
  

L
V
 

    

_ Nr. 63 (Wilno — miasto i 
Uprawnionych do głosowania | 

108.443, głosujących 72.309, głosów nie- | 2.191, 

ty 

  

wa opłacona ryczałtem. : : 

     
Wilno, Wtorek 6 marca 1928 r. MZOE 
  

  

  

Zdrowa myśl państwowa zwyciężyła! 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 
  

Nr. 55 (1102) 
RAR ESA, 

A 
й) 75 

Pogrom obozów antyrządowych i antypaństwowych: Endecji i komunistów. 

W ciągu nócy otrzymaliśmy cały szereg wiadomości o przebiegu wyboró 

są zupełnie Ścisłe, jednakże ogólnie rzec można, że listy prorządowe zwyciężyły 
w wcałej Polsce. Naturalnie, poniżej przytoczone dane nie 
we wszystkich okręgach wyborczych, powodując klęskę list 

endeckich (Nr. 24. 25). Niespodzianką dla Okręgu Wileńskiego jest mandat, jaki otrzymała lista P. S. L. „Wyzwolenia". Dalej, wobec 

tego, że P.P.S. w Okr. Wil. otrzymała 16.227 głosów, a Blok Mniejszości—17.392 (1 proc. niekompletnych danych)—ostateczne wiadomo- 

ści z prowincji (z 14 obwodów) zdecydowały, że piąty mandat otrzymał Blok Mniejszości. 

Przebieg głosowania w Wilniei okręgu. 
Głosowanie w mieście Wilnie 

minęło wśród idealnego wprost 
spokoju. Przyczyniła się do tego 
również wzorowa organizacja słu- 
żby bezpieczeństwa która czu- 

wała dyskretnie nad porządkiem 

publicznym likwidując momental- 
nie kilka drobnych ekscesów. (W I 

komisariacie dzielnica handlowa 
o dużym. procencie ludności ży- 
dowskiej) głosowało 70 proc. Po- 
szczególne listy odpowiednio do 
ilości zdobytych mandatów usze- 
regują się w sposób następujący: 
18, 1, 24, 2. 

Walne zwycięstwo jedynki w okręgach 
litewsko - białoruskich. 

WILNO, 5.Iil (Pat). Okręg wyborczy 
powiat Wil.- 

Trocki). 

ważnych 154. 
Lista nr. 1 — 41.320—2 mandaty 1) | lsta nr. 

3—25.864—1 mandat Karnicka Aleksandra, 
lista nr. 4 — 38, lista nr. 18 — 17.117 — 
1 mandat Wygodzki Jakób, lista nr. 20 — 

lista nr. 24 — 20.033 — 1 mandat 

Zwierzyński Aleksander, lista nr. 33—175, 
34 — 3.261, lista nr. 37 — 4.291, 

Kościałkowski Marjan Zyndram, 2) Mackie- | lista nr. 39 — 184, lista nr. 40 — 57. 

wicz Stanisław, lista nr. 2—16.697, lista nr. 

Okręg wyborczy Nr. 62 
(pow. oszmiański, wilejski, mołoieczański, lidzki i wołożyński). 

Uprawnionych do głosowania 319 893, 
fłosujących 212.745, nieważnych 70 006 

Lista nr. 1 — 61251 — 4 mandaty 
1) Okulicz Kazimierz, 2) Kamiński Wła- 
dysław, 3) Szczerba Jan, 4) Łojko Józef, 
lista nr. 2 — 8685, lista nr. 3 — 14.534, 

lista nr. 4 — 1.131, lista nr..20 — 3.582, 
lista nr. 25 — 17681 1 — mandat Harnie- 
wicz Hipolit, lista nr. 36.— 125, lista 
ar. 37 — 837, lista nr. 40 — 91, li- 
sta nr. 41 — 34821 —2 mandaty 1) Stan- 
kiewicz Jan, 2) Wołyniec Fiegan. 

Okręgi wyborcze nr. 64i 61 
(pow. święciański, brasławski, postawski i dziśnieński). 

Uprawnionych do głosowania 224,861, 

głosujących 139,089, unieważniono 13,860. 
Lista Nr. 1 37.589—2 mand. 1) Racz 

kiewicz Mieczysław; 2) Brokowski Stefan; 

Lista Nr. 2—20,112—1) Pławski Stanisław; 

lista Nr. 4 1,185, lista nr. 18—55,569 3 

mand. 1) Karuso Paweł; 2) Stepowicz Al- 
bin, 3) Juchniewicz Konstanty; lista nr. 20— 

8,672, lista nr. 24—9,598, lista nr. 46—678. 

NOWOGRODEK, 5.lll (Pat). Okręg 
nr. 61, nr. 1—53,933—3 mandaty—Edwad 
Taurogiński kierownik Związku Kółek 
Rolniczych z. wileńskiej Konstanty Rduł- 
towski rolnik i Józef Motkrecki, Białoru- 
sin, rolnik, lista nr. 39—71.799—3 man- 
daty Aleksander Staganowicz rolnik, Kon- 
stanty Sawoń rolnik, Ignacy Dworczanin. 

Pełne zwycięstwo jedynki w Warszawie. 
WARSZAWA, 5,1II. (Pat.) Rozpoczęte 

o godz. 9 rano wybory do Sejmu na całem 

terytorjum Rzeczypospolitej zakończyły się 

punktualnie o godz. 9 wiecz. We wszyst- 
kich 64 okręgach przebieg wyborów cecho- 
wała powaga i niezwykły spokój. Drobne 

zajścia, jakie tu i Ówdzie wynikły 'na tle 
agitacji konkurujących momentalnie były 
likwidowane bez interwencji policji i nigdzie 
"nie wywołały najmniejszego nawet zamie- 

szania. Ludność całego państwa godnie 
spełniła swój obywatelski obowiązek, wyka- 

zując frekwencję dużą zarówno w stosunku 

do wyborów w roku 1922, jak i do wybo- 
rów samorządowych. Przeciętnie głosowa- 

ło do 70 proc., a w niektórych okręgach, 

jak na Pomorzu, na Górnym Sląsku i w 
Zagłębiu Dąbrowieckiem do 80 proc. upraw- 

nionych. Ze względu na bardzo wielką licz- 

bę obwodów, co zresztą sprzyjało znako- 

mitej organizacji wyborów i udostępnieniu 

głosowania wszystkim obywatelom  pierw- 

sze wyniki spodziewane są dopiero o godz. 
2 w nocy. Jak wiadomo wyniki definitywne 

da do wiadomości Centralna Komisja 
borcza. Zaznaczyć należy, że poszcze- 

gólne okręgi wyborcze liczyły od 70 do 700 

obwodów. W kaźdym z tych okręgów zgło- 
szono od 5 do 20 list. W miastach agitacja 
była niezwykle ożywiona, nie przekraczała 
jednak nigdzie ram, zakreślonych przez Or- 
dynację Wyborczą. Naogół podkreślić nale- 
ży wielki udział w wyborach robotników i 
włościan. Na Pomorzu, w Poznańskiem i 

    
     na złotowe upływa 

na Górnym Śląsku wielki udział w głoso- 
waniu wykazali Niemcy, którzy do biur wy- 
borczych niejednokrotnie zwozili samocho- 
dami nawet chorych obywateli, Agitacja ko- 
munistyczna we wszystkich środowiskach 
Polski zawiodła. Zarówno w Łodzi jak i w 
Warszawie. Zagłębiu Dąbrowskiem i Mało- 
polsce robotnicy ostentacyjnie niszczyli roz- 
rzucane ulotki i druki wyborcze 13-stki. 

WARSZAWA. 5. III. (Pat). Tymcze- 
sowe wyniki głosowania w Warszawie 
przedstawiają się jak następuje: Uprawnio- 
nych do głosowania 664,797, głosowało — 
463,885, unieważniono — 1,272, 

Lista Nr. 1— 165,951 (6 mandatów). 
» w 2— 45,804 (1 » В 

” „ 4— 18,536 (bez ” , 
»_-» SS= "365h( 3 х 

T. LLS оООО 5 Ь 
„ » 13 — 65,800 (2 “ ‚ 
„» 18 — 40,328 (1 ё k 
» » 24— 91,366 (4 = Е 
» » 33— 24113 (bez , 5 

w wo Só 16 ( » ” , 
» y i 181 ( ” » )я 
w x 802 2 (bez madatu ), 
” + 4072 579 ( ” ю ). 
Podkreślamy, że powyższe wyniki gło- 

sowania nie są oficjalne, cyfry mogą ulec 
poważnym zmianom. W związku z tem 
przewidywać należy zmianę w przydziale 
mandatów przez zakwestjonowanie 4 man-   

Termin zamiany akcyj rublowych 

Wileńskiego Banku Ziemskiego 
Dzien. Ustaw Nr. 15. 

datu listy Nr. 24 na rzecz listy Nr. 33. 
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8 |łyniec Stefan, z listy nr. 18 Serwetnik Łae 

Wyniki w innych Okręgach 
TORUŃ. 5. III. (Pat). Niekompletne 

wyniki głosowania*w poszczególnych 
okręgach: 

Nr 2 1 mandat 
m l 1 ъ 
„18 1 5 
„24 1 w 
»„ 25 1 " 

TORUN. Z listy nr. 2 wybrany se- 
kretarz Zjed. Zw. Zaw. Robotn. Nering, z 
listy nr. 7 b. poseł Pawiak Wojciech, z li- 

siy nr. 18 Barczewski Ernesti Moryc Ber- 
chold b. poseł rolnik, z listy nr. 24 adw. 
Stefan Michałek, z listy ur. 25 — Franci- 
szek Rząca rolnik. 

PIOTRKÓW. 
Lista Nr 1 23,262—1 mandat 
„NE 2 36,949—2 „ 
„ Nr 10 28,131—1 > 
„ Nr 18 17,450—1 ‚ 

Godz. 11 min. 30. Wynik wyborów 
w Okręgu 18 (Piotrków Brzeziny). Upra 
wnionych do głosowania 174,682, głosowa- 
ło 151,250. 
Lista Nr 1 23,304—1 mandat. 
„'NĘ 2 31,039—2 —„ 
«Mr 10 21,146—1 и 

Nr 18 17,665—1 „ 
Pozostałe listy w tym okręgu nie o- 

trzymają prawdopodobnie ani jednego 
mandatu. 

KRAKÓW. Okręg Nr 32 Kraków pow. 
Lista Nr 1 38,661—2 mandaty. 

4 NOZ 74,051—4 x 
+ Nr. 3 14,556—0 5 
= Nr 3,456-—0 3 

819 26,412—1 » 
„ Nr 14 12,909—0 i 
„° МЕ I 10,553—0 й 
„ Nr 24 11,183—0 o 
„ Nr 25 20,721—1 ® 
„”№ 31 195—0 M 

RÓWNE. 
Lista Nr 1 50,895—2 mandaty. 

NE 8 42,332—2 = 
„Nr. 18 40,329—1 s 
„ Nr. 22 21,803—1 2 
„ Nr 20 2,632—0 5 ! 

TARNÓW. Okręg Nr. 45. į 
Lista: Nr 1 38146—2 mandaty. 

s Nr. 2 19,123—1 е 
„> Nr25 62,090—3 ” 
„ Nr 30 36,146—1 

Mandatu nie otrzymały listy nr.nr. 14| 
16,644, nr. 20—11,905, nr. 17—8,794 i nr. 
10—2,909. 

JASŁO. S.III. (Pat). Okręg Nr. 46. 
Nr. 1 — 32875 — 2 mandaty. 
„ 14 — 43.986 — 2 a 
» 25 — 38.615 — 2 ” 
Bez mandatów zostały Nr. Nr. 2 — 

P Nr. 10 — 14.057, Nr. 17 — 8,672 
inne. 

ŁUCK. W okręgu Nr. 56 Kowel lista 
Nr. 1 uzyskała 74.637 głosów, nr. 4 — 
4157, ur. 20 — 1.778, mr. 33 — 1.816, 
nr. 39 — 6.700. 

W okręgu Nr. 57 Łuck — nr. 1 — 
50.595, nr. 4 — 525, nr. 8 — 42 332, nr. 
18 — 40329, nr. 20 — 2,632, nr. 22 — 
21.803. 

Okręg Nr. 58 Krzemieniec lista Nr. 1] 
— 76.412, nr. 8 — 32.187, mr. 18 — 
18.327, nr. 19 — 2,276, nr. 20 — 2.105, 
nr. 22 — 41.886. 

Ogółem z trzech okręgów Wołynia 
lista Nr. 1 uzyskała 10 mandatów, 

» 18 ” a 
22 „ zz. 

” ” 3 « 

W roku 1922 wszystkie 16 mandatów 
z Wołynia uzyskał Blok Mniejszości Naro- 

” 

W okręgu Nr. 56 Kowel z listy Nr. 1 
uzyskali mandaty: Wołoszynowski Joachim, 
Sadowski Erazm, dr. Leble, Ostrejko Ata- 
nazy i Schejda. 

W okręgu Nr. 57 Łuck z listy Nr. 1 
wybrani Radziwiłł Janusz, Wiślicki Wac- 
ław, z listy nr. 8 Kozicki Sergjusz i Wo- 

we, z listy nr. 22 Łasowski Jan. 
W okręgu Nr. 58 Krzemieniec z listy 

nr, 1 wybrany Puławski Ignacy, Bogusław- 
ski E., Moduna Bogumił, z listy nr. 8     zał Maksym, z listy nr. 22 Semen 

TCZEW. W okręgu nr. 29 z listy nr. 
1 (NPR) wybrany b. poseł Chądzyński i 
Walenty Malinowski z Torunia, z listynr. 
18 — Matuliński Antoni, z listy nr. 24 — 
Kwiatkowski Jan kupiec z Wejherowa i 
Szturmański Piotr b. poseł rolnik, z listy 
nr. 25 Dąbrowski Stefan b. starosta wła- 
ściciel ziemski z Doniemerza pow. wejhe- 
rowskiego. 

KATOWICE. Okręg 39 miasto i po- 
wiat, nr. 1 — 42,600 — 2 mandaty, nr. 
18 — 56.485 — 2 mandaty, nr. 37 — 
30.463 — 1 mandat. Nie uzyskały manda- 
w ur. 2 — 19.766, nr. 36 — 9.212 i 
nne. 

GRUDZIĄDZ, Z listy nr. 7 NPR. wy- 
brany b. poseł Reder Ignacy, z nr. 18 — 
pastor Barczewski, z nr. 24 obyw. ziemski 
Woynowski, z nr. 25 Wiktor Kulerski wy- 
dawca Gazety Grudziądzkiej. 

BRZEŚĆ n/BUGIEM, 
Lista Nr. 1 2 mandaty, 
AA ЗО 

KRZEMIENIEC. 
Lista Nr. 1 76.603 — 3 mandaty 

э NE 8 32.821 — 1 » 
+ M. 19 18.336 — 0 » „ Nr. 22 41.887 — 1 > 

POZNAŃ— powiat. 
Lista Nr. 7 21.260 — 1 mandat 

L оа 30.999 — 1 . 
ia BE 19671 — 1 ” 

4-9 28.590 — 1 ” 

-_ ŁOMŻA. 
Lista Nr. 1 23 248 — 1 mandat 

" э 3 36,268 — 2 SE 
" » 24 35.016 — 1 < 

BYDGOSZCZ, 5.1II. (Pat). Ostateczne 
oficjalne wyniki wyborów w okręgu Nr. 32- 
—Bydgoszcz. Uprawnionych do głosowania 
222.625, ważnych głosów—196.500, unie- 
ważniono—5,837. 
Lista Nr. 2 34.075 — 2 mandaty 

„» » 3 847 — 0 s 
met. 27.873 — 1 * 
» >» 10 1.710 — O i 
„ „18 35.352 — 2 » 
ч — 21 13 650 — 0 5 

„4 21.944 — 1 » 
e 15429 04 
„ „34 1.640 — 0 ” 
si RAB 128430 49 
» „40 996 — 0 ” 
„ э 41 647 — 0 ” 

= 43 13.833 — 0 ” " 

Posłami z okręgu Nr. 32 Bydgoszczy 
wybrani: z listy Nr. 2—Kaczanowski Kaz., 
redaktor „Robotnika” z Warszawy, Tade- 
usz Matuszewski, prezes związków zawod, 
w Bydgoszczy, z listy Nr. 18 — Pankratz, 
redaktor socjalistycznej „Volkstimme" i Bir- 
schel, z listy Nr. 24—b.poseł Józef Petry- 
cki, z listy Nr. 1—b. poseł Faustyniak, 

KALISZ. Uprawnionych do głosowe 
nia 235,272, głosowało 199,799. 
Lista Nr. 3 głosów 27,394 — 1 mandat. 

„ Nr. a 326 1 й 
"Nd 56018 18475 

SINE Fw 597 — 
4 ME 5-73 931 — 
z Mr 10%, 21,001 1 iš 
АЛВ 13816, — 
„-NE-24 518523. 455 
вО 5: 22,187 1 к 
® NK 6,451 — 

M 26 2, Si =, 
КОВ , 

Lista Nr. 1 głosów 44,914 — 1 mandat. 
„ 2 „ 13,738 3 „ 

„ 18 p AO S, 
* 25 » 19514 — 

33 19,744 — 
5 21 _ 48,894 2 ” 

W ostatniej chwili otrzymališmy wia- | 
domość, że w Łodzi zostały rozdzielone 
mandaty w następujący sposób: z listy nr. 
2 otrzymali mandaty pp. Ziemiencki, Ko- 
rolski i Kronig, z listy nr. 1 p. minister 
Czechowicz, z listy nr. 18—dr. Rosenblatt, 
nr. 37—Bittner i Rosiak. 

BĘDZIN bez Zawiercia. 

Lista Nr. 1 53,472 mand, 2 
s Nr 2 20212. ug A 
s. NIŻ 698 „ — 
AS AS 1,339 »„ — 
2 NE 10 1,289 „— 
аОМ ТЬ 453 „‚ — 
w "Nr. 13 61149 15579 
„ Nr. 18 11,403 p = 
„ Nr. 24 12,589 „‚ — 

Ni 3,991 „‚ — 
иСа 10,235 „‚ — 
„ Nr. 34 10 „— 
„ Nr. 36 168 — 

” 

« „LWÓW. Okręg Nr 50 (miasto). Osta- 
teczne obliczenie. 

Wybrany z listy Nr 1 minister Prze- 
mysłu i Handlu Kwiatkowski (24,708 gł.) 
dalej z listy Nr 17 d-r Leon Reis i RT 
Lesser (28,411 głos.) wreszcie z listy Nr 
24 d-r Pieracki (13,824 głos.). Lista Nr 2 
pozostała bez mandatu (13,014 głos.), tak- 
samo lista Nr 18 (9544 głos.), lista Nr 13. 
(3,580). 

* GRODNO. Godz. 13 min. 10. W o- 
kręgu Nr 6 Grodno. 

Lista =. otrzymała głosów 50,371 
” " n 16,376 
РС „ ” 12,534 
» 25 » w 24923 
» 20 n ” 2,259 
20 33 1» ” 2,222 
„3 ” ” 322 
„ 2 ” 9,200 
” z ” » 1,332 

Na listę Nr 1 przypadają zatem 3 
mandaty, na listę Nr. 25—1 mandat. 

OSTRÓW MAZOWIECKI. Lista nr 
1 otrzymała — 1 mandat (21772 głos.), 
Nr 2 — 1 mandat (22868 głos.), Nr 3—1 
mandat (25985 głos.), lista nr 24—1 mandat 

KONIN. Lista nr 2 uzyskała 2 man- 
daty (51259), nr 3 — 2 mandaty (51304), 
nr 18—1 mandat (19450), nr 24—1 man- 
dat (20387). Bez mandatu pozostały nr 1 
(15488), nr 10 (14058), nr 25 (6330) i nr 
33 (3953). 

CIESZYN. 
Lista Nr. 1 78 397—3 mandaty 

н ай 41.213—1 ы 
A a 2.483 

= «JA 89 
A ED W 2.142 i 
< 4. 18 49.4462 mand. 
X «7.33 216 
” ” 36 95 

"3 2049 
uo 44.142—1 mand. 

Wo ea ód 145 

(Dalszy ciąg na stronie 2 ej). 

  

Potrzebny lustrator 

mleczarsko -serowarski 
z wyższem wykształceniem rolniczem, poważnem 
przygotowaniem fachowem w dziedzinie mieczar- 
stwa, praktyką organizacyjno-spółdzielczą i spo- 
łeczną, Oferty z referencjami prosimy składać do 

Związku Spółdzielni Polskich   Oddział w Wilnie, Mickiewicza 1. 
666 

Już ukazała się w sprzedaży 

MAPA WOJEWÓDZTWA WILEŃSKIEGO 
Podziałka 1:300.000 — w opracowaniu F. Dąbrowskiego i E. Nowickiego, 

z oznaczeniem: miejscowości aż do większych wsi i majątków włącznie, pzrafij rz.-katol., 
poczt, telegr. i telef., dróg żelaznych, szos, gościńców i wsżniejszych dróg zwyczejnych, 
granic wojew., powiatowych i gminnych, jezior i rzek z podaniem granic spławu i żeglugi. 

CENA ZŁ. 5— 
WYDAWNICTWO. KSIĘGARNI JÓZEFA ZAWADZKIEGO 

W WILNIE, 
Do nabycia we wszystkich księgarniach. 
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WIELKA 7. 

 



      

    

Jedno jest tylko słowo, które w peł- 
ni odda to wrażenie, jakie się odnosi przy- 
patrując się wynikom niedzielnych wybo- 
rów do Sejmu: zwycięstwo! Tak! Bezpar- 
tyjny Blok Współpracy z Rządem odniósł 
w niedzielę walne zwycięstwo! Na csłej 
szerokości Rzeczypospolitej rozbrzmiewa w 
tej chwili to słowo, które jednych, a tych 
jest najwięcej, napawa dumą i radością, a 

drugich z 24 i 25-ką na czele przyprawia 
O paroksyzm wściekłości. My, którzy po- 
pieramy Bezpartyjny Blok Współpracy z 
Rządem możemy być naprawdę dumni. 
Na 372 mandaty okręgowe zdobyliśmy о- 

koło 105, a wraz z poznańskiemi grupami 
prorządowemi 112 mandatów. Ta imponu- 
jąca liczba, w której ilość mandatów zdo- 
bytych przez Endecję, Chadecję i Piast ra- 
zem mieści się prawie że dwa razy daje 
nam pełne prawo do dumy, 

Dawna Chjena, o której między inne- 
mi zwalczenie głównie chodziło, a która, 
był czas, kiedy rozporządzała w Sejmie 
przeszło 200 mandatami i brutalnie rozpie- 
rała się Ósemkowemi brzuchami, w każdej 
dziedzinie życia państwowego wyciskując 
wszędzie swe zabójcze piętno, spadła teraz 
do mizernej liczby 58 mandatów. Wpraw- 
dzie dojdzie do tego kilka mandatów z li- 
Sty państwowej, w niczem to jednak nie 

" amieni tego wrażenia, jakie odnosi teraz 
każdy ortodoksyjny endek, względnie pia- 
stowiec i nie uratuje z tej b. kłopotliwej 
sytuacji niedawnych wszechwładnych panów, 
bo w tym wypadku jeszcze w większym 
stosunku wzrośnie sukces jedynki. Trudno 
i darmo, dawna chjena musi się pogodzić 
z nader dla niej smutnym i bolesnym fak- 
tem, że jest pobita sromotnie, na głowę, 
że z zawrotną szybkością stoczyła się w o- 
Pętańczo-karkołomnym skoku po równi po- 
chyłej, że znajduje się w tej chwili tuż nad 
przepaścią, z której przeziera już tylko— 

Przestańmy jednak mówić o trupach. 
Wsrak de mortuis nil nisi bene. Wspom- 
nienie pośmiertne tym delikwentom damy 
w jednym z następnych artykułów. Dziś 
chcemy się podzielić z czytelnikami oder- 
wanymi tylko wrażeniami, nie wysnuwając 
narazie na przyszłość żadnych wniosków. 

Cóż nam mówi 51 mandatów, zdo- 
bytych przez P. P. S.: Mówią nam, že P. 
P. S. pomimo wszystko w okręgach ro- 
botniczych cieszy się niepodzielnem zaufa- 
niem mas, że my niebezpieczeństwo ko- 
munistyczne zbyt przeceniamy i że zawiedli 
się i długo zawodzić się będą ci, którzy śpiewają podzwonne partji, która po jedyn- 
ce zdobyła teraz największą ilość manda- 
tów. P. P. S. w okręgach robotniczych 
jest siłą b. poważną, o którą zawsze TOZ- 
bijać się będą zapędy 3 Międzynarodówki. 
P. P. S. wrosła zbyt długą i zbyt za- 
szczytną historją w masy robotnicze, zbyt 
wiele w swoim czasie oddała usług naro- dowi, zbyt się krajowi zasłużyła aby mo- gła przestać być tą Siłą, jaką jest w isto- 
cie. Zwycięstwo Р, Р, $. jest podzwonnem 
reakcji społecznej, która forsowała do urn 
DERZNZASMYSZZUGNEESECOM ISIA EDS IEA TRS ST EITI | 

Ignacy Paderewski o Marszalku Pilsudskim i 
lišcie 

ry 
Paderewski oświadczył: 
— Moja myśl wybiega ku Polsce, wybierającej po raz trzeci reprezentantów na- 

rodu do parlamentu. Nie biorąc czynnego udziału w kierowaniu losami mojej Ojczyz- 
ny, zbyt żywo interesuję się jej sprawami, ażeby rezuliat wyborów był mi obojętny. 
Procbs konsolidacji wewnętrznej winien być szybko zakończony. Polska potrzebuje 
wzmocnienia władzy wykonawczej, opartej o realną większość parlamentarną. 

— Wiem— mówił dalej Paderewski — iż lista Nr. 1 jednoczy ludzi rozmaitych 
stronnictw, które rzuciwszy w kąt swary partyjne, skupili się około osoby Marszałka 
Piłsudskiego. Marszałka Piłsudskiego znam i cenię oddawna. Przekonany jestem, że 
droga, po której prowadzi On naród polski, 
jasnej przyszłości. 

Likwidacja Komunistycznej Partji Zach. Biał. 
w Nowogródku. 

NOWOGRÓDEK, 5.IHI. (Tel. wł.). Akcja 
jna Komunistycznej Partji Zachodniej 

Białorusi, rozpoczęta w bieżącym tygodniu, zo- 
stała zakończona na tcrenie pow, Słonimskiego 
1 Stołpeckiego. 3 

Na terenie pow. Stołpeckiego przekazano 
ogółem włsdzom sądowym 27 aresztowanych. 

y innymi została zasresztowanu H: lena Le- 
biecka, sekretarka okręgowego zarządu to arzy 
stwa szkoły białoruskiej; Michał Biger, były pr=- 
zes okręgowego zarządu białoruskiej włościań- 
sko-robotniczej Hromady; Paweł Krynczuk i 

Niedoszła demonstracja komunistyczna. 
W dniu onegdajszym, w związku z procesem „kromady*, komuniści wileńscy usiłowali w po- 

bliżu więzienia stetańskiego urządzić demonstracyjny pochód przez ulice miasta. W czas 
policja rozpędziła młodocianych manifestantów, aresztując jednocześnie 34 osoby i zabierając czer- 
woną płąchtę z nadpisem „Niech żyją obrońcy Duracz i 

Litwini wydają zbiegłych dezerterów wojsk 
polskich. 

rejonie Wieżan i Filipowa władze litewskie wydały na ręce polskich władz admi- 
lego Bernarda Rejnera, Leopolda Laufera, R. Piotrowskiego i Gustawa Wajdnera, 

w zamiarze uchylenia się od służby wojskowej uciekli w ubiegłym miesiącu ma terytorjum 
óbscyjni ch siej 

kitwy, (8). 

|życiu założenia ideowego partji. 

Ra SE 

e e 

zwycięstwie, 
głosy komunistów. Cóż nam mówią bądź 
co bądź dobre wyniki Wyzwolenia i Stron- 
nictwa Chłopskiego, które z list okręgo- 
wych zdobyły zatem tak jak P. P. S. 51 
mandatów? Że wynik ten był dla tych par 
tyj wielką a miłą niespodzianką. Że pewien 

sukces zawdzięczają one li tylko niezdro 

wej agitacji, w której uruchomiły cały apa- 
rat demagogji, 

Że wreszcie jest to tylko sukces przy- 

padkowy. Sam fakt,że w Okręgach Wschod- 
nich, w których ongiś Wyzwolenie miało 
16 mandatów, obecnie musi się zadowol 

nić nieoczekiwanie zupełnie zdobytym w 

powiecie wileńsko-troekim jednym man- 

dutem b. sen., a obecnie posłanki Karnic- 
kiej, i to zdobytym oklepaną drogą „hu- 

zia* ma policję i poborcę podatkowego, 

sam fakt, że parije te zdobyły w niedzielę 
mandaty w okręgach, w których nigdy nie 
działały, a w których dopiero w kilka dni 
przed wyborami wzięły się do demagogicz- 
nej roboty wskazuje, że drobny ich suk- 

ces nie pozostaje w żadnym stosunku do 
tej objektywnej, jaką winien być stosunek 
wyborcy do rzeczywistego, bo nietylko 
obiecywanego ale naprawdę stosowanego w 
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Z OSTATNIEJ CHWILI. 

Jak wygląda 

       

nowy Sejm. 
(Radjo godz. 2 ga dane nieoficjalne). 

Lista Nr 1 — 128 mandatów (B.B. W. z Rz.) zuwzgl. listy państw. 
  

  

we 63 » (PPS). 
» „ 3— 36 st, (Wyzwolenie). 
” ” 1— 9 ” (NP R). 

» » 8 — 5 ” (Sel. Rob. Prawica). 
» » 10 — 25 ” (Stronnictwo Chtopskie). 
s—ų-12—7 1 „ (Stronnictwo Chtopsko-Robotn). 

ala. Š ” (Komunišci). 
w „wolo SĄ » (Zw. Chł.). 
= AE >518 „„ (Zjednoczenie Nar. Żyd.). 
w „w PO = 56 8 (Blok Mniejszości). 
+ P 19 4 - (Sel. Rob. Lewica). 
„p 20 о 4 й (R. N. O.). 
ow 2 —- 18 я (Narodowo Państwowy Blok Pracy) 
» » 22 — 11 % (Blok Wyb. Ukr. Socj. Rob). 
» » 24— 37 ” (Blok Nar. Kat.). 
POZZO zk ” (Chadecja i Piast). 
» » 26 — 1 ” (Ukr. Partja Pracy). 
p » 30 — 2 ” (Katol. Unja Ziem Zach.). 
  

KROLEWSKA-HUTA. 
Lista Nr. 1 50790 — 2 mandaty 

‚„ »„ 2 15,083 — bez mandatu 
17 3994 5 03   Dalszą poważną grupą jest blok 

mniejszości narodowych, któremu wybory 

18 70,799 — 2 manda 
36 9.276 — bez mandatu 

»„ 38 33,035 — 1 mandat. 
” „   przyniosły 48 mandatów. Jeżeli porówna- 

my ten wynik z rezultatem osławionej sze 
snastki w roku 1922, widzimy, że wpraw. 

dzie iront mniejszościowy nie został zu- 
pełnie przełamany, ale że został on po 

ważnie zdziesiątkowany. Pozatem widzimy, 

że Białorusini i Ukraińcy razem wzięc 

wyszli na spółce z Żydami i Niemcami 
jak najgorzej. Dostało się bowiem im coś 
koło 10 mandatów, gdy ich wspólnicy wy. 

szli z batalji wyborczej jednak z honorem. 

Będzie to dla słowiańskich mniejszości w 
Polsce nauczką, że nie wolno im na swych 

barkach wynosić panów Griiabaumów j 
pastorów niemieckich, obcych im rasą. 
zwyczajami, światopoglądem. 

Zastanawiającym pozatem jest wynik 
wyborów w okręgach wschodnich. Na całe 

długości wschodniej połaci Rzeczypospolite 
edynka bije wszystkie inne listy, którym 
tylko gdzie niegdzie udaje się uszczknąć kil. 
ka gałązek z drzewa wyborczego. Biję, Bia- 

jłorusinów jedynka w lidzkim okręgu, w któ- 
rym zdobywa aż 4 mandaty na 2 białoru- 
skie, bije w okręgu nowogródzkim, w świę- 

ciańskim, bije jedynka Ukraińców, którym w 

takim Kowlu zabiera wszystkie 5 mandatów. 
Czem to należy tłumaczyć? Masy  białoru- 

skie i ukraińskie zaczynają nabierać do о- 
becnych rządów polskich zaufania, zaufania 
którego nie miały do żadnego z rządów 

poprzednich. 

Na masy białoruskie i ukrałnskie 
działa widok w ręku dziecka w języku ro: 

dzinnym pisanego elementarza i ten ele- 
mentarz był tym głównym a;gumentem, 
który im wsunął do ręki jedynkę, argu- 
mentem, który im kazał zawrócić z dro i, 

| 
| 

  
Ignacy Paderewski udzielił agencji amerykańskiej „United Press“, wywiadu, któ- 

У został przez redakcję „Expressu Porannego". 

prowadzącej do Mińska i Charkowa. _ lit. 

Nr. 1. 

aczkolwiek twarda i znojna, wiedzie ku 

Aleksy Bal, obaj b. działacze B. W. R. H. Akcja 
na terenie pow. Nowogródzkiego i Lidzkiego 
jeszcze nle została zakończona. Między innymi 

sagos, władzom sądowym Włodzimierza 
ryca, członka okręgowego komitetu Komunis- 

tyczuej Partji Zachodniej Białorusi; Antoniuka 
Malca, kierownika akcji komunistycznej, członka 
komitetu Partji Komunistycznej Zachodniej Bia- 
łorusi oraz Anastazego OQleszkiewi.za. Wszyscy 
aresztowani są wybitnymi członkami Włościań. 
sko-Białoruskiej Hromady. 

przybyła 

Śmiarowski*, (5) 

ŁAŃCUT. Okręg 47. Wyniki 44 ob- 
wodów. Uprawnionych do głosowania 

28.364, głosowało 22.992, uniewaźniono 
141 głosów. = я 

ególne listy etrzymały: Poszczegi y y PY 

p. 2 1.897 
3 1.813 

10 4.066 
„14 2.712 
ŚR 2669 
ZEE 1 
> 24 980 

28 4358 
80 1.784 
35 2 
88 ` 363 

„ 36 10 
ŁOWICZ Lista nr. 1 0 mandatów. 

MSZ © A 
э„ „. 10 1 э 

” 24 1 э° 

PIŃSK. Lista nr. 1 36.186 2 mandaty 
+» 39 18.425 1 
SRR Й 

a Ry BTO BA 
CIESZYN. Lista nr. 1 79107 3 mandaty 

w w 2 40609 1 
„ 18 49763 2 

(Listamiej.) „ „ 38 41.288 1 

Wyniki wyborów 

э 

э 

э   
okręgów wyborczych, poszczegó!ne listy zdo 

    
Lista Nr. 1 (Bezp. BI. Współ. z Rządem) 

Luźne listy lokalne — 12 mand. 

Razem 444 mand. 

  

KRASNYSTAW. 
Lista nr. 1 — 22.732 — 1 mandat 

10 — 56.200 — 3 
2 — 20679 — 1 

5 3 — 15627 — 0 

Kto przeszedł w okręgach poznańskich. 
WARSZAWA 53-1'| (Pat). W poszcze” 

gólnych okręgach przeszli następujący po- 
słowie: 

Okręg ur. 3—Gniezno — z listy nr. 7 
Brzezinski Jan, nr. 18 Zenger, пг. 24 Тгатр- 
czyński, nr. 25 Wisiołkiewicz i Czyszewski. 

Охгей пг. 35 — powiat Poznań — 1 
listy nr. 21 — Becioń, ur. 7 — Milczyń- 
ski, nr. 24 — Pluczyński, nr. 25 — Ło- 
szajcza*. 

Okręs nr. 36 — Szamotuły — lista 
nr. 18 — Neuman, nr. 21 Fiszak i 
Zych, nr. 25 — Nosak, nr. 24 — Trąmp- 
czyński. 

Okręg nr. 37 — Ostrów Poznański— 

”„ „ 

lista nr. 7 — Ader i Hofmann, nr. 24 — 
Winiorski, nr. 25 — Piątek, Szyszko i 
Szlachciński. 

WARSZAWA — powiat. 
Uprawnionych do głosowania 119,394 

głosowało—87,850. 
Lista Nr 1 36 612 

8 3,877 
825210 1.579 

aa 8,211 
ERĄ 12,710 
E 2513 

L E 10,567 
» э 5 96 
w wit 2,125 
kr 4,906 

5 2,960 

w. 58 okręgach. 
WARSZAWA, 5.11 (Pat). Na podstawie dotychczasowych obliczeń z 58-miu 

były następującą ilość mandatów. 
s mandatów 

w 2 (PR. S) ” 
» ‚„ 3 (Wyzwolenie) 21 » 

TN BR) Bo 
» „ 8 (Selrob—prawica) 6 » 
w „ 10 (Stron. Chłopskie) i 19 э 
» „ 12 (Chłopskie Stron. Radykalne) 1 я 

w w» 13 (Komuniści) 5 ы 
„  „ 14 (Związek Chłopski) 3 z 
и <% 17 (Zjednoczenie Narodowo-Żydowskie w Małopolsce) 3 я 
»  „ 18 (Blok Malejszości Narodowych) 28 * 
„» 19 (Selrob—lewica) 3 5 
ата 220 Na „Ruska“ 1 я 
„ „ 21 (Narodowo-Pafstwowy Blok Pracy) S kų 
» w 22 (Blok Ukr. Socj. Włościańsko-Robotniczej Partji) 5 5 
w „24 (Katolicko-Narodowa) 29 + 
» @ 25 (Blok „Piasta“ i Ch. D.) 26 и 

„» 30 (Katolicka Unja Ziem Zachodnich) 2 ż 
„a > Ž » 

” 

” Dwi ostatnie listy nie dołączone do list państwowych. 

W 60 Okręgach. WZW. 17 = " 
” ” ” 

WARSZAWA, 5-III. (Pat). Na pod- „е@ 6 # 
stawie dotychczasowych obliczeń z 60-ciu w TW JT 3 % 
Okręgów poszczególne listy zdobyły na- Kia Sg 
stępującą ilość mandatów: сВ 39 4 

Lista Nr 1 — 93 mand. w». 19 SS 
ow czż—= Wg „20 1 % 

» э 3 pe. 27 " ” ” 21 5 « 

» ” 17— 8 ” э ” Ёі 5 " 

” B ” ” ” c” 

„0810 4 „a % # 
» » 12:51 ” ” ” 30 2 ® 

3е 196 Luźne litty lokalne 4 mandaty. 
JESC SIEDLCE, 5.111. (Pat). Wyniki w о- 

RW U SZAH Ь kręgu Nr. 3—Siedlce. 
„» 18 —35 ‚ Uprawnionych do głosowania było 

«a 198 a 137,584, oddano głosów—112,085, w tem 
Зна (20 SIR ważnych 110975. Poszczególne listy o- 
WZ 0 trzymały: 
wy Ż2ł=-8 w Nr. 1—19,500 głosów, nr. 2—12,977 
a о4 т gl, nr. 3—23,903, nr. 4—1,858, nr. 5— 

AL a 1,622, nr. 10—1,049, nr. 11—2,164, nr. 18— 
ao = Sy 2,963, nr. 24—28523, nr. 25—13,614, nr. 

Luźne listy lokalne — 4 mandaty. 33—704, nr. 38—398, 
BIAŁYSTOK, 5.II1. (Pat). Uprawnio- 

W 61 okręgach. nych do głosowania—=245,945, głosowało— 
WARSZAWA, 5.lll (Pat) Tymczaso- | 173,345, głosów ważnych—169,055, unie- 

we wyniki z 61 okręgów. ważnionych 4,290. 
Lista nr. 1 95 mandatów Lista Nr. 1—50,355, nr. 3—18,705, 

SOS 2 50 nr. 5—140, nr. 7—781, nr. 11—2,166, nr. 
ii A 21 * 18—19,308, nr. 20—1,283, nr. 25—38,925, 
A dziw nr. 33—2,279, nr. 37—7, nr. 38—12. nr. 

B cz 39—18,993, Podział mandatów: Listy nr. 1 

1 25 po 2 mandaty, nr. 18 i 39—(obóz 
rolaików) po 1 mandacie. 

ŁÓDŹ, 25.II1 (Pat), 
13, Łódź - miasto. 

Uprawnionych do głosowania 333.784 
głosowało 262.659, w tem głosów ważnych 
262.506, unieważniono — 153. Poszczegól- 
ne listy oirzymały: - 

Nr. 1 — 44.914, nr. 2 73.738, nr. 
4 — 12.536, nr. 5 — 3.674, nr. 7 — 704, 
nr. 18 — 31.671, nr. 25 — 19514, nr. 
33 — 19.744, nr. 34 — 10, nr. 36—6.369. 
ur. 37 — 48.993, nr. 38 — 647. Podział 
mand. nr. 2 — 3 mand. nr. 37 (Zjedn. 
Robot.), nr. 1, nr. 18 — po 1 mandacie. 

Pogłoska. 
Ostatnio rozeszła się po mieście po- 

głoska, iż przedstawiciele list 34 i 37 zwró- 
cili się do P. P. S., wyrażając gotowość 
zaprzestania akcji wyborczej na korzyść 
swych list przy nadchodzących wyborach_ 
do Senatu, pod warunkiem, že P. P. S. 
pokryje Koszta agitacji przeprowadzonej 
przez te listy przy wyborach do Sejmu i 
za pośrednictwem swych przedstawicieli w 
Magistracie zatrudni kilkadziesiąt robotni- 
ków z pod znaku tych list. 

Podobno przedstawiciele P. P. S. z 
całą stanowczością odrzucili tę propozycję. 

Jak Stronnictwo Chłopskie 
(Nr. 10) zdobywa kandydatów. 

Oświadczenie. Niniejszym oświadczam 
iż bez mojej zgody wystawili mnie na II- 
stę senatorską „Stronnietwa Chłopskiego 
(Nr. 10). Wobec tego oświzdczam, iż pra- 
cuję w B. B. W. z Rz. na pow. wil.-trocki 
inie miałem i nie mam nic wspólnego ze 
„Stronnictwem Chłopskiem”. 

Stanisław Tuczyński. 
Dnia 24.11 1928 r. 

b kasjl świeckiej 
Jeszcze jedna republika sow. 

MOSKWA, S.II! (kor. własna). Wła- 
dze sow. postanowiły zorganizować w pół- 
aocnej części Rosji sow. samodzielną re- 
publikę samojedztą. W skład nawostworzo- 
nej republiki ma wejść większa część ar 
changielskiej gub., rejon rz. Komi, Tabol- 
ski okręg i część Uralskiego okręgu po- 
między rzekami Karą i Oj-Jagą. 

Śnieżne zawieje na południu 
Rosji sow. 

MOSKWA, S.Iil (kor. własna). W re 
jonie Taszkientskiej kol. żel. panują nie- 
bywałe zawieje śnieżne. Pomiędzy stacjami 
Ak.-bułak i Czełkor skutkiem zasp zatrzy- 
mano 6 pociągów pasażerskich. 2 stacje 
kolejowe na tej linji są całkowicie pod 
śniegiem. Wszelka łączność na południe od 
st. Czełkor została przerwana. Z Zakaukaz- 
kiej kol. żel, donoszą, że skutkiem silnych 
do 32% R mrozów ruch pociągów odbywa 
się nieregularnie. Panują tam również burze 
śnieżne. W Sewastopolu notowano kilka 
dni temu — 130 R. 

5 tys. rubli na strajk górników * 
szwedzkich. 

MQSKWA, ZJII (kor. własna). Cen- 
tralny komitet związku górników szwedz- 
skich na podstawie zawartej umowy, prze* 

słat strajkującym szwedzkim górnikom ko- 
lejną zapomogę w wysokości 16 tys. rubli. 
Razem od początku strajku władze Sow. 
przesłały na ten cel 75 tys. rubli. 

Z Białejrusi Sowieckiej 
Kontrela nad urzędnikami sow. 

MIŃSK, 5.II1 (kor. własna), W celu 
zapobieżenia nieregularnemu  uczęszczaniu 
do biur i systematycznemu Spóźnianiu się 
urzędników sow., Ludowy Komisazjat In- 
spekcji nakazał swoim organom przepro- 
wadzenie systematycznych kontroli wszyst- 
kich urzędów zarówno państwowych jak i 
komunalnych. Podczas ostatniej, niedawno 
przeprowadzonej inspekcji w kilku urzędach 
m. Mińska okazało się, że z 349 urzędni- 
ków tylko 160 przyszło o wyznaczonym 
czasie, względnie z opóźnieniem 15 minu- 
towem. Reszta urzędników zjawia się znacz- 
nie późaiej W jednej z central kooperacji 
robotniczej z 19 urzędników, na czas sta- 
wił się tylko jeden. Wyższy urzędnicy SoS., 
jak wynika ze sprawozdań inspekcji, spóź- 
niają się ustawicznie po kilka godzin. 

Dla podniesienia dyscypliny pracy w 
urzędach sow. mają być zaprowadzone ta- 
bele oontrolne, system numerkowy i t. d. - 

Ładne projekty. 

MIŃSK, 5.11 (kor. własna). Ludowy 
Komisariat Rolnictwa Białejrusi sow. pro- 
jektuje wybudowanie jeszcze w roku bie- 
bieżącym szeregu stacyj elektrycznych w 16 
wsiach, 8 miasteczkach i 6 zbiorowych go- 
spodarstwąch sow., położonych w większej 
swojej części w pobliżu granicy polskiej. 

Okręg nr. 

Według przewidywań sowieckich już 
w lecie r. b. 2.500 gospodarstw bialoru- 
skich otrzyma światło elektryczne. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby ucha, gardla 

i nosa. 

    Przyjmuje w Lecznicy Litewskiej (ul. Wi- 
leńska 28). Od 11—1 popol. | 1 
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.Sumenta w Polsce, dostarczono kredytów 

K UR Į E R 

Zagadnienie gospodarcze Polski. 
Mowa przez radjo p. ministra Przemystu i Handlu Kwiatkowskiego. 

Dnia 3 marca o godz. 8-ej wieczo- 
rem, p. minister Przemysłu i Handlu Kwiat- 
kowski wygłosił przez radjo odczyt o za- 
gadnieniach gospodarczych Polski. 

Nawiązując do przeszłości, zwłaszcza 
do XVIII w. kiedy problem gospodarczy 
zaczął zyskiwać coraz bardziej na zrozu- 
mieniu, zwłaszcza ze strony Światlejszych 
umysłów, jak np. w Polsce Staszyca, p. 
minister stwierdził, że w czasach obecnych 
można wprost powiedzieć, iż siła państw 
spółczesnych nie mierzy się ani wielkością 
obszaru, ani nawet cyfrą ludności, ani 
wreszcie ich przewagą fizyczną, lecz mier- 
nikiem potęgi państw jest rozwój ich pro- 
dukcji, ich handlu, rękodzieł komunikacji 
i organizacji życia gospodarczego. Mierni- 
kiem ich postępu jest stan waluty, kredy- 
tu, jest wysokość i równowaga budżein 
państwowego. Miernikiem ich powodzenia, 
ich przyszłego rozkwitu jest zdolność roz- 
wiązania twórczych zagadnień gospodar 
czych w harmonijaym wysiłku wszystkich 
społecznych elementów. Wyścig pracy — 
oto hasło współczesności. 

Kto w tym wielkim wyścigu pozosta 
je w chaosie, nieskonsolidowany, niezor- 
ganizowany ekonomicznie, kto rozprasza 
swoją uwagę na tysiące bezproduktywnych 
sporów i zagadnień, kto nie umie skon- 
centrować całego wysiłku na realnych za- 
gadnieniach gospodarczych, ten pozostaje 
W tyle i musi być w tych zapasach zdy 
stansowany. Polska w tym wyścigu wciąż 
jeszcze nie zajmuje nałeżnego jej miejsca. 
Pewnem  usprawiedliwieniem jest ogrom 
zniszczenia jakiego Polska doznała za cza- 
sów wojny. Nie mamy jednak czasu na 
zwlekanie, nie mamy czasu na jałowe spo- 
ry, musimy bowiem nie iść, ale biec z po- 
stępem życia naprzód. 

Ubiegły rok gospodarczy. 
Otuchą może być ubiegły rok gospo- 

darczy, nietylko bowiem w tym roku pre- 
stige państwa nazewnątrz został podnie- 
siony, nietylko pokojowy charakter poli- 
tyki polskiej został praktycznie podkreślo- 
ny, nietylko w dziedzinie organizacyjnej 
zarówno państwa jak i społeczeństwa po- 
sunęliśmy się wyraźnie naprzód, ale uczy- 
niliśmy również poważny krok w dziedzi- 
nie gospodarczej. Krótką pobieżną charak- 
terystykę r. 1927 można zamknąć pod 
względem ekonomicznym w następujących 
informacjach. 

Polska zrównoważyła swój budżet 
państwowy osiągając w drugiej połowie 
roku ub. coraz poważniejsze nadwyżki bud- 
żetowe. Skarb uporządkował całe schaoty- 
zowane w latach 1920 — 1926 zagadnie- 
nie walutowe przez odbudowę zarówno 
Oszczędności jak i kredytu krótko-termino- 
wego oraz zaczątków kredytu długo-termi- 
nowego. Została wzmocniona sytuacja rol 
nictwa, jako głównego producenta i kon- 

Na rynku wewnętrznym. 

Ożywienie rynku wewnętrznego uwa- 
żać też należy za największy sukces go- 
spodarczy Polski. Gdy więc w r. 1924 kon- 
sumowaliśmy na głowę mieszkańca 700 
kig. węgla, to w r. 1927 cyfra ta wzrcsla 
do 840 kl. Wytworów żelaznych konsumo- 
wano w r. 1924 na głowę mieszkańca 14 
kig, aw r. 1927 — 27 kg., cukru — 6i 
pół klg. w r. 1924, 11 kg.wr. 1927, Nafty 
skonsumowała Polska w r. 1924 101 tys. 
tonn, w r. 1927 — 149 tys. tonn. Benzyny 
19 tys. tonn w r. 1924, 50 tys. wr. 1927. 
Cementu 383 tys. tonn w r. 1924, 630 tys. 
tonn w r. 1927. Papieru 76 tys tonn w r. 
1924, 115 tys, tonn w r. 1927. Tkanin 
bawclaianych i welnianych 56 tys. tonn w 
r, 1924, 93 tys. tonn w r. 1927. Szkła 44 
tys. tonn w roku 1924, 79 tys. w r. 1927 
Ryżu 38 tys. tonn w roku 1924, 68 tys. w 
r. 1927. Samochodów zaś sprowadziliśmy 
w. r. 1924 8.500 sztuk, w r. 1927 40 tys 
sztuk. 

W związku z powyższem wzrasta na- 
ładunek dzienny wagonów na kolejach Pol- 
ski, a więc naładowaliśmy 10700 wagonów 
w r. 1925 oraz około 15.000 wagonów 15- 
tonowych w r. 1927. Podwaja się ruch to- 
warowy w Gdańsku, potraja się ruch to: 
warowy w Gdyni. Flota handlowa Polski 
reprezentuje dziś około 47.000 tonn w tem 
5 okrętów pasażerskich, 11 wielkich Ookrę- 
tów towarowych od 1000 do 5300 tonn po- 
jemnošci každy oraz kilkanašcie holowni- 
ków, mniejszych statków i jednostek po- 
mocniczych. W dziedzinie handlu między- 
narodowego wzrasta sumarycznie nasz ekS- 
port z 1.200.000 franków złotych w r. 1924 
do 1.400.000 fr. zł. w r. 1927. Również 
wzrasta import towarów do Polski, ale i w 
tej dziedzinie należy podkreślić, że gdy w 
r. 1924 import surowców i urządzeń po- 
mocniczych dla krajowej produkcji przedsta- 
wiał tylko 57% całkowitego importu, to w 
r. 1927 ten pożądany import wzrósł do 
około 800/o, import luksusowych towarów 
zaś spadł w tym okresle czasu х 11% па 
5°%о całego importu. Maszyn dla moderni- 
zacji produkcji własnej przywieźliśmy w r. 
1924 na 80.000.000 fr. zł. w r. 1926 tylko 
za 55.000.000 fr. zł. w r. 1927 za 137,000 000 
franków złotych. Wreszcie należy podkre- 
šliė, że w r. 1927 zarówno rząd jak i prze- 
mysł prywatny podjął ma większą skalę 
prace inwestycyjne. W r. 1928 program 
inwestvcyj państwowych w porównaniu z 
r. 1927 wzrasta trzykrotnie. Nie bez zna- 
czenia też pozostaje fakt, iż w wyzyskaniu 
pełnomocnictw rząd opracował i ogłosił 
350 rozporządzeń Prezydenta o charakte- 
rze ustaw, a w tem najbardziej zasadnicze 
ustawy dotyczące uregulowania stosunków 
gospodarczych i finansowych w Polsce. 

Jest to bardzo skrócony przegląd pra- 
cy i dorobku nietylko rządu, ale równocześ- 
nie i przedewszystkiem całego społeczeń- 
stwa. Ma ono więc prawo wierzyć we wła- 
sne siły i niezachwianie dążyć naprzód. 
Rządowi Marszałka Piłsudskiego zaś zale- 
żało na pogłębieniu myśli o niezbędności 
realizacji historycznych postulatów Polski, 
na pogłębieniu świadomości, że głównem 
zadaniem dzisiejszego pokolenia jest budo- 
wać nieustannie w wysiłku i pracy, budo- 
wać i rozwijać te siły, które zabezpieczą 
nazewnątrz całość Rzeczypospolitej, a we- 
wnątrz stopniowo, ale niezachwianie wzra- 
stającą pomyślność najszerszych warstw jej 
obywateli. To była myśl przewodnia i de- 
wiza rządu Marszałka Piłsudskiego, ona 
też była i będzie jedynym motorem jego 
pracy i czynów. 

państwowych na zakup nawozów sztucz- 
nych i maszyn, odd w wydajności 
plonów z jednego hektara wyraźny postęp. 
Ożywiono produkcję fabryczną, handel i 
rzemiosła i w znacznym stopniu rozwinię- 
to żywy ruch budowlany. W omawianym 
okresie stopa dyskontowa uległa zniżce. 
Obieg pieniężny wzrasta. Coraz silniej daje 
się odczuć dopływ kapitałów zagranicz- 
nych. Wzrastają giełdowe kursy akcyj. 
Kurs pożyczek polskich na rynku nowo- 
jorskim podniósł się prawie o 25 proc. 
Daje się zauważyć silny wzrost zatrudnie- 
nia w przemyśle wyrażający się zwiększe- 
niem liczby przepracowanych robotniko-go- 
dzin w różnych dziedzinach produkcji. 
Wreszcie zwiększa się coraz bardziej kon- 
sumcja na rynku wewnętrznym. 

1 ION T I O I II SS 

wana przez dyr. Studnickiego wystawa 
związana z działalnością Marszałka Piłsud- 
skiego nie będzie mogła być otwarta w dn. 
19 b.m. z powodu krótkiego okresu czasu 
pozostałego do dnia imienin. Będzie ona 
urządzona w terminie późniejszym, a dla 
jej zorganizowania wybrano specjalną ko- 
misję złożoną z prof. Remera, dyr. Stud- 
nickiego, dyr. Rygla i pos. Kościałkowskie- 
go. Omawiano następnie spoioby realizacji 
zgłoszonych na inauguracyjnem posiedze- 
niu w dn. 29/11. wniosków w sprawie bu- 
dowy pomnika Marszałka Piłsudskiego, za- 
kupienia ośrodka majątku w Druskienisach 
dla Marszałka jako dar narodowy, wybicia 
medalu pamiątkowego oraz wydania książ- 
ki pamiątkowej. Zapadła uchwała w/g któ- 
rej po ukończeniu prac  zwią- 
zanych z urządzeniem tegorocznego obcho- 
du imienin Marszałka, wszczęta będzie 
oparta o szerokie masy akcja zmierzająca 
oz powyżej wymienionych wnio* 
sków. 

Patrole do Marszałka Piłsudskie- 
go z wileńskich oddziałów kawa- 

leryjskich. 
W związku z przypadającemi na dzień 

19 bm. imieninami Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego, w dniu dzisiejszym ze wszyst- 
kich oddziałów kawalerji garnizonu wilef- 
skiego wyruszą do Belwederu specjalne 
patrole, które w imieniu swoich oddziałów 
złożą na ręce Marszałka Piłsudskiego po” 
winszowania i życzenia. | (s) 

W init Imienin Homendanfa. 
Na odbytem w dn. 3 bm. posiedzeniu 

komitet wykonawczy obchodu dnia imienin 
Marszałka Józeta Piłsudskiego ukonstytuo- 
wał się wybierając przewodniczącym swym 
prezydenta m. Wilna Folejewskiego, wice” 
prezesami p. p. Gieczewicza, Košcialkow- 
skiego i Pogorzelskiego, sekretarką p. Ja- 
nę Kirtiklisową. Do komitetu w opubli- 
kowanym już składzie 31 osób dokoopto- 
wano prof. Wiktora Staniewicza i prof. 
Szymanskiego. Zkolei omówiono szczegó” 
łowo program obchodu, na który w dn. 
18/II1 złoży się akademja popularna, popo- 
łudniowe bezpłatne przedstawienie w Re- 
ducie o godz. 4-ej („Sulkowski“ albo „Za- 
czarowane Koło"), pogadanki dla żołnierzy, 
pokaz w miejskim kinoteatrze dla wojska, 
wieczorem iluminacja miasta staraniem 
Magistratu i capstrzyk orkiestr wojskowych, 
W dniu 19 b.m. po nabożeństwie w ba- 
zylice odprawionem przez ks. arcybiskupa 
Jałbrzykowskiego i po modłach w šwią- 
tyniach innych wyznań, ma się odbyć de- 
filada wojskowa, poczem nastąpi składanie 
życzeń na ręce p. wojewody wileńskiego 
dla Marszałka Piłsudskiego. Dalej odbę* 
'dzie się specjalna audycja koncertowa w 
wileńskim radjo, wreszcie uroczysta aka- 
demja w Reducie (program hymn narodo- 
wy, jeden akt г „Kordjana“, inscenizacja 
piosenek legjionowych oraz przemówienia 
przedstawicieli miasta, społeczeństwa, uni- 
wersytetu i wojskowośći). Również we 
wszystkich szkołach powszechnych i śred- 
nich urządzono będą w poniedziałek 19 
b.m. odpowiednie obchody. W związku z 
imieninami Marszałka Piłsudskiego wyda- 
na zostanie odezwa do ludności podpisana 
przez członków komitetu wykonawczego 
oraz przedstawicieli poszczególnych insty- 
fucyj I organizacyj społecznych. Propono- 
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Minister Zaleski o rokowaniach polsko-litew- 
skich. 

BERLIN. (Pat). „Vossische Zeitung“ podaję dzisiaj wywiad udzielony ko- 
respondentowi tego pisma przez ministra Spraw Zagranicznych Żaleskiego przed jego 
odjazdem do Genewy. 

Minister Zzleski oświadczył, że Polska nie będzie na obecaem posiedzeniu zą- przątać uwagi Ligi Narodów kwestją podjęcia stosunków polsko-litewskich, ponieważ w ostatniej nocie litewskiej zawarte jest formalne oświadczenie gotowości do rokowań. 
Polska będzie oczekiwać cierpliwie na dojście. do skutku i na rezultaty tych rokowań Nie wyklucza to, że Radzie Ligi przedłożone będzie sprawozdanie o obecnym stanie stosunków polsko-litewskich przez sprawozdawcę Ligi Narodów p. van Blocklanda. 

Na notę litewską — oświadczył min. Zaleski — odpowiem dopiero po swym po- wrocie z Genewy. Odpowiedź nie będzie przeciwstawiała się terminowi rokowań za- 
proponowanemu przez p. Wałdemarasa najwyżej będzie zawierała propozycję, ażeby 
ten termin jeszcze przyśpieszyć. Kwestji miejsca rokowań rząd polski nie będzie przy- 
pisywał tak wielkiego znaczenia. 

Co się tyczy powrotu wydalonych z Polski Litwinów, to rząd polski udzielił od- 
powiednich instrukcyj wszelkim władzom i polskim granicznym posterunkom policyjnym, 
ażeby 12 osób, o które chodzi, były wpuszczone bez trudności 
chciały powrócić. Treść rokowań była już określona w pierwszej 

do kraju, o ile będą 
nocie polskiej. Cho- 

dzi włęc o podjęcie komunikacji pocztowej, telegraficznej i kolejowej craz o żeglugę 
na Niemnie. Wszystkie te sprawy są zasadniczo uregulowane przez traktaty międzyna- 
rodowe. Współdziałanie Ligi Narodów przy rokowaniach, które Polska — zdaniem p. Waldemarasa — rzekomo stara się utrudnić, nie spotka się naturalnie z żadnemi za- strzeżeniami ze strony rządu polskiego. 

Co dotyczy rezolucji Rady Ligi Narodów, którą p. Wsldemaras przez swą inter- 
pretację usiłuje zmienić w tym sensie jakoby miała ona anulować poprzednią rezolucję 
Konferencji Ambasadorów co do Wilna, to ja uważam — oświadczył p. minister — że wypowiada się ona bez żadnej wątpliwości za ustaleniem pomiędzy Polską i Litwą dobrych nermalnych stosunków (bonne entente). 

Korespondent „Vossische Zeitung* zadał następnie p. ministrowi szereg pytań 
dotyczących rokowań handlowych polsko-niemieckich i polsko-sowieckich. Min. Zales- 
ki oświadczył, że o ile chodzi o rokowania z Sowietami, to po obu stronach uwydat- 
nia się równie dobra wola dojścia do pozytywnych wyników. Rokowania handlowe z Niemcami rząd polski pragnie posunąć w miarę możności naprzód. Waloryzacja ceł 
może — zdaniem ministra — przyczynić się tylko do przyśpieszenia tych rokowań. 

Urzędówka litewska o nocie Waldemarasa. 
KOWNO. (Pat). „Lietuvos Aidas“ 

polską pisze, że Litwa poczyniła największe 
mać pokój. Nie oznącza to jednak, że litewscy delegaci podczas 

komentując odpowiedź litewską na notę 
możliwe ustępstwa, ażeby tylko podtrzy- 

przyszłych rokowań z 
Polską zapomną o najżywotniejszych interesach Litwy naruszonych przez Polskę. Jeżeli Polska sądzi, że doprowadzi Litwę do zrzeczenia się swych praw i zechce z Litwy uczynić narzędzie swej polityki, to winna ona wiedzieć, iż będzie to oznacza- ło zrzeczenie się wszelkich możliwości zlikwidowania polsko-litewskiego konfliktu i za- 
pewnienia pokoju w Europie wschodniej. 

d bliuy Rowieńskiej 
Komunistyczna partja Litwy w nie- 

łasce u bolszewików. 
Onegdaj litewskie władze bezpieczeń- 

stwa aresztowały w Szawlach niejakiego 
Pranasa Riezczutisa uczestnika zjazdu Li- 
twinów .w Mińsku i wybitnego komunistę, 
który niedawno przybył na Litwę z instruk- 
cjami 3-ej Międzynarodówki dla K. P. L. 
Jak widać z zeznań aresztowanego i skon- 
fiskowanych mu dokumentów, 3:a Między- 
narodówka postanowiła wzmożyć dzialal- 
ność egzekutyw poszczególnych rejonów. 

W szeregu miejscowości miano doko- 
nać may na kierowników rejonów 
КР, 

Wyroki śmierci wydane aostały na 
tych z pośród kierowników, którzy zdaniem 
bolszewików nie są godni zaufania, gdyż 
dotychczas nie umieli na większą skalę 
prowadzić roboty destrukcyjnej w powie- 
rzonych sobie rejonach. 

Karykatura faszyzmu na Litwie. 
RYGA, (Ate.). „Jaunakas Zinas“, 

omawiając projekt Waldemarasa co do za- 
stąpienia parlamentu powołaną przez rząd 
komisją prawników, zaznacza, że Waldema- 
ras chce w ten sposób uniknąć przeprowa- 
dzenia wyborów do Sejmu, Nowy projekt 
Waldemarasa wzorowany jest na koopera- 
tywnym projekcie Mussoliniego. Waldema- 
ras chce dowieść, że można rządzić bez 
parlamentu. 

Ks. Krupowicziusowi nawet szkoły 
nie dają, 

Z Kowna donoszą, iż Krupowiczius 
w rozmowie z przedstawicielami prasy о- 
świadczył, że od nikogo nie otrzymał pro- 
pozycji zrzeczenia się zajmowanego przez 
niego w partii stanowiska, a ustąpił jedynie 
z powodu decyzji litewskich biskupów ka- 
tolickich o niedopuszczalności zajmowania 
się przez duchowieństwo polityką. Dalej 
Krupowiczius oznajmia, że postanowił za- 
jąć się pracą pedagogiczną i otrzymał pro- 
pozycję objęcia stanowiska dyrektora gim- 
nazjum, jednakże nie został przez władze 
rządowe zatwierdzony na tem stanowisku. 

Rząd litewski odmówił kredytów 
na wiosenne zasiewy. 

W związku z nieurodzajem na całej 
Litwie w roku ubiegłym, co zresztą pow- 
tarza się już od kilku lat— ostatnio samo- 
rządy, towarzystwa rolnicze i t. p. zaalar- 
mowane wiadomošalą, iż obęcny rząd li- 
tewski nie zamierza przyjść z pomocą rol- 
nictwu masowo, zwróciły się do Min-stwa 
Rolnietwa w Kownie prosząc o poczynienie 
kroków, celem wyznaczenia dla poszczegól- 
nych powiatów poważniejszych kredytów 
a zakup zbóż jarych, nawozów sztucznych 

„P. 
Wedlug krąžących w Kownie pogło- 

sek rząd litewski wobec b. trudnego poło- 
żenia finansowego zmuszony będzie w roku 
bieżąc. odmówić szeregu kredytów na rol- 
nictwo. 

Zaznaczyć należy, iż dotychczas wła- 
dze litewskie nie zarządziły nawet rejestra- 
cji nieobsianych pól ozimych. 

Nieudzielenie przez rząd kredytów na 
zasiewy zada ostateczny cios słabszym go- 
spodarstwom rolnym na Litwie. 

Nadużycia w intendenturze w 
Marjampolu. 

  

  W tych dniach władze litewskie w 
Marjampolu aresztowały po raz drugi puł-   

M AT AC ZACZ ROK POZA ZOBACZ CZATA III 

kownika armji litewskiej niejakiego Glifi- 
skiego, który przebywał na wolności za 
kaucją 15 tys. litów. Gliński został are- 
sztowany w związku z olbrzymiemi nadu- 
życiami popełnionemi w intendenturze w 
Mzrjampolu podczas dostawy mięsa i sło- 
niny dla garnizonu Marjampola. 
Władze litewskie zalegalizowały 

„»T-wo szlachty litewskiej”. 
Z Kowna donoszą: założone przed 

kilkunastu dniami t. zw. „T-wo szlschty 
litewskiej" zostało onegdaj zatwierdzone 
przez władze litewskie. Statut „Tewa litew- 
skiej szlachty" został jednakże uznany w 
niektórych punktach za nieodpowiadający 
chwili i ogólnemu postępowi, to też nie” 
które jego punkty uległy na żądanie władz 
litewskich zmianie. Jak wiadomo do T-wa 
należą ks. Zofja Klementyna Ogińska Ja- 
sajtisowa, ks. Jan Gedymin Berżańskis, 
Kłansutis, Donat Malinowski, Mikołaj Szle- 
powicz, Stanisław Bitowt, Jan Mindog Ma- 
salski i wielu innych. 

Fatalny stan kolejnictwa na Litwie 
Jak donoszą z Kowna w tych dniach 

z ramienia Ministerstwa Kolei ukończyła 
swe prace specjalnie delegowana komisja, 
której zadaniem było zbadać stan kolej- 
nictwa litewskiego, korzystającego jak wia- 
domo, do dziś dnia wyłącznie z linij ko- 
munikacyjnych odziedziczonych po zabor- 
cąch. Zaznaczyć należy, iż Niemcy ped- 
czas okupzcji wybudowali prowizoryczne 
linje kolejowe przeznaczone dla celów stra- 
tegicznych. Prócz linij pobudowanych przez 
zaborców Litwa nie ukończyła budowy ani 
jednej nowej o poważniejszem znaczeniu 
komunikacyjnem arterji kolejowej. To też 
w chwili obecnej stan kolejnictwa litew- 
skiego jest wprost katastrofalny. 

Roztopy wiosenne podmyły w wielu 
miejscach tory kolejowe. Według dotych- 
czasowych danych prawie wszystkie wą- 
skotorówki zostały unieruchomione. Jedy 
nie działa linja wąskotorowa Szawle—Bir- 
że—Żejmele. 

Tor kolei szerokotorowej Szawle— 
Metejnie t. zn. do granicy łotewskiej wy- 
maga gruntownej naprawy. To samo da 
się powiedzeć o linji kolejowej od Tylży. 

Na poszczególnych odcinkach zagro- 
żonych linij kolejowych dokonane '/ prac 
mających na celu zabezpieczenie nasypów 
i torów przed zniszczeniem. Wydelegowa- 
na z ramienia Ministerstwa Komunikacji 
komisja dotychczas rezultatów swych ba» 
dań nad kolejnictwem litewskiem nie ogło- 
siła, jak przypuszczać należy w obawie że 
mogłoby to mieć doniosłe skutki politycz- 
ne i zaszkodzić rządowi. Mimo to już '0- 
becnie na łamach prasy kowieńskiej poja- 
wiły się alarmujące wzmianki o kolejnict- 
wie. Naprawa torów wymaga olbrzymich i 
to niezwłocznych inwestycyj, natomiast w 
skarbie państwa brak na ten cel pieniędzy. 
Położenie jest tu groźne i prawie że bez 
wyjścia. 

Nowy dziennik kowieński. 
KOWNO, (Pat). W dniu wczo- 

rajszym ukazał się w Kownie pierwszy nu- 
mer nowego dziennika p. t. „Drogi Naro- 
du". Pismo te drukowane jest w drukarni 
państwowej. Artykuły utrzymane Są W wy- 
bitnie reakcyjnym dushu, W jednym z ar: 
tykułów dziennika wzywa rząd do  zlikwi- 
dowania wszystkich partyj politycznych bę- 
dących „wrzodem na zdrowym organiźmie 
państwa litewskiego”. W innym artykule' 
wyrażone jest zdziwienie, że rząd litewski 
dotychczas nie wyraził protestu z powodu 
wydawania w Rydze pisma litewskiego 
przepełnionego jakoby kłamstwami w sto- 
sunku do litewskiego państwa, 

3 

Wieści z kraju. 
KRONIKA GRODZIEŃSKĄ. 

— Byli wojskowi organizują się. 
Zarząd Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 
Wojskowych w Grodnie ogłosił węzwanie 
tej treści: 

„Kiedy granice państwa zostały zagrożo- 
ne, wtedy naród cały rzucił się do walki i 
zwyciężył. Wtedy to przyrzeczono walczą- 
cym, że żołnierze, którzy pójdą do ieztr- 
vy. będą mieli pierwszeństwo na każdem 
polu. 

Niestety życie okazało co innego. 
Podczas, gdy my walczyliśmy, inni pozej- 
mowali co najlepsze placówki. 

Gdy byli żołnierze powrócili do pra* 
cy codziennej, zastali miejsca zajęte. 

Natura ludzka każe poszkodowanym 
doszukiwać się winnych. Zwykle mówimy: 
Rząd winien, rząd nie spełnił przyrzeczeń. 
W ten sposób jednak mogą krzyczeć tylko 
mąciciele. Wiani jesteśmy przedewszystkiem 
my samy, bo nie umiemy bronić swoich 
praw, bo zie jesteśmy zorganizowani, bo 
nie memi siły, żeby gromadą upomnieć 
się o to, co się nam należy. 

Życie państwowe i społeczne toczy 
się obok nas. Biorą w niem udział stowa- 
rzyszenia, organizacje, rozmaite partje po- 
lityczne, tylko naszego głosu, głosu rezer- 
wistów nie słychać. A któż ma większe 
prawa do zabierania głosu w najważniej- 
szych sprawach społecznych 1 państwo- 
wych, jak nie ci właśnie, którzy krew swą 
przelewali w ofiarnym czynie ustalania gra- 
nic państwa. 

Na całym świecie narody sposobią się 
wojskowo, a to w tym celu, ażeby każdy 
nieprzyjaciel wiedział, że państwo jest go- 
towe do boju, by się obawiał zaczepiać, 
by musiał się z danem państwem liczyć. 
Oprócz armji regularnej przygotowuje się 
młodzież i dorosłych w specjalnych związ- 
kach wojskowych. Całe narody stają pod 
bronią. W ten sposób przygotowują się 
Niemcy, przygotowuje się Francja, przygo* 
towują się Włochy, Anglja I inni. 

Przygotowuje się również i polską 
młodzież szykuje się w organizacjach przy- 
sposobienia wojskowego, w Strzelcu, w ko- 
łach młodzieży i t. p. Powstały Związki 
Legjonistów, Dowborczyków, Halerczyków 
эКа @; 

Jedynie my rezerwiści i byli wojsko= 
wi jesteśmy niezorganizowani. Jedynie nas 
w ogólnym ruchu przysposobienia wojsko- 
wego brakuje. 

Dla czego? p 
Na kogóż ma liczyć Naczelny uko- 

chany nasz Wódz pierwszy Marszałek Pol- 
ski Józef Piłsudski, jeżeli my jego pod- 
komendni żołnierze nie stanęliśmy dotych- 
czas w kaunym ordynku. 

Czas przystąpić do tworzenia własne- 
go Stowarzyszenia Rezerwistow 
i Byłych Wojskowych. Władze wojskowe 
śpieszą nam z pomocą. Jstnieje prawo, że 
należący do przysposobienia wojskowego 
nie będą powoływani na ćwiczenia rezer- 
wowe. A wszak niejednemu z nas trudno 

sztacie na kilka tygodni ćwiczeń wojsko- 
wych. " 

Czas zorganizować Stowarzyszenie 
Rezerwistów, które będzie bronić naszych 
interesów, które będzie dążyło do zapew- 
nienia słusznych praw tym, którzy służyli 
w wojsku i dalej gotowi są nieść ofiarną 
służbę Ojczyźnie. 

W Stowarzyszeniu Rezerwistów i By- 
łych Wojskowych powinni się znaleźć 
wszyscy ci, którzy, rozumieją, co zdzialai 
dla państwa polskiego Marszałek Piłsud- 
ski, i którzy chcą by prace zaczęte przez 
Marszałka Piłsudskiego były prowadzone 

dalej. : 
Stowarzyszenie Rezerwistów i Byłych 

Wojskowych musi być silne, bo tak chce 
Oa—Marszałek Piłsudski. 

Nie namyślaj sięl 
Wstąp natychmiast do Stowarzysze- 

nia Rezerwistów i Byłych Woiskowych, 
Wprowadź do Stowarzyszenia wszyst- 

kich swoich znajomych uczciwych ludzi, 
rezerwistów i byłych wojskowych. ы 

Marszał:k Józef Piłsudski niech żyjel 
= Ruch spółdzielczy. Odbył się w 

Grodnie zjard delegatów spółdzielni po- 
wiatowej spożywców „Jutrzenka”. Na zjazd 

ki—-prezes, ks. Ludwik Sawoniewski—wice- 
prezes, Józef Kaczyfńiski—sekretarz, Marja 
Olszewska, sędzina Burakiewiczowa, Piotr 
Skorupko, Józef Jodkowski, Leopold Ku- 
lesza, Bzzyli Kulikowski, Antoni Baliński, 

ni Grajewski (z miasteczka Sopoćkinie 
pow. augustowskiego). Jako zastępcy z0- 
stali wybrani p. p. Bartłomiej Osłowsti z 
Sopoćkiń oraz Hipolit Pietraszkiewicz I 
Adam Krauze z Grodna. (w. p.) 

— Wojewoda w Grodnie. 
woda białostocki Kirst bawił dnia 1 marca 
r. b. w Grodnie. Podczas swego pobytu p. 

wił wielu petentów prywatnych. Z delega- 
cyj zwracały uwagę: delegacja Rady Miej- 
skiej w Grodnie Wydziału i Sejmiku po* 
wiatowego, Stowarzyszenia Rezerwistów i b, 
Wojśkowych Rzeczypospolitej Polskiej, gmi- 
ny żydowskiej i inni. 

Dłuższą konferencję odbył p. wojewo- 
da z p. prezydentem m. Grodna Rogle- 
wiczem. 

Delegacja Rady Miejskiej prosiła p, 
wojewodę o wyznaczenie jeszcze jednego 
posiedzenia organizacyjnego Rady Miejskiej 
w cęlu wybrania członków Magistratu. 

Wieczorem ną cześć p. wojewody zo- 
stał wydany obiad, po którym p. wojewo-   da udał się do testru miejskiego na prem- 
jerę dramatu Ibsena „Rozmersholm*, (wp) 

jest oderwać się od pracy na swoim war- 

przybyło 32 delegatów. Wybrano Radę Nad- ; 
zorczą w składzie p. p.: Stanisław Kołec- 

Bronisława Sielicka (z Druskienik) i Anto- 

P. wojes 

wojewoda przyjął szereg delegacyj i zalst- 
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’ - 2) Witkowski Szczepan (Czarni Lwów) 1 h. 2) Skoruki (Pol. KI. Sp.) dł sk; 10 1 б 

Teatr i muzyka. 3758, z up. 8. 19 i pół, nota Maz" "* 
3) Graca (Sokół Zakopane) 1 h. 50'50. 3) Danilewicz (kurs narc. p. w.) dł. sk. 10i 

® — „Reduta* na Pohulance. Ostatnie przed- Klasa Il pół, z up. 12, z up. 13 i pół, nota 11,721. 

3 аата КОЛ 1 stawienia „Zaczsrowanego koła. hi Z, wtc- ® : ‚ к 4) Ciechsnowicz (gim, Lelewela) dł. sk. 10 

Dziś: Wiktora M. 19 b. m. dodatkowe posiedzenie Ko z pras 4- | rek, środę i czwartek o godz. 20-ej baś ai 1) Trojanowski (Pogoń Lwów). 1 h. 40'54 |i pół, z up. 11 i pół, z up. 13, z up. nota 8,583. 

Wtorek | Jutro: Tomasza z Akw. dowej ze względu na przypadające na ten dzień | tyczna w 5-iu obrazach zespołu Reduty. Muzóśka 2) Nieciecki P. (A. Z. S. Wilno). 1 h. 50:57. W drugim dniu zaszczycili zawody swoją 

imieniny Marszałka Piłsudskiego zostało odwo- | ; spiew Eugeniusza Dziewulskiego. Oprawa sce- 3) Nieciecki J. . 1 h. 51*27. | obecnością wojewoda wileński p. Raczkiewicz, 

Wschód słońca—g. 6 m. 05 łane. (8). Ra da i ład niczna Iwa Galla. НН ości 4) Kohutek $ 2 h. 4'20.jw towarzystwie Amerykanów, gen. Popowicza i 

marca. | Zachód „— @16 m.57 ‚ — Kursa maturalne dla oficerów. Wła о — „Wilki w nocy“. Najbli E O dia w Klasa III wielu znanych osobistości. z 

7 wojskowe w porozumieniu z Kuratorjum Szkol- | Regucie w biežącym tygodniu bę R komedja w : „ Organizacja zawodów tak pierwszego, jak i 

ZNA | 19" powzięły projekt organizowania już w naj- | trzech aktach Tadeusza Rttnera „Wiłki w nocy”, 1) Szala (6 br. K. O. P.) 2 h. 14:30. drugiego dnia b. sprawna. 

METEOROLOGICZNA bližszym czasie dwuletaich kursów maturalnych ; race nad którą mają się ku koficowi. 2) Borkowski (6 br. K. O. P.) 2 h. 173, Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w 

i dla oficerów, którzy nie posiadają świadectwa — Teatr Polski sala „Lutnia“. „Zle ko- 3) Przybyt | © 2h. 17:58. | dn. 4. III. b. r. w sali Kasyna Garnizonowego. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi" | dojrzałości. (5). chana”. Dziś dana będzie wdalszym ciągu „Źle ko- 4) Machalski » 2 h, 19'12. Nagrody wręczał wojewoda Raczkiewicz w 

cznego U. S. B. z dn. 5. III. b. r. Ciśnienie 

średnie w milimetrach 770. Temperatura średnia 

= Opad w milimetrach — Wiatr przewa- 

żający południowy. —Minimum na dobę — 4 C. 

Tendencja barometryczna — stały spadek 

ciśnienia. э OWA 

— Pan Minister Poczt i Telegrafów, Bo- 

gusław Miedziński, nadesłał w dniu dzisiejszym 

na ręce prezesa Dyrekcji „P. T. kwotę „2.000 zł. 

jako dar na fundusz inwalidów dla „Legii Inwali- 

dów Wojsk Polskich* — Okręgu Wileńskiego. 

— Z Urzędu Ziemskiego. Na wypadek nie- 

obecności prezesa Okręgowego Urzędu Ziem- 

skiego p. Stanisława Łączyńskiego, pełnienie 0- 

bowiązków prezesa zostało powierzone Naczelni- 

kowi Wydziału Urządzeń Rolnych p. Tadeuszowi 
Żemojtelowi. 

MIEJSKA. 

— Z posiedzenia Komisji Finansowej. 
On*gdaj w lokalu KE m. Wilna odbyło się 
posiedzenie miejskiej Komisji Finansowej. Posie- 
dzenie to miało na celu ustalenie trybu rozpatry- 
wania budżetu m. Wilna na rok budżetowy 1928/29. 

„W wyniku narad ustalono, iż w pierwszej 
kolejce rozpatrzony zostanie budżet po stronie 
dochodów. Poczem Komisja przystąpi do obrad 
mad stroną budżetową poszczególnych przedsię- 
biorstw miejskich. W ostatniej kolejce rozpatrzony 

_ zostanie przewidziany budżet rozchodów. 
Ostateczne zaakceptowanie budżetu m. Wil- 

na nastąpi na = posiedzenia Rady Miej- 
skiej nie wcześniej jednak jak w końcu bieżącego 
„miesiąca. _(S). 

— Związek hotelarzy apeluje, W dniu 
onegdajszym Związek Właścicieli kioteli zwrócił 
ię już po raz drugi do Magistratu m. Wilna z 

prośbą 0 zastosowanie ulg przy ściąganiu za- 
ległości podatkowych. (8). 

WOJSKOWA 

— Przyjmowanie podań od ubiegających 
się o odroczenie terminu odbycia służby woj- 
skowej. jak się dowiadujemy Referat Wojskowy 
Komisarjatu Rządu na m. Wilno przystąpi z dniem 
15 b. m. do przyjmowania podsń od poborowych 
rocznika 1907, którym z tytułu jedynych żywicieli 
rodzin przysługuje prawo uzyskania odroczenia 
ma odbycie służby wojskowej. 

Poczynając od I kwietnia b.r. Referat Woj- 
skowy Komisarjatu Rządu przystąpi do przyjmo- 
wania analogicznych podań od młodzieży szkol- 
nej i akademickiej. (5). 

— Odwołanie dodatkowej komisji pobo- 
rowej. jak się informujemy (wyznaczone na dzień 

        

mA 

Miejski Kinematograf 

Kalturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

lach głównych: 

balkon 40 gr. 

Ma stonie: 
Kino-Teatr 

„UELIOS 
ul. Wileńska 38. 

i innych pieśni 
i komik satyryk 
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i KRZEWY 

; polecają na sezon wiosenny 

Wil 
WEGNER 

Pierwszorzędnej wartości 

ogrodowych oraz kwiatów 

POLECA 

Wilno, Zawalna Nr. 11-a 

Proszę żądać cenników. 
    

TNN Zr 

Wszystkie wesele! 

Zajmujące! Dowcip- 

ne! Ulubieńcy publiczności arty- 

ści scen warszawskich = 

Amelja Cielecka 
popularna wykOnawcz. » 

nastrojowych 

Miecz. DOBROWOLSKI 
w zupełaie nowym repertiiarze. 

DRZEWKA 

oraz ozdobne zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy, wielki, dobry wybór 

no, Zawalna 6, m. 2. 
Ceny przystępne. 

    

NASIONA 
roślin pastewnych, łubinów, wszelkich | 

ZYGMUNT NAGRÓDSKI 

mast i Mari roiczyt. 

chana". doskonała 
navente, laureata Nobla, 

slawskiej. 
ТЕ „Špiewak 

Z KOLEI, 

— Ukonstytuowanie się Dyrekcyjnej Rady 

Kolejowej. Onegdaj w lokalu Dyrekcji Kolejowej 

odbyły się wybory do Dyrekcyjnej Rady Kolejo- 

wej. W skład Rady Dyrekcyjnei weszło 14 przed- 

stawicieli instytucyj wileńskich i szereg przedsta- 

wicieli rozmaitego rodzaju instytucji z Białegosto: 

ku, Brześcia i Nowogródka. 
Jako delegat Sztabu Generalnego w skład 

Rady wszedł ppułk. Zdzisław Zegiestowski. 

Piewsze inauguracyjne posiedzenie Rady 

Dyrekcyjnej wyznaczone zostało na dzień 29 b. m. 

Z_POCZTY. 
— Obniżenie taryfy telefonicznej. Na mo- 

cy zarządzenia Wileńskiej Dyrekcji Pocztowej z 

dniem I b. m. w godzinach od 21-ej do 8-ej Zni- 

żona zostałą taryfa telefoniczna w t. zw. sieciach 

powiatowych. (S). В 

— Generalna rewizja kategorji telefonicz- 

nych. Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegratów po- 

leciła podległym sobie urzędom najpoźniej do 

dnia 1 kwietnia b. r. przeprowadzić generalną re- 

wizję kategorji abonentów telefonicznych. R 

Na podstawie tegoż zarządzenia Dyrekcji. 

analogiczna rewizja kategoryzacji telefonicznych 

ma przyszłość przeprowadzana będzie dwa razy 

do roku a mianowicie w marcu i wrześniu. (8). 

skiego. 

czą i powstałe na 

okresu pracy. 

zentujących barwy: Z. 

jamencie cytry. 5 

Prof. Jodko wygłosi pogadankę 0 cytrze, 

poczem odbędzie się dyskusja na różne aktualne 

tematy kulturalne. Początek o godz. 8 wiecz. w 

zwykłym lokalu, ul. św. Anny 4. Wstęp dla człon- 

ków Związku Literatów i gości. 
— Wleūskie Koło Związku Bibljotekarzy 

Polskich. Dnia 6-go marca 1928 r. (wtorek) © 

godz. 8-mej wieczorem odbędzie się w Uniwersy- 

teckiej Bibliotece Publ. 47, zebranie ogólne człon- 

ków, na którem p. Włodz. Piotrowicz wygłosi od- 

czyt pod tyt: „Stan bibljotek polskich —na podsta- 

wie spisu Nacz. Dembego w Nauce Polskiej". 
Wprowadzeni goście mile widziani. 

skoncentrowane zosteły 

p. p. Leg. na Antokolu. 

  

1) Krzeptowski I     państwa! | 3137 

y Estoński CHLEB 

Od d. 4-go do 10-go marca b. r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Za naszą 
osnuty na tle powieści Pawła Leicestera Forda p. t. 

= "urocza Marion Davies i Olorve Siegmann. Nad program: „POLSKIE 

TATRY" zdjęcia z natury. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Ceny biletów: parter 80 gr., 

Następny program: 

® 66 bohaterski dra- 

i waszą Wolnošė““ mat w 10 sxia'k, 
„JANICE MEREDITH". W ro- 

W szponach drapieżnego sępa. 603 

NĄ EKRANIE: Sensacyjny superfilm 

„Niewolnica z Szanghaju” 
Arcydzieło, osnute na tle ostatnich krwawych wydarzeń 

w Chinzch. W rol. główn. BERNARD GOETZKE jako 

chiński generał NIEN-SON-LING — chińczyk i CAR- 
MEN BONI—-piękna niewolnica. 

W dramacie—dwa bstaljiony wojska chińskiego z armii 

gener. CZAN-CO-LINA orzz 10.000 chińskich statystów 

f statystek. Zdjęcia nakręcone w Szanghaju. Najpotęż- 

niejszy rekordowy dramat XX stulecia. 
Seansy od godz. 4-ej. 668 

T 

—— R Dr. KAPŁAN 
Choroby weneryczne 

i skórne. 
WILENSKA ti, 

telefon 640. 
W Z. P. Nr 13 

Moliy" 

OWOCOWE 

SPRZEDAM: 
LORNETKĘ polową „Cej- 

„sa* Oraz psa „DOBER- 
MAN“ (bronzowy). Ul. Ja- 
giellońska 9—1-a, od godz. 
12—6 pp. 643-2 

OCABDLAOCIDCADTZAODKADKO OK
O ENIDOKEJ 

NACZYNIA ŻELIWNE 
SUROWE i EMALJOWANE 

NAJMOCNIEJSZE i NAJTAŃSZE! 
PETALICZNA SPRZEDAŻ W SKLEPACH. k 

661/17470 

  

Szkółki Mazelewskie. 

641-1 

   

  

    

   
   

  

HURTOWA SPRZEDAŻ: 

ZRZESZENIE POLSKICH 

ODLEWNI i EMALJERNI 
Warszawa, Kredytowa 1. 
CCC 

Czy zapisałeś się na członka 

LO. P. P.L 
640-2 

sztuka hiszpańska Jacinto Bė- 

własnej 

utwór Józefa Dymowa wejdzie na repertuar Tea- 

tru Polski go w piątek najbliższy 9-go b. m. w 

reżyserskim opracowaniu K. 

la wileńskim braku. 
— Za zbyt krewką agtację wyborczą. Ww 

ubiegłą niedzielę za zbyt krewką agitację wybor- 

tem tle burdy uliczne organa 

policyjne aresztowały 40 osób. (s) 

SPORT. 
Wielkie zawody narciarskie w Wilnie, 

W dniach 3 i 4 marca b. r. odbyły się w 

Wilnie zawody narciarskie zorganizowane przez 

ośrodek W. F. Wilno na zakcńczenie zimowego 

W zawodach wzięło udział łącznie 86 nar- 

ciarzy i narciarek (w z licztie 14 pań) repre- 

Z zawodników pezamiejscowych startowali: 

Wołkowski Szczepan, Rajski A., Rajski Wł, Ter- 

lixowski i Trojanowski ze Lwowa, oraz Krzep- 

towski Andrzej I i Graca z Zakopanego. 

Start i meta wszystkich biegów, oraz skoki 

Wyniki techniczne były następujące: 

Pierwszy dzień zawodów. 

Bieg 18 klm. senjorów. 

Zgłoszonych 20. Startowało 19. 

Klasa 1. 

usuwa zaparcie i reguluje trawienie. Do nabycia 

w więzszych sklepach spożywczych przy ulicy 

Mickiewicza, Zamkowej, Wielkiej, Niemieckiej, Wileńskiej, Trockiej i Zawalnej. 670 

2) Bieg 6 klm: junjorów. 

Zgłoszonych 30. Startowało 29. 

Klasa I. 

1) Terlikowski (L. K. 5. Czarni Lwów) 29'58 
2) Hermanowicz (gim. Czackiego) 34'3. 
3) Skoruk (Pol. Kl. Sport.) 35'18. 

4) Stankiewicz (A. Z. 5. Wilno) 33'30. 

Klasa II. 

1) Koleśnik (6 br. K. O. P.) 38'45, 

2) Szymański (5 p. p. Leg.) 39'32. 
3) Wankulak (kurs. narc. p. w.) 40'19. 

4) Janik (6 br. K. O. P.) 4021. 

3) Bieg 2 klm. uczenic. 

Zgłoszonych 19. Startowało 11, 

1) Skorukówna (gim. ros.) 17'45. 
2) Kedderówna (sem. naucz. żeńskie) 18'28. 
3) Jancewiczówna (gim. żeńskie Czartory- 

skiego) 18'58, | 
5 4) R gieniewiczówna (szk. handl. przem.) 

2051, 

w przekładzie Zofji Lu- 

niewoli*. Głośny 

Wyrwicz-Wichrow- 

4) Bieg 3 klm. pań, 

Zgłoszonych 5. Startowało 3. 

1) Daukszanka (A. Z. S.) 2746. 
2) Wojciechowiczówna (A. Z. S.) 2958. 

5. Czarni Lwów (4 za- 3) Botrebówna (niestow.) 35'16. 

wodników). L. K. $. Pogoń (Lwów 1 zaw.), So- S Į 

ZĘ, ZAŁ. 1 STOWARZ, | kot Zakopane (2 zaw.), A. Z. $. Wilno (6 zaw.), 5) Bieg. 3 klm. młodz eży szkolnej, 

W. K. S.) Pogoń (3 zaw.), W.-K, 5. 5 p. p. Leg Zgłoszonych 22. Startowało 23 (w tem 3 poza 

_ Środa literacka. Najbliższa środa lite= | (3 zaw.), Pol. Ki. Sp. U zaw.), 6 bryg. K. O. P. \ * konkursem). 

racka odbędzie się dnia 7 marca. Na zaproszenie | (12 zaw.), kurs Nar . (12 zaw.), wil. szkoły nai ы 

Związku Zawodowego Literatów grać będzie na | Šrėdnie (27 zaw.), wileńskie szkoły śr. żeńskie 2 Bukowski (gim. Mickiewicza) 22/40. 

sias koncertowej prof. Witold Jodko, poczem (11 zawodn ). Ponadto ma > zawodniczka į z A = | kk 

i i iewi i м „I niestowarzyszona, oraz instr. kursów narc. por. ie.hanowi:z (gim. Słowackiego) 23' 

„ Zofia Piejewska śpiewać będzie przy akompan: Fijałko woki, , P + SO Alos Bai 

6) Konkurs skoków. 

Zgłoszonych 16. Stąrtowzło 12. 

Ki:sa I. 

1) Krzeptowski I (Sokół Zakopane) dług. 
skoków 20, 20 i pół, 22, nota 19,292. 

2) Greca (Sokół Zak.) dł. skok. 19, 18.i pół, 

20 i pół, nota 18,344. 
3) A Adam (L. K. S. Czarni) dł. sk. 

18, 18, 19 i pół, nota 18,00. 
4) Witkowski (L. K. S. Czarni Lwów) dł. 

sk. 15, 17 i pół, 17, nota 17,308. 

Klasa II. 

1) Stankiewicz (A. Z. S. Wilno) dł. sk. 13 
z up. 12, 12, nota 13,702. 

na boisku sportowem ó |   (Sokół Zakopane) 1 h. 

„iyt-kake "se 
założ. w 1840 r. uł. Domini 

kańska 17, telel. 18-53.   
ООО ООО .ш.тш_ 

KTO chce wiedzieć co się w Świecie dzieje, 

TEN czyta i prenumeruje 
° 

„Przegląd Šwiatowy“ 
0  najwieksze czasopismo Ilustrowane w Polsce. 

е Rocznie 20 zł., półrocznie 10 zł. 

Do nabycia wszędzie — gdzie niema, żądać. 

    

UL 

kon gen. Popowiczai insp. Praszałowicza. 
liższe omówieris zawodów podamy w 

następnym numerze. 

Bieg naprzełaj na dystansie 5 klm. 

Dnia 18 marca b. r. odbędzie się bieg na- 
przełaj na dystansie 5 klm. zorganizowany przez 
Wileński Okręgowy Związek Lekko Atletyczny. 

Miejsce Startu i mety zostanie podane dodatkowo. 
Zawodników należy zgłasz:ć wraz z opłatą 50 
groszy ed każdego ną ręce mjr. Łepkowskiego 3 
p. sap. Arsenalska 5. 

Listy do Redakcji. 
Wobec ukszania się w niedzielnym numerze 

„Dziennika Wileńskiega* wzmianki p. t. „Współ- 
pracownicy Bezpartyjnego Bloku*, w której pis- 
mo to rodało szczegóły uwłaczające mojemu ho- 
norowi niniejszym oświadczam, iż jest to wieru'- 
ne kłamstwo i że w dniu dzisiejszym skierowałem 
sprawę do prokuratora. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania 
W. Stecki 

Wilno, 5.1! 2928 r. 

  

  

Rozmaitości. 
Dia dobra pacjenta. 

5 Najwyższy trybunał Rzeszy, urzędujący w 
Lipsku, rozpatrywał nidawno skargę kasacyjną w 
sprawie pewnego lekarza, obwinionego o pobicie 
ośmioletniego pacjent“. Malcowi temu doktór 
miał wyciąć migdały, dzieciak jednak, bojąc się 
operacji, bronił się przed nią wszelkiemi siłami, 
woboc czego Jaryngolcd, zniecierpliwiony oporem, 
pobił tak silnie chorego, że cała twarz jego, jak 
stwierdza świadectwa oficjalne, pokryta była si- 
niakami i krwawymi zaciekami. Sąd Okręgowy, a 
nawet i apelacyjny zwolniły lekarza od wszelkiej 
odpowiedzia!ności, wychodząc z założenia, że dzia- 
łał on jedynie dla dobra vacjenta, innego wszakże 
poglądu był trybunał Lipski, gdyż oddał sprawę 
do powtórnego rozpatrzenia. 
  

Ofiary 
Na budowę pomnika dla straconych w Dy- 

neburgu w 1919 r. ku uczczeniu pamięci ś, p. Ka-   zimiery Piotrowiczowej H. Negro dzka zł. 10. 

FTBANNICJE 

  

DRUKARNIA „PAX? 
Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Toletea Bir 8—93 

Wykonuje wszelkie rebety drukarskie 
f introligatorskie szybko i dokładnie, 

Wszelkie korespondencje i meraty wysyłać KSIEGI HUNKO ndencje i prenumera! 
я > KSIĄŻKI I BROSZURY, 

pod: Skrzynka pocztowa 135, Warszawa.    re a iro CZE 

TT Dom Handlowy 

GRZGKÓRZ SZAOLKIGKI 
Wilno, ul. Zawałna 33, telef. 296 i 330 

Poleca Szanownej Klijenteli na nadchodzące święta 

M ąkę pszenną najwyższej 
marki „Lukulus* 

h Pomor- kach M wear P.Wichert m's'ię 
Wyłączna sprzedaż mąki „Lukulus” 

w płóciennych woreczkach po 5i10 kg. 
e Cuki er kryształ i kostkę 

na worki i na kg. i 

Oliwe dufską 7! 
i konewkach po 5, 10 i 20 kg; 

Śledzie "K pikas," V 

niezbędnych 

539-0 

s zagraniczny plombowany 
na worki i na kg. 

CENY PRZYSTĘPNE. 
ziemski 

Ryż 

   

  

CAŁE WILNO 
mówi tylko O tem, że 

GASTW BRRSZEAEC RETECD (WARE 

Nie kupujcie 
radjowych aparatów, części do 
takowych, rowerów, maszyn do 
szycia, patefonów, gramofonów, 
aparatów kinowych, fotogrzficz- 
nych i wiele innych artykułów, 

telaika do chwili otrzymania 
naszego ilustrowanego cennika, | 
który wysyłamy odwrotną pocz- 
Baza й 

ny najnižs:e. Towar pierw- 
szorzędny. Warunki nadzwyczaj 

» dogodne. 
PP.Kliįentom z prowincji udzie- 
lamy długoterminowego kredy- 
tu. Zwracać się irmy 
RADJO—LUBICZ, WARSZA- 

WA, MARSZAŁKOWSKA 104. 

| Majątek 
w Święciańskiem 

„ sprzedamy zaraz. 
Ziemi około 140 dziesięcin 
(dobra orna, łąki, stawy). 
Zabudowania kompletne, 
ładny dom mieszka'ny. 

Dom H.-K. Zachęta” 
| Gdańska 6, telef, 9-05 

TABABLK, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOŁOWU I ILUSTRACYJNA 

CENY NISKIE. 
WYKONANIA DOKŁADNE I SUMIENNE, 

  

  

Iajlopsza lokala kapiłału! 
Kupno domu dochodowego 
w Wilnie lub majątku ziem» 
si iego. em duży 

wybór. 
Dom H/K „ZACHĘTA* * 
Gdańska 6 — telef 9—05. 

663.2. 

MELA 
najlaniej nabyć 

można W 0. II. 
M. Sikorski I $-ka 

ul. Zawalna 30. 
103 

    dla każdego czy- 

  

do firm:     

  

    

  

  
2 duże słoneczne Goście 
najęcia, z prawem korzystania 
salonu i kuchni, tamże sprze. 

  

  

663-2 daje się dwa mahoniowe łóżka 
  

OBUWIE Fw „0LAUT" 
najtrwalsze 1 najtańsze. 

  

     
Wszelkie simy 
pieniężne lokujemy pod do- 
bre zabezpieczenia hipotecz- 
ne i inne na oprocentowanie, 

Dom H/K. „Zacheta“ 
Gdańska 6—tel. 9- 05 

i inne rzeczy: 
Ul. Mickiewicza 24—9. — 662.1 

zgubioną 
nieważnia Się. isiążke 
wojskową wydaną przez 
P. K. U. Wilno ra imię 
Jana Bogdanowicza 2 

  

    SE: nik 1898. 

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

Redakcja i Administracja 

(TYŁ PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem 

3 gE i 10 gr. ) kronika rekl.-pader/an8— ! -_‹А'Шо'о— g. (za OT Pad. 02 —BA 

Wydawaa Tow. Wydaw. „Pozoń”. 

lońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 
Jagiell Admini g 

autor przyjmuje od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się Od 

l rzasylk a 4 zi. Zagrasi 
i 4 ar. T ins Teises ny), dia 

Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, na stronia iv 

Taw, Wyć, „Pasoć” Rink. „Pas“, mi. $=, Igap-eže 5. 

2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od 

9 — 3 рро!. {7 — 9 wiecz. Konto cze 

7:ł. CHNA OGŁOSZEŃ: 
poszukujących pracy—-50/ zniżki, ogł. 

owe P.K.O. 80.750. 
lodz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwreea 

Drukarnia — ul. św, Ignacego 5. Tel. 

za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście I i II str. — 30 gr., MI i IV str. — 25 gr. 

8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku 

. „ za tekatem-=10 Dodo 
cytrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 100/0 drożej, Zagraniczna 50%/a tej. 

ogłozzeń. Р 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 

2 

| 

m
m


