęk, 
przypadała na kolanach do łóżka śpiącego 
syna. Czułem uchem chwytała złe świsty 
jego oddechu. Ramionami przez kołdrę 
obejmowała wychudłe nogi, nie dotykają 
róg. A te wiotczały w jej uścisku. Ciało 
chorego zatracezło zwolna swój kształt i 
wagę, usuwając się z objęć jak mgła. Oczy, 
zakryte powiekami zbyt głęboko leżały w 
oczodołach; na nich smutny cień. Wtedy 
ogarniała ją żądza spojrzenia w te oczy. 
Niechby się zbudził i uniósł powieki! Nie, 
raczej niech Śpi. Chrypliwy świst w pier- 
siach łacno stanie się kaszlem. Niech le- 
piej śpi! Na palcach bezszumnie odchodziła, 
nie wiedząc, że każdy jej ruch odbijał się 
w przysłoniętych rzęsami źrenicach dzieckał 
Czarne upływały godziny. Świt podnosił. 
jej a z samego dna łez.... 

jrzała go wreszcie zdaleka, owoc 
swojego żywota... Siedział oto u bramy 
pod śliczną brzozą, zwrócony twarzą w 
świat. O czem myślał, co widział? Jakie 
marzenia snuly mu się przed oczami?... 
W miarę jak się do niego zbliżała rósł w 
niej mętny niepokój. Po dawnemu czuła 
jego fizyczną istotę w swojej istocie jak 
wtedy, gdy zaród przyszłego kształtu dziec- 
ka w łonie nosiła, ale dusza już stała się 
niedostępna jej poznaniu. Ta dusza była 
samym w sobie światem. Daremnie usiło- 

tego świata tajemnice, ciężar ich wziąć na 
swoją duszę, na swoje serce, na piersi, 
zahartowane pod ciosami losu. Na nic się   słysząc zaniosła się spazmem radości. Płacz 

„Kurjer biteuski“ 
‚ — 1905—1915. 

IV 

Tak więc mały człowiek, Nowaczyń” 
ski z jednej strony usunął Cz. Jankowskie- 
go z „Kurjera“, a z drugiej — mianował 
redaktorem Wojciecha Baranowskiego. Ten 

„ostatni był na gruncie wileńskim człowie- 
kiem zgoła nowym i nie budził zaufania: 
należało mu dodać jakichś sateltów. Jakoż 
i dodano i to tylu, że było ich nad potrzebę 
ponad korzyści oczekiwane. - 

Kierowniczką literacką została Eliza 
wcze A plac stale w Grodnie, 

an m. przemyslowym 
Konrad Niedziałkowski, wreszcie a ótpedak- 
torem niejaki Darjusz Bagnicki. Ten ostat- 
ni był figurą wybraną przez Edm. No- 
wicklego i Nowaczyńskiego i stwierdził na 
sobie absolutną nieudolność wyborców w 

W. "pna" Oneóai za Orzeszkowa zach al 
dość biernie; w jednym tylko reika 
stąpiła czynnie i wypadek ten muszę wspom- 

nieć, zz je se — iaw 
proponowano mi przedrukowanie 

mojej większej powieści p. n. „Żerowisko 
Mere ode" A ow przed kil- 
ku laty i mocn zuralnej. Zgodziłem 
się, więc posłano książkę do opinii E. Orze- 

szkowej. Powieść była z początku druko- 
wana w „Nowej Reformie" a potem uka- 
zała się w wydaniu książkowem. 

Decyzja Orzeszkowej była krótka. 
Oto wyrzucić cały jeden rozdział z 

końcowych, a resztę wydrukować. 
wrzałem i chciałem cofnąć swą 

zgodę na przedruk. Atoli względy natury 
materjalnej przemogły, chodziło bowiem o 
paręset rubli. Lecz jakże tu było drukować 
powieść z „całym rozdziałem wyszarpniętym? 
A przecież, trzeba było radzić jakoś i druk 
rozpoczynać No i poradziłem, dorabiając 
cały rozdział nowy, 

A teraz czy chcecie wiedzieć Sz. czy- 
telnicy, co było przyczyną tego bezwzględ- 
nego skreślenia? Oto rozdział ten na tle 
całej powieści, opiewającej wszystkie łajda- 
ctwa policji i popów, w tym rozdziale pię- 
tnowała i jedną ze znacznych arystokratek, 
która zakałę przynosiła ogółowi polskiemu 
na gą: m 

£cz wracam do Darjusza Bagnickie- 
go. Było to coś cudackiego, nieomal egzo- 
tycznego na naszym gruncie. Bywalec i 
znawca wszystkich otchłani życia; bardzo 
słabo władał językiem polskim, ale miał 
powierzchowne poięcie o wielkiem dzienni- 
karstwie Europy Zachodniej. Na szpaltach 
„Kurjera“ drukowal on stale t.zw. „Glos- 
arjusz polityczny" i wypisywał tam istne 
„duby smalone“ i podpisywał je imieniem 
i nazwiskiem, nie domyślając się, że tego   wymagała redakcja, żeby od siebie wszelkie 
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nie ujmując synowskiemu cierpieniu. W 
innem, bardziej władczem posiadaniu jest 

dusza chorego dziecka. Ta właśnie wieczna, 

niedostępna chorobom i zniszczeniu, nie- 

śmiertelna. A ciału, co było z jej ciała, z 

jej krwi i kości, jej oddechem wychuchane 

— groziła zagłada. Któż to bytnością dziec- 

ka tak się z matką rodzoną niesprawie- 
dliwie podzielił? 

Złe błyski buntu zapaliły się w spoj- 
rzeniu, ukośnie rzuconem ku niebu. Ale 
natychmiast serce omdlało z przerażenia 
przed karą, padło z trwogi przed sroższym 
jeszcze może dopustem. Nie było kresu 
tej cichej tortury. - 

Stała już przy synu. Nie słyszał jej 
nzdejścia. Ostrożnie; lekko, by go nie 
spłoszyć, położyła mu dłoń na ramieniu, 
szepnęła coś. . 

Nie obejrzał się. Stłumiła westchnie- 
nie żalu. Napomknęła cicho o chłodzie, o 
powrocie do domu... 

Posłusznie wstał z kamienia. Z wy- 

siłkiem oderwał wzrok od pól, wyiskrzo- 

nych w słońcu i ukazał matce obojętną, 

jekby zgaszoną twarz, z której powiała na 
nią nowa fala smutku. Zaczęła Szukać 
w myślach jakiegoś słowa, któreby zbliży- 
ło ich do siebie. Wzięła go za rękę i .ru- 
chem rozpaczy niewysłowionej szybko pgzy- |. 
cisnęła ją do ust. Wstrząsnął się, spojtZał 
żywiej i nagle, wyrwawszy dłoń, pochylił |. 
się ku brzozie, objął biały pień ramieniem 
— 1 zapłakał. Łzy spływające z policzków, 

zmieszały się z rosą, obmywającą korę; 
drzewa. Płakał jak małe, biedne dziecko, 
zgubione w obcych stronach. Broczył łza- 

mi, jak przełamana wpół pędu łodyga, 

przyciskając otwartą ranę życia do tryska- 

jącego sokami, wydzierającego się wzwyż 

brzozowego ciała. Może chciał w siebie 
jego siłę i zdrowie przeszczepić? 

Matce zabrakło pociechy. Niemoc, 
znużenie śmiertelne zdjęło wszystkie jej 
myśli i całe ciało, uginające się niepo- 
wstrzymanie ku ziemi. Szukając oparcia, 
otoczyła ręką tę sainą brzozę i na niej 
splotła dłoń z dłonią dziecka, teraz prag- 
nącą uścisku. Stali tak długą chwilę w 
milczeniu, przyciskając do mokrego drzewa, 
jak do drzewa Chrystusowej męki, zmę- 
czone twarze, oboje w najlichszem poni- 
żeniu, we wspólnej nieutulonej boleści... 

Nad nimi zielone pąki w wiosennem 
pławiły się słońcu... 1926. 

ОРа ЕСа 

    

    

% | prócz dziobów, nas łączą 

BENEDYKT HERTZ 

WIEC PTASI. 
GBA JKA). 

W pewnej świata okolicy, 
skutkiem rozbojów Łasicy 

zbuntowały się ptaki. 
Bo już im tak dokuczyła, 
tyle piskląt wydusiła, 
że w najgęstsze nawet krzaki 
kryć się nie było bezpiecznie. 

Ostatecznie 
zwołano wiec. 

Miano obmyśleć, jak się Wroga strzec, 
a nawet, jeżeli siła poważna się zbierze, 

precz wygnać szkodliwe zwierzę. 
Więc od Skrzydlaczyzny całej 
delegaty się zlećiały: 

wróble, gile, szczygły, kurki, 
zimorodki, sroki, nurki... 

I któżby je wyliczył. 
Nawet niema mowy 

spisać część bodaj na skórze wołowej. 
Wreszcie zaczęto obrady. 

Na przewodniczącego wróble stawiały * 
[Gołębia, 

kruki i sowy— Jastrzębia. 
Ostatni przeszedł, ale wskutek zdrady 

Dudków, co—według Indyczki jejmości— 
są znane z dwulicowości. 

Prezes głos zabrał i—po wstępnem sło- 
[wie— 

rzecze: 
— Wszechptasiego plemienia my oto 

[synowie 
przeciw obcej nawale, jak jeden mąż 

[staniem, 
i tu, dzisiejszem zabraniem 

stwierdzimy—by się o tam dowiedział 
[świat cały— 

wspólne 
[ideały. 

[nie hula, 
"bo uznajamy tylko władzę Orła, króla. 

— Brawo! brawo!—krzyknęły z zapałam 
[puhacze. 

W te pędy na mównicę Kruk poważny 
[skacze 

i myśl, już wyrażoną, tym sensem po- 

Iglębia, 
že vivat proponuje takża dla Jastrzębia. 
Po tym toaście znowu Bocian woła, 
by wznieść też zdrowie hrabiego Sokoła... 
No i tak dalej. Wciąż lecą okrzyki: 
„Niech żyją sępy!*, „Niech żyją pusz- 

[czykil..“ 
Aż na trybunie zasiadł Głuszec stary. 

— Dosyć wiwatów tych, mości panowie 
Przystąpmy do uchwały. Ogół niech się 

[dowie, 

iechaj wśród Skrzydlaczyzny czworonóg 

NA JUBILEUSZ DYR. 
FR. RYCHŁOWSKIEGO. 

Świat teatralny wileński obchodzi ju- 
tro, t. j. 20 b. m. jubileusz 25-cio letniej 

pracy scenicznej dyrektora Teatru Polskie- 
go „Lutnia* Franciszka Rychłowskiego. 

Z okazji tego obchodu wydano w pię- 
knej szacie książkę pamiątkową p.t. „Wie- 
niec jubileuszowy Franciszka  Rychłow- 
skiego”. 

Jak wynika z ogólnego toku treści 
zredagowanej starannie i plaaowo przez p. 

Czesława Jankowskiego jubilat zdobył so- 
bie życzliwość i sympatję ster artystycznych, 
z któremi tyle lat pracował, a dowodem 
tej życzliwości jest cały szereg listów za- 
mieszczonych w tej książce pod adresem 
jubilata. 

Z całego szeregu tych pamiątkowych 
listów, napisanych z okazji jubileuszu za- 

mieszczamy choćby jeden, napisany przez 
znakomitego artystę Mieczysława Frenkla, 

który również niedawno obchodził jubileusz 

swoich złotych godów ze sceną w War- 
szawie. 

Oto co pisze M. Frenkiel. | 
„Debrer u koledze Franciszkowi 

Rychłowskiemu z powodu jego 
25 cie letniego jubjleuszu pracy sce- 

nicznej to krótkie wspomnienie po- 

święcam. 
"W roku 1902—3 byłem nauczycie- 

lem w ówczesnej szkole dramatycz- 

nej przy Tow. Muzycznem, zostającej 

pod dyrekcją Ś. p. Wiktora Piątkow- 

skiego. W owym czasie, między inny- 

mi, uczniem moim był F. Rychłowski. 

Poznałem w nim chłopca pełnego 

temperamentu, zapału do sztuki, pra” 

cowitego i wykazującego niepośledni 
talent. 

Później straciłem go z oczu. Do- 
piero po upływie 9—10 lat zostałem 

zaproszony do Kijowa na gościnne 

występy do teatru, którego dyrekto- 

rem i właścicielem był właśnie Ry- 

chłowski. 
Wraz z małżonką (utalentowaną 

artystką charakterystyczną) okazali mi 

pp. Rychłowscy wiele życzliwej, kole- 

żeńskiej gościnności, za co wdzięczny 

im jestem i z całego Serca dziękuję, 
życząc Kochanemu Jubilatowi najdłuż- 

szego, przy dobrem zdrowiu życia, 

aby mógł dalej stać na czele artysty- 

"cznej placówki, którą prowadzi ucz- 

ciwie i bez ujmy dla sztuki". 
Mieczysław Frenkiel. 

Powtarzając z przyjemnością słowa 

„|znakomitego artysty życzymy również p. 

dyrektorowi Rychłowskiemu, aby dalej tak 

wała wedrzeć się tam podstępem macie- | |$ 
rzyńskiego instynktu, by zbadać wszystkie | $ 

ta gotowość nie przydała. Cierpiała, nic 

1 STONIO TIA TENS TIT TSS TS TN ROK ACZ DREZNO Z RIOSZOZÓW 

3 
| 

Artysta-fotograt 

Antoni śkurjal | 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

a l KRÓLEWSKĄ 3. 

  

Silne lotnictwoto potęga państwal 

zarzuty oddalić. 

długo i upadł po kilku miesiącach. P. Bag- 
nicki odjechał do Petersburga, zaś redakto- 
rem został już samodzielnym W. Baranow- 
ski, wspierany przez pp. Guranowskich i 
nawzajem ich wspierający. 

Wypada teraz zaznaczyć, że ks. Biskup 
bardzo silnie się zniechęcił do roli wydaw- 
cy, ile że narażało go to na silne kłopoty 
materjalne,iradby był pozbyć się „Kurjera”. 

W Wilnie obok „Kurjera" wychodził 
„Dziennik Wileński”, organ więcej demo- 
kratyczny i popierany przez stery miesz- 
czańskie i drobnoriemiańskie. Powstanie 
swe zawdzięczał ustąpieniu J. Ursyna z re- 
dakcji „Kur. Lit”, który wszakże rychło 
się wycofał ze względu na opłakane zaso- 
by finansowe pisma. Po kilku osobistościach 
zastępczych, nareszcie endecja z Warszawy 
wysłała na redaktora Józefa Hłaskę i ten 
się usadowił w Wilnie na stałe, ile że jako 
człek korpulentny nie odznaczał się ruchli- 
wością. 

Konkurencja „Dziennika* odbierała 
„Kurjerowi* część prenumeratorów, a więc 
i interesy pisma nie mogły się poprawić. 
Wprawdzie pp. Guranowscy pracowali su- 
miennie nad zwiększeniem źródeł dochodu, 
lecz wszystko to nie wystarczało. 

Postanowiono zdobyć się na własno- 
posiłkowe wydawnictwa. Jakoż zapowiedzia- 
no i niezwłocznie uruchomiono aż trzy: 
własny kalendarz, mapę Litwy i Białejrusi   
  

  

Ale taki stan rzeczy nie mógł potrwać 

jakie na przyszłość są nasze zamiary? 
A na to Wróbel: 

— Słusznie waszmość prawi. 
Jeżeli pozwolicie, rodacy łaskawi, 

ja postawię wniosek taki: 
„My, zebrane tutaj ptaki, 
żądamy, by nas nikt nie zjadał, 
by piskląt nikt nie wykradał, 
bo do jedzenia Pan Bóg ziarnka daje, 
wreszcie robaczki”. . 

— A ten co tam baje! — 
przerywa nagle Jastrząb rozgniewany — 
Waść nie wiesz chyba, naco wiec zwo- 

[łany. 
Nie idzie o to, co kto będzie jadał, 
lecz by ptakami jedynie ptak władał. 
Porządek trzeba zaprowadzić taki, 

i „Przewodnik po Litwie i Białejrusi. Opra- 
cowanie pierwszego powierzono L. Abra- 
mowiczowi, mapy — Benedyktowi Hertze- 
wi i „Przewodnika“ — podpisanemu. 

Dziś niepodobna mi nazwać owych 
imprez inaczej jak zuchwalstwem, bowiem 
wszyscy trzej wykonawcy nie byli do nich 
dostatecznie przygotowani, i, co ważniejsza, 
nie pozostawiono im dość czasu na wyko- 
nanie. 

Ja, naprzykład, daremnie tłumaczyłem, 
że taki „Przewodnik* wymagał conajmniej 
dwóch lat czasu i odpowiednich zasiłków 
pieniężnych. Lecz to się na nic nie zdało. 
Musiałem całe wydawnictwo opracować w 
ciągu trzech miesięcy. Lecz pocieszałem 
się tem, że z czasem nastąpi uzupełnienie 
braków w „Przewodniku* i w ten sposób 
powstanie książka istotnie pożyteczna i po- 
trzebna. Jakże daleki byłem wówczas od 
myśli, że po niespełna latach dwudziestu 
książkę trzeba będzie z gruntu przerobić 
i do całkiem nowych potrzeb przysto- 
sować. 

Muszę tu jeszcze wspomnieć, że w 
czasie, gdy się wiele mówiło o nadmiernych 
kosztach „Kurjera”, jeszcze za czasów Cz. 
Jankowskiego, podniesiono roczną prenu* 
meratę do 8 rb. Ale to podwyższenie ceny 
trzeba było czemś usprawiedliwić, więc za- 
powiedziano dodatki tygodniowe na zmia- 
nę „Życie Ilustrowane” i „Życie Praktycz- 
ne“. To dało pochop do prenumeraty 
wszystkich najlepszych ilustracyj europeje     

jak dotąd bez ujmy dla sztuki pracował. 
j. b 

Dr. D. Olsejko 
Choroby ucha, gardła 

i nosa. 
Przyjmuje w Lecznicy Litewskiej (ul. Wi- 

leńska 28). Od 11—1 popol. 325 

  

  

by ziarnkožerėw nie zjadaly ssaki..." 

— A jeżeli mi pisklę zje Bocian, lub 
[Sowa ? 

— Głupiś! To nie jest, gapiu, kwestja 
[narodowa. 

RZECZY" BEAORZ RCA OW OSPĘ RRT IIS EEK 

skich i kosztowało również dużo, a razem 

ze specjalnie obstalowywanemi zdjęciami 

fotografcznemi i mnóstwem klisz przeno- 

siło wysokość podwyższonej prenumeraty. 

Jednem słowem circulus vitiosus, 

A życie posuwało się swoją koleją 

i dość niepomyślnie dla „Kurjera”. Ks. 

Biskup stawał się władzom coraz bardziej 

ciężkim na rękę i obawiano się co chwila 
katastrofy t. j. zaproszenia do Petersburga. 

Wszystkie sprawy "*Kurjera* od niejakiego 

czasu juź były przekazane na Edm. Nowic- 

kiego, który żadnym sposobem nie mógł 

zasilać wydawnictwa, sam ciągle poszuku- 

jąc kredytu i patronów. Nie pozostawało 

tedy nic innego, jak udać się pod skrzydła 

tuzów finansowych kraju. 
Jakoż tak i zrobiono. Na zgromadze- 

niu w tym celu zwołanem było obecnych 

razem właścicieli około 40 milionów w dob- 

rach i kapitałach. Zgodzono się na przeję- 

cie „Kurjera" i jego remanentów i odpo- 

wiedzialność swą zabezpieczono wekslami. 

Gerentem nowej spółki został p. A. Meysz- 
towicz przy udziale K. ks. Czetwertyńskiego. 

Pozatem p. Guranowski zaczął zabie- 
gać o ryczałtowe wydzierżawienie ogłoszeń 
w „kKurjerze” za stałą opłatę miesięczną. 
Jakoż zabiegi te rychło zostały uwieńczone 
dobrym skutkiem i „Kurjer“ odtąd otrzy- 

mywał regularnie co miesiąc zgóry dwa 

tysiące kilkaset rubli za ogłoszenia od fir- 

my „Biura ogłoszeń Metzia". Widoki ma- 

terjalne pisma znacznie się poprawiły. nr, 
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Dziś: Konrada. 
Niedziela) Jutro: Leona B. 
19 Wschód słońca —g. 6 m. 43 

lutego. | Zacbė4 | g.16 m.24   
MIEJSKA. 

— Posiedzenie miejskiej Komisji Finan- 
sowej. W poniedziałek 20 b. m. w lokalu Magi- 
stratu m. Wilna odbędzie się posiedzenie miej- 
skiej Komisji Finansowej Na porządku dziennym: 

1) Sprawa zaciągnięcia w Banku Gospocar- 
stwa Krajowego długoterminowej pożyczki obliga- 

_" cyjnej na wodociągowe i kanalizacyjne wać 
dla zatrudnienia bezrobotnych oraz wyjednania z 
funduszów państwowych Ministerstwa Pracy i 

Opieki Społecznej subwencji, względnie pożyczki 
na pokrycie części kosztów robocizny przy tych- 
że inwestycjach. 

2) Śtatuty podatkowe na okres budżetowy 

m bież. (S) rawy bieżące. В 
— Posiedzenie Komisji Gospodarczej. We 

_ środę 22 b. m. w lokalu Magistratu m. Wilna cd- 
będzie się posiedzenie miejskiej Komisji Gospo- 
darczej. Porządek dzienny posiedzenia zawiera: 

ы 1) sprawę rozpatrzenia podań właścicieli 
zakładów gospodnio-szynkarskich 0 przedłużenie 
godzin handlu, 

2) Ustalenie cen za korzystanie z ogrodu 
Bernardyńskiego na zabawy w sezonie 1928 roku. 

— Rozbudowa elektrowni miejskiej, Oneg- 
daj na zaproszen'e Magistratu m, Wilna przybył 
do Wilna inż. Bagiński, przedstawiciel firmy Fie- 

_ szer i Garnpern w Sosnowcu. W związku z rozbu- 
dową elektrowni mieiskiej inż. Bagiński zajmie 
się ustawieniem zakupionych w tej firmie nowych 
kotłów parowych. я 

Prace te obliczone są na przeciąg kilku 
miesięcy. 

W tym samym dniu przybył do Wilna z 
pierwszej berneńskiej fabryki maszyn fachowiec 

_ monter, któremu szef Sekcji Technicznej Mag'- 
_" stratu polecił ustawienie świeżo dostarczonego 

|. turbo zespołu o sile 4500 kilowat na godzinę. | 
į Uruchomienie nowej elektrowni miejskiej 

_ spodziewane jesi jeszcze w maju b. r. (5). 

SPRAWY PRASOWE 
— Konf.skaty. Komisarjat Rządu na m. 

Wilno w dniu wczorajszym zarządził konfiskatę 
nakładu czasopisma białoruskiego „Siła Pracy” z 
dn, 18 b. m. za umieszczenie artykułu p. t. 49-te 

'" posiedzenie Rady Ligi Narodów, gdzie dopatrzo- 
no się cech przestępstwa przewidzianych w art. 1 

_" rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o 
- rozsiewaniu fałszywych wiadomości. 

Jednocześnie skonfiskowano Nr. 2 spora- 
dycznie ukazującego się czasopisma białoruskie 
„Małanka* za umieszczenie artykułu, kolidujące- 
go z kodeksem karnym (s) 

Popierajcie przemysł krajowy. 
  

   
powojennej 

Miejski Kinematograf 

kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

Kino-Teatr 

„UELIOY 

| <kino-Test 

„UGGIOS“ 
; ul. Wilefska 38. 
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JUTRO PREMJERA. 

generacji...l „Giełda miłości” 
czesnego. W roli główn. Rywal Valentino — JGO SYM, NINA VANNA, VERA SAL- 

VOTTI i MARLENE DIETRICH. Fiim o kolosalnem napięciu sensacyjnem. 

„Dziewczyna do 
lach glównych: Betty Balfour i Andre 

: ans o godz. 10 ej. Ceny bilet 
NASTĘPNY PROGRAM „Z ŻARU PIEKIEŁ NA ŚNIEŻNY 

D Z I Ś ostatni dzień! Najpotężniejszy superfilm prod. rosyjskiej 1928 r. 
(Spiskowcy carskiej Rosji). Wielka epo! 
sztandar wolności > i 

SKIEGO. W rol. gł. najwybitniejsi artyści Teatru Stanisławskiego w Moskwie 

jako carem Aleksandrem a czele. Autentyczne zdjęcia w Petersburgu, Peterhofie i w pałacach cesar- 
h 

| ul. Wileńska 38. Dla młodzieży docelowe; 

  

DBAJCIE o Wasze OCZY! 
Musicie wiedzieć, że Nr szkieł nie ma nic wspólnego z ich jakością! 

Najlepsze szkła do OKULARÓW są tylko 

  

2.66 

tabryczny „Opiyk Rubi A 
Najstarsza firma w kraju. Egzystuje od roku 1840. 

Ul. Dominikańska 17, tel. 10-58. 

KRONIKA. 
Z POCZTY. 

— Šiužba w urzędach pocztowych. Mini- 
sterstwo Poczt i Telegrafów wydało ostatnio za- 
rządzenie, by w miejscowościach, w których ist- 
nieje więcej urzędów pocztowych, zewnętrzną 
służbę pocztową, telegraficzną i telefoniczną w 

siedsialę iw dni świąteczne pełniły jedynie te 

urzędy pocztowe, które mają służbę oddawczą. 
Urzędy pocztowe o służbie tylko nadawczej win- 
ny być bezwzględnie nieczynne. 

— Przy kierowaniu paczek pocztowych do 
Rosji sowieckiej należy uzyskać zezwolenie na 
wwóz. W związku z podniesieniem wagi paczek 

pocztowych w obrocie z Rosją sowiecką na sku- 

tek decyzii Zarządu Związku Socjalistycznych 
Respublik Rad do paczek pccztowych ponad 5 
kigr. do 10 klgr. wagi z pz do Rosji 
sowieckiej winne odtąd być dołączone pozwole- 
nia na wwóz. 

SPRAWY ROBOTNICZE, 
  

— Emigracje robotników rolnych do Nie- 
miec. Na skutek zarządzenia władz centralnych 
emigracja sezonowych robotników rolnych do 
Niemiec będzie mogła nadal odbywać się jedynie 
na podstawie nadesłanych z Niemiec do Pafistwo- 
wego Urzędu Pośrednictwa Pracy imiennych kon- 

traktów. (s) 
=» Kto może otrzymać pracę, W Państwo- 

wym Urzędzie Pośrednictwa Prący wakują obecnie 
wolne miejsca dla 1200 osób do prac przy zale- 
sianiu na wyjazd do województwa poznańskiego; 
dla większej ilości robotników do robót przy ek- 
sploatacji lasów w puszczy Białowieskiej, 

Pozatem pracę może otrzymać 10 tłukaczy 
kamieni przy robotach w województwie nowo- 
gródzkim. (s) 

— Wypłata zasiłków dla bezrobotnych 
pracowników umysłowych. Okręgowe Biuro Fun- 
duszu Bezrobocia w dniach 28 i 29 b. m. dokona 
wypłaty zasiłków dla bezrobotnych pracowników 
umysłowych, za miesiąc luty, Na cel ten Minis- 
terstwo Pracy i Opieki Społecznej przysłało do 
dyspozycji Obwodow. Biura Funduszu Bezrobocia 

„000 zł. Pozwolenie takie wydaje Komisarjat Handlu | 35.000 zł 
w Moskwie. 3 

Do paczek od 1 do 5 klgr. wagi pozwole- 
nia na wwóz nie są wymagane. (5). 

Z UNIWERSYTETU. 
— Zspusty. Zgodnie z tradycją, w zapusty 

t. zn. w dniach 20, 21 i 22 b. m. wykładów na 
uniwersytecie nie będzie. 

— Powszechne wykłady uniwersyteckie, Z 
powodu choroby Prof. Dr. Stanisława Trzebiń- 
skiego wykład jego w dniu 19-go lutego 1928 r. 
nie odbędzie się. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Agitacją przedwyborcza wśród akade- 
mików. W dniu 17 b. m. została rozrzucona w 
salach wykładowych Uniwersytetu odezwa Nieza- 
leżnej Mładzieży Socjalistycznej, Ponawiają się 

żądania budowy przez rząd domów akademickich, 
powiększenia ilości i wysokości stypendjów, 
przedstawicielstwajakademickiego wjsenatach i t. p. 
ZORY się ona wezwaniem do głosowania na li- 
stę Nr. 2. 

7 Ze względu na to, że odezwa ta rozrzuco- 
ną jest w Okresie przedwyborczym w gmachu 
uniwersyteckim, gdzie rozrzucanie tego rodzaju 

odezw uważamy za wręcz niedopuszczalne—wy- 
k akademickiej młodzieży socjalistycznej jest 

więcej niż demagogiczny. 

— Ze Związku Polskiej Młodzieży Demo- 

kratycznej. Dzisiejsze kolejne zebranie informa 

cyjno-dyskusyjne, odwołuje się. Następne odbę- 

dle się w niedzielę dn, 26 b. m. 

‚ — Metodyczny kurs pracy kulturalno-oš- 

wiatowej. jd Związku Akademików woj. no- 

wogródzkiego byłej z. Mińskiej powiadamia 
swoich członków i ogół polskiej młodzieży aka- 
c'emickiej, że w dn. 20, 21 i 22 b. m. odbędzie się 
kurs metodyczny pracy kulturalno— oświatowej. | 

Wykłady odbywać się będą w l-ej Sali 
gmachu głównego U.S.B. w godz. od 4—6 wiecz. 

Wstęp wolny. 

„M. GORDON* 
ul. Niemiecka 26. 

Ceny wyjątkowo niskie. 

Wielka sensacja ostatnich czasów!| Wstrząsający obraz dusz 

Seansy o godz. 4, 6. 8 i 10.15. 

Od dnia 19-go do 22 go lutego b. r. włącznie będą wyświetlane filmy: 
s 66 Kinosztuka w 

wszystkiego!” sszsc. W ro- 
Roanne. Nad program: KRONIKA ŚWIAT- 

FILMU Nr. 1. W poczekalni koncerty Radjo; Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szcze- 
pańskiego. Kasa czynna od g. 3, m. 30. Początek sean 

POLSKI i ROSJI p 

Film ten wzbudził zachwyt prasy całego Świata. 
„pi o godz. 4, 6, 8 i 10. 

Podania od bezrobotnych ubiegających się 
0 zasiłki przyjmowane będą do 25 b. m. (s) 

SPRAWY ROLNE. 

‚ — Mieczarnie spółdzielcze.. Związek Kó- 
łek i Organizacyj Rolniczych z, wileńskiej ostatnio 
wszczął energiczną akcję w kierunku organizo- 
wania na terenie województwa wileńskiego szere- 
gu nowych mleczarń spółdzielczych. W okresie 
kilku ostatnio ubiegłych tygodni zorganizowano 
na terenie poszczególnych powiatów wojewódz- 
twa O? 11 nowych mileczarń spółdzie!- 
czych. Е 

„ W najbliższym czasie zorganizowane zosta- 
nie jeszcze 15 mleczarń. (s) 

— Komisje rolne. W dniu 22 i 23 b. m. w 
Inspektoracie Pracy odbędą się posiedzenia roz- 
ja komisyj rolnych na powiat wileńsko- 
trocki. 

Komisje te mają za zadanie załatwienie za- 
targów indywidualnych pomiędzy pracodawcami 
i zatrudnionymi robotnikami rolnymi. (5) 

„NADESŁANE. 
— Dzisiaj o godz. 7 wiecz. odbędzie się w 

lokalu Wileńskiego T-wa Lekarskiego, Zamkowa 
24, zebranie informacyjno-dyskusyjne o celach i 
zadaniach Związku Lekarzy Państwa Polskiego. 
Przemawiać będzie jeneralny sekretarz związku 
d-r jan Załuska z Warszawy, pn Pra o 
niniejszem Zarząd Obwodu Wileńskiego prosi 
pp. kolegów o jaknajliczniejsze przybycie z powo- 
du wielkiej doniosłości poruszanych spraw. 527 

ZE_ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Ze stowarzyszenia Weteranów Kreso- 
wych otrzymujemy następujący komunikat, W 
uzupełnieniu wiadomości, podanej w Nr. 35 „Kur- 
jera Wileńskiego", o zbieraniu przez osobnika w 
uniformie weterana w towarzystwie młodego czło- 
wieka w Wilnie pieniędzy na jakiś rocznik wete-   

„Życiowe Pajace”. 
Fascynująca sztuka z życia współ- 

sów o godz. 4-ej. Ostatni se- 
łów: parter 80 gr. Bajkon 40 gr. 

ZCZYT". 

lea bohaterów, któr: 
g słynnej powieści 

O Tikrina RITA DRT G 00 

Spółdzielnia „BAZAR PRZENYSŁU LUDOVEL 

     

ranów, uprzejmie prosimy o łaskawe umieszcze- 

Cafe Electric". 

534 

I piętro, front. 

vaterklozetem 

przy ul. 

pierwsi wznieśli 
, MEREŽKOW- 

z M. MAKSIMOWEM 

505 założ. w 1840 r. 

FTBANNICIE 

DRUKARNIA „PAX 
UL Św. IGNACEGO 5. *ILNO. 

+ _ Telefos Mr —28 
Wykonuje wszelkie robety drukarskie 
i introligaiorskie szybke i dok/adzie, 

"KSIĘGI BANKOWE, 
TABELE, BILETY, PLAKATY 
DRUKI KOLORGWE i ILUSTRACYJNA 

CENY NISKIE, 
WYKONANIA DOKŁADNE | SUMIENNE. 

    

GD0GD 

w Wilnie, ul. Zamkowa 8 

oraz narzędzia tkackie, 

d. 
    0 200 стр == GS 

  

do wynajecia 
Piwnej 3 (Plac 

Ostrobramski). Dowiedzieć 
sią: Tatarska Nr. 20, m.26, 

Naj - „Aytok- dalia“ аеа 

  

kańsks 17, tsief, 13-58. 

(' 
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polecą wszelkie wyroby przemysłu ludowego: 
tkaniny, płótna wiejskie, wyroby ceramiczne i 
koszykarskie, 
wełnianą, bawełnę, farby, materjały na ubrania 
i bieliznę firm krajowych i t. 

przędzę 

Guziki ręczne. 

  

     
nie w najbliższym numerze następującego komu- 
nikatu: Štwierdzając, że ów starszy pan w uni- 
formie, po sprawdzeniu, okazał się istotnie, wete- 
ranem 1863 r. Gracjanem Radzikowskim, jedno- 
cześnie podajemy do wiadomości, że w wyniku 
rozmowy z prezydjum zarządu naszego Stowarzy- 
szenia p. Radzikowski, — całkowicie solidaryzując 
się ze zdaniem prezydjum, uważającem używanie 
weteranów 1863r. do zbierania pieniędzy za ogło- 
szenia rozmaitych firm, chociażby i w roczniku 
weteranów, A wzgląd na wysoką godność 
bojowników 1863 r. za rzecz wogóle niedopusz- 
czalną, a w szczególności, kiedy w upoważnien u 
na tego rodzaju imprezę nazwisko kwestarza na- 
kreślone jest na miejscu innego, wyraźnie wyskio- 
banego nazwiska, —kategorycznie zaznaczył, że od 
dnia dzisiejszego całkowicie wycofuje się z udzia- 
łu w pomienionej komercyjnej imprezie. 

w. z. Prezes W, Hołownia, 

Teatr i muzyka. 
— „Reduta* na Pohulance. „Fircyk w za- 

lotach*. Dziś o godz. 16-е] po cenach zniżonych 
komedja „Fircyk w zalotach”. a 

„ŚSułkowski*. Dziś o godz. 20-ej sztuka 
Stefana Żeromskiego w 5-u odsłonzch Sułkowski". 
Udział bierze pełny zespół męski z Juljuszem O- 
sterwą, w postaci tytułowej, Motywy muzyczne 

oe Dziewulskiego oprawa sceniczna lwa 
alla.. 

— Redutowe Zapusty. Jutro o godz. 18-cj 
(6 wiecz:) „Fircyk w zalotach” z J. Osterwą. 

— We wtorek o godz. 18-ej $ wiecz.) po 
raz ostatni, komedja stylowa Ign. Grabowskieg“ 
„Niewierny Tomek* z udziałem pełnego zespołu 
Reduty z Juljuszem Osterwą na czele. Motywy 
muzyczne Eug. Dziewulskiego w wykonaniu autora 

— Wileńskie Towarzystwo Filharmonicz- 
ne w Reducie. We wtorek dnia 21 lutego r. b. O 
godz. 8 m. 15 wiec. wystąpi tylko raz jeden fe- 
nomenalny pianista Claudio Arrau zdobywca 1-ej 
nagrody na Międzynarodowym Konkursie piani- 
stów w Genewie. Claudio Azrau, przezwany „no 
woczesnym Lisztem*, przpd przyjazdem do Wilna 
koncertuje we Lwowie, Krakowie, Łodzi i War- 
szawie przy przepełnionych widowniach. Pozostałe 
w niewielkiej ilości bilety do nabycia w „Orbisie* 
Mickiewicza 11. 

— Teatr Polski sala „Lutnia*, „Złodziej 
i jego mecenas*. Dzisiejsza popołudniówka gra- 
na będzie na żądanie publiczności, wyrażone w 
listach do Dyrekcji Teatru Polskiego. 

Role tytułowe wykonają pp. Wyrwicz-Wi- 
chrowski i Malinowski, 

‹ Ceny miejsc najniższe t. zn. od 20 gr. do 
2 zł. 50 gr. Początek o godz. 4 m. 30 popoł. 

— „Fenomenalna umowa”. Dzisiejszy wie- 
czór wypełni doskonała sztuka amerykańska p. t. 
„Fenomenalna umowa" Johnsona w świetnem tłu- 
maczeniu A. Marka. Kapitalne sytuacje tej sztuki 
trzymają zwa wa w napięciu przez cały czas 
trwania akcji. Obsadę tworzą pp. Makarczyk, Snia- 
decka, Lubowska, Lenk, Opolski, Dąbrowski, Det- 
kowski, Brusikiewicz i Wyrwicz-Wichrowski, któ- 
ry sztukę wyreżyserował. Początek o godz. 8 m. 
15 wiecz. 

— Jubileusz Fr Rychłowskiego. Jutro Te- 
str Polski obchodzi jubileusz 25-cio letniej pracy 

Log Fr. Rychłowskiego. Obchód jubileuszowy od- 
bił się żywem echem po całej Polsce. Zewsząd 
nadchodzą telegramy gratulacyjne oraz dowody   
Ostatni tydzień! 

WYPRZEDAŻ RESZTEK 
i wysortowanych towarów 

Lokal 
NX pokojowy 

(System korytarzowy). 

ze wszyst- 

kiemi wygodami: elektrycz- 
nością, gazem, wanną, wo- 
dociągiem, skanalizowanym recept w dniu ich zgłoszenia, 

41 : 
3 ubezpieczonych, że część recept, 

chorego. 

Wilne, dnią 18-II 1928 r. 

         

   

       
      

DOKTÓR MEDYCYNY 

: A. Cymbler 
Choroby: weneryczne i 

  

     3 skórne. Elektroterapja, Wielki 
słońce górskie. 

Mickiewicza 12, róg Tatar- 
jj skiej 10—2 i 4—7. 

  

7 

uznania. Obchód rozpocznie się o godz. 10-ej ra- 
no nabożeństwem w Ostrej Bramie, które cele- 
brować będzie ks. kanonik Kretowicz. Pienia chó- 
ralne podczas nabożeństwa wykonają artyści ope- 
ry. Po nabożeństwie goście przyjezdni zwiedzać 
będą miasto. 

Wieczór rozpocznie się o godz, 7 min. 45 
punktusinie,„Konstytucją" B. Gorczyńskiego (sztu- 
ka w 3 ch sktach z roku 1905-go). Druga część 
wieczoru poświęcona jest uroczystości jubileuszo- 
wej. Złożą się na nią produkcje wokalne chóru 
„Lutnia* orzz uroczyste składanie życzeń Jubila- 
towi i odczytanie listów i depesz gratulacyjnych. 
Pozostałe bilety w cenie od 1 zł. do 5 zł. sprze- 
daje kasa Teatru Polskiego. Osoby posiadające 
miejsca na parterze, zgodnie z życzeniem Jubilata, 
otrzymują przy wejściu bezpłatnie książkę jubileu- 
szową Fr. A która stanowić będzie 
iękną pamiątkę tego wieczoru, 
= o rzedstaw eniu odbędzie się bankiet w 
Salonach Klubu Szlacheckiego, na który zapisy 
przyjmuje administracja Teatru. (tel. 2—42). 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fsla 435 mtr. 
NIEDZIELA 19 lutego. 

10.15. Transmisja nabożeństwa. 
12.00. Sygnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej w 

owie. Komunikat lotniczo-meteorologicz- 
ny, oraz nadprogram. 

12.10. Transmisja koncertu z Filharmonji War- 

14.00. Transisja z W o dział „00, a z Warszawy, ziału 
„„Reinicivo“ r OS 

14.40. Transmisja z Warszawy. Odczyt p. t. „O 
mszy h-moll |. S. Bacha”, Р 
15.00. Transmisja z Warszawy, komunikat meteo- 

rologiczny nadprogram. 
15.15. Transmisja 2-go koncertu oratoryjnego z 

Filharmonji Warszawskiej. 
18.10. Odczyt w języku litewskim wygłosi Józet 

Kraunajtis. 
18.35. „Uniwersytety ludowe* odczyt z działu „O- 

świata pozaszkolna*. ё 
19.00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. в 
19.35. „ igiena jamy ustnej* odczyt z działu „Hi- 

gjena*, 
20.30. Koncert wspólny stacji Wilno i Warszawa, 
oz; Sygnał czasu i komunikat lotn.-meteoro- 

logiczny. 
22.05. Komunikaty P. A. T. 
22.10. on policyjny, sportowy, Oraz nad- 

program. | 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK 20 lutego. <, 
16.40. Komunikat A. Z. S, 
16.55, „Teatr bialoruski“ odczyt z dziatu „Kultura 

białoruska". 
17.20. „Przyszły rozwój Wilna" odczyt z działu 

„Ziemia Wileńska". 
17.45, „Wacław Berent i jego żywe kamienie". 
18.10. Koncert popoł. orkiestry 5 p. p. Leg. pod . 

dyr. kapelm. Mieczysława Kościeszy. 
19.00. Gazetka radjowa, sygnał czasu i rozmaitości. 
19.20. „Jak powstaje książka i jak umiera“. 
20.00. Odczyt o działalności rządu organizowany 

przez Prezydjum Rady Ministrów. 
20.20. Transmisja koncertu wieczornego # War-   

© 

Radjo-aparaty 
oraz wszelki sprzęt radjowy 

POLECĄ po cenach przystępnych i na dogodnych warunkach 

Sklep fotograficzny 

M. RABINOWICZ 
ul. Wielka 12 (vis a vis Poczty), telef. 759. 

  

Baczność 

filateliści 
wybór 

pocztowych 
poleca 

6345 „Samopomoc Inwalidzka“ 
Warszawa, Sienkiewicza 2. ku od 11 do 2. 

szawy. 

529       

Obwieszczenie. 
Z powodu przeciążenia pracą apteki centralnego ambulatorjum 

Kasy Chorych i niemożności wykonania wszystkich wpływających 

Zarząd Kasy podaje do wiadomości 

których apteka kasowa wykonać nie 

nadąży, będzie kierowana do apteki Okręgowego Związku Kas Cho- 

rych w Wilnie, przy ulicy Zygmuntowskiej (Nadbrzeżnej) Nr 24. 

Przy skierowywaniu recept do apteki Związkowej w miarę możności 
będzie przyjmowana pod uwagę odległość tej apteki od mieszkania 

Zarząd Kasy Chorych 
m. Wilna. 

525 

  (14 

Služąca 
młoda z samodzielnem go- 
towaniem z poważnemi re- 

znaczków komendacjami poszukuje 
do zbiorów miejsca do wszystkiego, 

chętnie na wyjazd, dowie- 
dzieć się: Wielka Pohulan- 
ka Nr 32 m. 8, Po 

 



     
    KURJER WILEN Ś © 

P I T 7 Ti a arai : 

W cenirum Połndniowej Ameryki w stanie San Paulo, 
istniejące w mieście San-Paulo 

przedsiębiorstwo, 

8 

LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej "Teta Nr. 8%. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 — 2; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 — 1; oczu 12—2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popoł. 

zębów 10—11; skórne i weneryczne od 2—2!/2; nerwowe 1—2; dziecięce od1l — 12 i od 2—2!/, 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie. Diatermia. Kwarcowa lampa. So! 
Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne. 

ma zamiar nawiązać stosunki handlowe z solidnemi 

zagranicznemi firmami, w celu zorganizowania przed. 

stawicielstw dla zbytu produktów i fabrykatów 
AMERYKI POŁUDNIOWEJ. 5 

Oprócz tego poszukiwani są przedstawiciele dla 
jednej z największych instytucyj kolonizacyjnych do 

lux, 
324 

      

   

       
    

       

OKAZJA! ŠPIESZCIE! GITDUSDUUD0U0SD0SD0D0—>0—2i 

Jak się odzwyczaič od palenia w ciągu 3 dni. 

ralne i fizyczne, krzepi nadwątlone zdrowie. 
Adres nasz: „Dom Wysyłkowy Merkury* Łódź, Piotrokowska Nr. 37 skrzynka pocztowa Nr. 487. 

PDZ0GONZPOIGODNGOWGOWGOWGONGOWGPNGEŃ 

> = ° 
„aś | Każdy, nawet najbardziej namiętny palacz od zgubnego wpływu == w W spizedawania ziemi. 

=| może w. sposób łatwy i przylemny odzwyczaić się nikotyny w przeciągu 12 ппшп' Ž Firma е NO ICKI : еПизп'ошвпе prospekty ze szczegółowem opisa- 
= Kto był Mai niewolnikiem strasznego nałogu może się go pozbyć a wraz z nim szeregu chorób, | EE Wilao, ul. Wielka 30, tel. 908. 511 iemi i kó Sód “ ZAD 

które mu zagrażają jak melancholii, dyspensji, rozstroju nerwowego, niedomagań żołądka, gardła, nerek, Zawiadamia, ił PODARUNKI BEZPŁATNE niem ziemi i warunków nabycia wysyła się bezpłatnie. 

= ęcherza, wady serca, paraliżu, suchot, bólu głowy, choroby oczu, utraty pamięci, mocy płciowej i t. d. = s szczęśliwym wypadku wielokrotnie przewyższa- WSZELKICH INFORMACYJ UDZIELA: 

taż a temat powyższy napisaliśmy książkę, którą wysyłamy BEZPŁATNIE na każde żądanie. "= L“ 2 “ 
= „LR SZ ny A US SE jące sumę zakupu będą wydawane tylko do dnia | Agencja „UNIWERSAL* Caixa postal 390 

"| roko traktującą o strasznych skutkach tego nałogu i o metodach leczenia go. х KE 1. marca r. b. : SAO PAULO. 291-1 
= Metoda nasza przedłuża życie, daje gwarancję spędzenia długich zdrowych lat, daje zadowolenie mo-| £= Nejwiększy wybór kontekcji, galanterii i obuwia. Ч 

a a 7 ro
 

najwięk- В Cerata " 
  

         

  

            

      
   
    

      

   

  

        

Od r. 1843 istnieje : szym й 

: е ° wyborze. | 

1,000,000 40,0 00 Wilenkin Chodnik == `@ 
i ów i 9 jutowe i inne. g 

adres miejscowošci MEBLE Najlepsze Teodolity, Brezent nata || 
wolnych zawodów, z dokładnem oznacze- | В | iwel i plandeki, || 

kupców, przemysłow- _ = ai Jadalne, sypialne, salonowe 1 | in fment niwelatory, Pokrycie (24; 71» 

cėw, wlašcicieli ziem- VA | АУ gminnej wraz z wymie- szafy, łóżka itd. | Š astrolabje, S aaa A 
SERA онЫ та °› ®) Ы nieniem najbliższej stacji | Wykwintne—Mocne— po cenach fabrycznych gj 

ле |<" 4 EZ pocz- Niedrogo. goniometry, poleca | 

Žž owego i t. d. : н 
Sprzedaż na ralj. ss | (GODGGYJNE: A planimetry I. KILDSZTEJI Wilno, ; 

| » RB i etc. Rudnicka 2. : 

Par Ultrama ‚ i 33813] 1928 == rad z 
farbą do bielizny, wapna hnie WĘDLINY | ь 

i celów malarskich. powszec ni [ iejski w. | 

wyszła z druku Ginas“ wir | | znanej firmy „MENO, || sių | 
KW mi g z 5 zł. ® 

joanie dałam. ©||  rówuież TAŠMY MIERNICZE i RULETKI w WIELKIM WYBORZE Szynka kę 6zł.40gr.|| 
Wszędzie do_nabycla. tylko w fabrycznym składzie optyczno: okulistycznym Kiełbasa kg. 6 zł.60 gr.       

Karkowina kg. 7 zł. 20 gr. 
Polędwica kg. 7 zł. 40 gr. || KIĘGA ADRESOWA POLSKI Dr. KAPŁAN | „OPTYK RUBIN*, Wilno,           

  

wraz z wolnem miastem GDAŃSKIEM powrócił. Dominikańska 17, telefon 10-58. | J ZWIEDRYŃSKIIS-ka 
` il hanių przemyski emi wl | mlnicfwa Choroby „weneryczne Nof firma w kraju (egzyst. od 1840 r..) 490 Wileńska 28, tel. "e 

, ) . i skórne. GP 
  

POPIERAJMY PRZEMYSŁ KRAJOWY! 
WYTWÓRNIA ARTYST.-KILIMKARSKA || 

Katarzyny Medwedczakowej w Kosowie 

WILEŃSKA 11, 
telefon 640. KSIĘGA ADRESOWA POLSKI: SIEWNIKI 

    

   

  

W Z. P. Nr 13 

ZAWIERA Ss i e = 
ONA UZ 1 

czerpnięte ze žr urzędowych, uzupeł- M zakład opłyczno- d aji „P. T. : i 

nione | ajskrupuletniej« sprawdzone, za | ADS ease, PZĘGOWE | p pregłąd Kilimów arz ariykuliu dekoracyjnych) 
mieszczone bezpłatnie i obejmujące cało- | Ex. Olkiauices. Wilno, Eiles Ventzkiego w stylu zakopiańskim i huculskim i o motywach orjentalnych || 

Wielka 65, Wialkł wykót sta 
graficznych przyborów. Wy- 
dzją okulary po rezapizch Ka. 

sy Chorych. 

Posadę 

w hotelu „St. Georges* w Wilnie, ul. Mickiewi- 
cza, pokój Nr. 45 (III piętro) 

w dniach od 1 do 21 lutego b. r. od godz. 10 rano do 8 w. || 
Wstęp wolny. Firma ep od r. 1912 i została odznaczo- 

na na wystawach krajowych i zagranicznych. л 
Ceny fabryczne. Warunki kredytowe najdogodniejsze. 332]! 

słaba pamięć Dr. KENIGORERG 

zwyczejne i nowego uproszczonego 
modelu „Turbo“ 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilne, Zawalna 11-a. 

DOGODNE WARUNKI WYPŁATY. 

kształt polskiego życia gospodarczego. 

CENA EGZEMPLARZA Zł. 90.— 

Mydawnicówo: TOWARZYSTWO REKLAMY MIĘDZYNARODOWEJ Sp. 2 0. 0. 
Jen. Repr. RUDOLF MOSSE 

  

  

  
WARSZAWA, Marszałkowska 124. Tel.: 142-174, 205-68, 305-68. urzędnika 

lub pisarza przyjmie mło UWAGA. Siewnik rzędowy jest maszyną rol- to koszmar przeszłości. Zapa- 
CHOROBY WENERYCZ-| 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje       

    

  

   
   

   

   

      

    

    

  

      

P. K. O. 1775. 519 dy Wielkopołaninod 1. IV. miczą najprędzej opłacającą się zaoszczędza miętanie setek dat, słówek, dy- | 

KATOWICE, Mickiewicza 4. ŁÓDŹ, Szkolna 4. KRĄKÓW, Zyblikiewicza 16. | b. r. Najchętniej na wscho- bowiem 25% ziarna i zapewnia równomierne Ji] spozycyj, nazw i t.p. jest dailės 9—12 i 5—8. 
dzie. Adres: Konarkowski, dojrzewanie. Salą saaa at die Mickiewicza 4. Tel. 1090. 

p —— p apr Sy bt. 23 pop Olu Sn Ek BOS a La za saa 
® @ CBDXDLKARADSKO m : рЁ‹Х.ОЁ'ЁЁ'. KORA O IDO AKUSZERKA 4 

J U Ž ю Pianina STS ' 

do wynajęcia. Reperacja i : dl i 1 3 

: ; strojenie. Ul. Mickiewicza Nasiona inspektowe 211 D-r KANUSOWIGZ : : 

ыы wiadomo wszystkim, że doskonałe, odbiorniki, wszelki radjosprzęt —9. Estko. 435 z ordynator szpitala Sawicz Przyjmuje od 9 rano do 7 w.| 

otrzymać można tanio w firmie p ki A jak: rzodkiewka, sałata, ogórki, melony, kala- Chodoby zi weneryczne. ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4.) 
fiory, szpinak, marchew-karota poleca Leczenie światłem Sollux i Lam- W, Zdr. Nr 3093 

  

6347 

ll. Suszyński 
Spec. choroby weneryczne, i 
niemoc płciowa, skórne. 

Przyjm. od 9—12 i 4—1. 

UI. Mickiewicza 30. 

мара — вн 
„AMO EEEE | 

po Bacha (sztuczne słońce gór- 
skie i elektrycznością (dłater- 

mi. 222 la). 
ul. Zamkowa 7, m. 1. 

Sadowa 8, 
Zawalna 18. 

Ogłaszajcie się 

w „Kujerze Wileńskim. 
RADJO „AUDJON“ 
WILNO, ul. Wileńska 14 (vis a vis Ludwisarskiej). 301 

CTDOTDCTDCTDCTDBCTBDCDCATDSAA 

Wszystkie stany 
młodzi, starzy — w imieście i na wsi czytają 

„KURJER WILEŃSKI", dlatego 

REKLAMA 
w „Kurjerze Wileńskim" jest najlepszą i najtańszą. 

   

  

| W 
   

„ WELER, Wilno, 

    

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. Cymbler 
Choroby: weneryczne i 
skórne. Elektroterapia, 

słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg Tatar- 

przyjmujemy na wysokie opro- | 
Gotówkę centowanie, zabezpieczoną zło- | 

tem i srebrem, odbiór lokat natychmiastowy. 

Lom bar d |“ Ketedralny, Biskupia 12, 
tel. 1410, wydaje bez ogra- 

miczenia pożyczki na zastaw złota, srebra, brylantów, 
mebli, obrazów, fortepianów, automobili i różn. towarów, 465-1 

   

    

    

  

były majster firmy 

Paweł Bure 
upr:sza łaskawą kl jentelę zwracać się tylko pod adresem 

  

  

  

Z: Ledai aaa a. ul. Mickiewicza 4, flja zlikwidowana. skiej 10—2 i 4—7. 6345 Talos w aa £ : 

Poleca gi) Gagie ini i Pom 0:000000 © : 1 "> 2 
oraz wykonywa reperacje zegarków biżuterji 00 (VL) i iii Ji) 

6216-0 BL a S a    

  

        

    
    

        
    
       

  

po cenach przystępnych.     „WTOR“.   Т- 8 | GGGCOBCXADCADCZAOCADCII 

  

PAMIĘTAJCIE! : е ИАОИИСТ 
Polski Powielacz o ZIEMII ini zz 

„WTÓR* DRUKARNIA „PAX? 
OBUWIE ну эимт 
najtrwalsze i najtańsze. 

Prosimy przekonać się. 

  

» 
L 

Warszawa, Krucza 36, 

oszczędza czas maszynistkom, 
szefom przysparza dochód— 

3000 kopij z jednego oryginału. 
Wielobarwnie odbija rysunki, ręczne 
napisy. Najtaniej wykonywa kai i 

у п’йш‹›.'}япе.і Obsługa k sę 

Cena złot. 160.— za komplet. 

UŁ Św. IGNACEGO 5. WILNO. 
Telefon Hr 898 

Wykonuje wazeżkie roboty drukarskie 

i iatrolignatorskie szybkę i Gokladzie. 

DŁ 
KSIĘGI UNKOWA, 

I I BROSZURY 
T BIŁUTY, PLAKATY 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNA 

CENY NISKIE, 
WYKONANIE DOKŁADNĘ I SUMIENNE, 

przyjmuje 

na najbardziej 
| dogodnych 

warunkach 
ADMINISTRAOJA 

i łąkowe 

UL. WILEŃSKA Nr.3. 509 siano 

DABDCABDCXDCADOCOXPODKADIOCIOCKD wagonami. Oferty z po- 
daniem ceny nadsyłać: 

J. SISSLE, +    WTOR“, Warszawa, Krucza 36, - Ecole Pigier de Paris „Karjera Wileńskieg 
” * 7 

2 Ash 

"tel. 245—29. 180-4 Peasjonat dla młodych pien w pobliżu Paryża (20 min.). | Berlin Halensee, 
Dobre odżywianie, świeże powietrze. Avenue 11, No- Joachim - Friedrichstrasse 

vembre 18. LA VARENNE (Seine). Stenografja, 49, tel. Pfalsburg 5365. 

z handlowość i język francuski. 515 337-3 

©Оа 

  

  

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

Redakcja I Administracja Jagiellońska ы Czyn: lodz. 9—3 A 2—3 рро!. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca 

a m > zz pe. jmuje od zo ea ZR ci 9 ej: 1 Ч _т9 sa Soso cakóve P.K.O. 80.450. Drukarnia — ul. św. R. „pa. + е > Ž 

2 kstem—25 gr., w tekście I i II str. — 30 gr., III str. — 25 gr., za tekstem ., ogło: 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do demu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tel a 2 I Aa -0р šiose 

mieszkaniowe— wiersz towy) kronika —nadesłańs—30 lersz redak , dla poszukujących —50% zniżki, ogł. cytrowe i tabelowa o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca ożej. Zagrani 

Oddział w Grodnie u ej tal pe CA Adis I Wy, na Si I mio łamowy. A i zastrzega zobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Wydawsa Tow. Wydes, „Pogoś”. Tow. Wyd. „Pegeś*,Bruk, „Pax“, ul Św. Igunccz? 7. Radzkter w/s. Anteni Farazewski . 

 


