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f Pamiętajcie, że zwycięstwo w wyborach 
e przez listę Nr. 1 było tylko pierwszym etapem w walce o 
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PUDŁA 

odniesione 

zdrowe władze ustawodawcze 

DZIŚ drugi etap tej walki---wybory do Senatu. Wytężcie wszystkie 
swe siły aby lista Nr. 1 i tym razem zwyciężyła. 

NZNANZNZNZA 

  

TARGI PÓŁNOCNE 

Informacje: Wilno, Magistrat, Dominikańska 2, pokój 

W WILNIE. 
Warszawa, Jasna 24, telefon 114-41. 
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O poglebienie zwyciestwa. 
Gdyby nie ta okoliczność, że Senato- 

wi, który zostanie po dzisiejszym akcie gło- 

sowania ukonstytuowany przypadnie w u- 

dziale doniosłą rola w przebudowie ustro- 

ju państwowego, nie przywiązywzlibyśmy 
do dzisiejszych wyborów większej wagi. 

Fakt jednaX, że przyszły Senat będzie miał 

wielki wpływ na przeprowadzenie głębokich 

przemian, jakie nienątpliwie zostaną w bu- 

dowie państwa dokonane, ksże nam dziś 

w wyborach do Senatu wziąć jaknajliczniej- 

Szy udriał, aby elementy, grupujące się do- 

koła rządu Marsz. Piłsvdskiego były, tak 

jak w bieżącym Sejmie, jak najszerzej re- 

prezentowane, aby Bezpertyjny Blox Współ- 

pracy z Rządem i jej odpowiednik lista 
nr. 1 wprowadził przytłaczającą większość 

do Seratu. 

Listy bowiem, które w ubiegłą niedzie- 
lę poniosły sromotaą klęskę, dokładały w 
ciągu całego ub. tygodnia wszystkich sta- 
rań, wyczerpały cały zasób demagogji, o- 
szczersiw i kalumnij pod adresem zwycię- 
skiej jedynki, aby odzyskać opinję publicz- 
ną i powetować poniesione straty. 

Trzeba pozatem pamiętać, że o ile w 

wyborach do Sejmu w okręgu lidzkim, a 

więc obejmującym powiaty woj. wiłeńskie- 

go: wilejski, oszmiański i mołodeczański 

unieważniona była lista Bloku Mniejszości 

Narodowych nr.18 i że o ile wówczas lista 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 

dem nie miała na terenis województwa wi- 

leńskiego (poza pow. wileńskc-trockim, z 

którego przeszła z Wyzwoleria pos. Kar- 

nicka) >rzeciwników w Wyzwoleniu i Stron- 

mictwi. Chłopskiem, to teraz partje te 

przystzpiły do wyborów na ierenie całego 

województwa. Ułatwiają sytuację zgłoszone 

3 ultraradykalne lisiy biploruskie, które s2- 

me nie zdobędą ani jednego mandatų, 21е 

pomniejszą rezultaty „Bloku Mniejszości 

Narodowych” (18) „Wyzwołenie* (3) į 

„Stronnictwa Chłopskiego" (10), gdyż gru- 

py te operują na tym samym nieuświądo- 

mionyrn i niewyrobionym politycznie ele- 

mencie. W ten sposób przy rozdziale man- 
datów wzrosną szanse jedyski, która nie- 
wątpiiwie zdobędzie największą ilość gło- 

sów. Na to bowiem wskazuje wymowa 
liczb z wyborów do Sejmu. 

Szanse te potęgują się jeszcze bardziej 
przez prawdopodobieństwo głosowania sym- 

patyków listy mr. 24 na listę nr. 1. Jak 

nam b_wiem w ostatniej chwili donoszą, 

w zrozumieniu, iż lista nr. 24 w woje- 

wództwie wileńskiem nie ma żadnych wido- 

ków na zdobycie mandatu i że gdy przy- 

stąpi do wyborów samodzielnie, wpłynie 

tylko ujemnie na polski stan posiadania— 
ze strony centralnych władz Komitetu Ka- 

tolicko-Narodowego miał być czyniony wczo- 
raj na miejscowy komitet listy nr. 24 na- 
cisk, by komitet ten listę swoją z woje- 

wództwa wileńskiego wycofał. Rozeszła się 

nawet wczoraj w Wilnie pogłoska, że ar- 

gumenty Centrali Komitetu Katolicko-Na- 

rodowego znalazły wśród miejscowych en-   

deków właściwy oddźwięk i że miejscowy 
Komitet Katolicko Narodowy: ma dziś wy* 
dać odezwę, wzywającą swych apimpaty“ 

ków do głosowania na listę nr. 1. 

Nie mamy gwarancji, że tak jest х 5- 
tą nr. 24 istotnie. Gdyby jednak było tak 
naprawdę, Świadczyłoby to, iż. miejscówi |. 
endecy tak, jak ich pobratymcy w Nowo- 
gródku, którzy zrzekli się riznidatów z Hsty 
nr. 25, zdolni są pomimo: wszystko do 
wzniesienia się ponad ciasne partyjne pod- 
wórko i sprawy ogólno-państwowe posła: 
wić wyżej od dorsźnych partyjnych inte" 
resów. 

Zastrzegamy się Zprzyłem, że notuje- 
my to w formie niesprawdzonej pogłoski, 
gdyż nie chce nam się wierzyć, by partja 
ta mogła się na coś podobiiego zdobyć. 

Więcej jest danych, że wśród naszych 

przeciwników znajdziemy 1 rozbijaczy jed- 
nolitego frontu polskiego — liste Nr. 24. 

Winniśmy więc tembafdziej wziąć ma- 
Sowy udział w głosowaniu. -Nie powinno 
z nas dzisiaj zbraknąć pikoga "przy Urnach 
wyborczych. Posiewowi agitacji ma rzecz 
nie umiejącego mówić po białorusku „Biae 
łorusina" Bohdanosicza, demagogii, upra: 
wianej bez żadnych skrupułów przez zdys- 
kredytowane na tutejszym terenie „Wyzwo- 
lenie" i „Stronnictwo Chłopskie”, karygo- 
dnemu nadużywaniu ambof pzez część 0- 
motanego przez endecję klęru, który niewąt 
pliwie, tak jek ub. niedzieli, da ogyst swym 
proendeckim sympatjom — przeciwatewimy 
naszą silną, zdecydowaną wolę, Svrażonę 
w masowem wziąciu udziałuw głosowaniu. 

Pamiętajmy, że walka ćxislejsza to 
zmaganie się dwóch światów: / świata par- 
tyjnictwa, niosącego ze "sobą wszystkie 
przywary zwyczajów, praktykowanych sx6- 
roko przed majem 1926 roku, ze Światem, 
który na swym sztandarze wypisał trzy je 
dynie ważkie słowa: Praca "dla państwa. 
Pamiętejmy, że wałka dzisiejsza, 10 odpo: 
wiedź na pytanie: dobro państwa, Czy POZ* 
pętanie egoizmów grupowych i iedno- 
stkowych. 

Zdecydowana wola riazża winna zdrja- 
łać, by padła odpowiedź: dobro państwa. 

Na całej więc szerokości wojawócziwa, 
wileńskiego wyborcy msją do wyboru: gło- 
sować na listy partyjne*i w ten Sposób 
czynić nawrót do Polski wczorajszej, albo 
z pełnem zawianiem powierzyć swe głosy 
jedynce i w ten sposób pogłębić odnie* 
sione już w wyborach do Sejmu zwycięstwo 
i dać Marszałkowi Piłsudskiemu szeroką fof- 
malną podstawę do...dalšzėj praebudowy 
państwa. Р 

Nie wątpimy, że w szeregach, idących 
z jedynką do urh wyborczych zuajdzie się 
ogromna większość qbywateli, że jernaj- 
mniej padnie. głosów na tawołanych dema- 
gogów, wrogów państwowości polskiej i, je- 
żeli endecja nie wycofa swej listy, również 
na nr. 24. 

Wierzymy, że zwycięstwo nasze, zwy- 
cięstwo listy nr, 1 będzie dziś większe, 

ANANANANZNIZNANAN 
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W pierwszą rocznicę śmierci 

* $. Т р. 
CZESEAWA ALEKSANDROWICZĄ 

odbędzie się nabożeństwo żałobne za Jego duszę w dn, 13 marca r. b. o 
godz. 8-ej rano w kościele po-Bernardyńskim. 

O czem zawladamiają 

Rrodzice, Siostry i narzeczona. 
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MNZNZNZYNANZ NAZN/NZNZNANANANIE 

BLRÓZGZĘ i OKRYCIA 
nadeszły w znacznym wyborze 
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Bracia Jabłkowscy Sp. Akc. 
Wilno, Mickiewicza 18, tel. 733. 2 
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Lista nr.24wycofana z Okr.Wileńskiego) 
fTelefonem ed własnego korespondenta s Warszawy). 

jak się dowiadujemy, wczoraj obradował Centralny Katolicko- 
Narodowy Komitet Wyborczy. Omawianą była sprawa wycofania li- 
sty nr. 24 z całego szeregu okręgów, gdzie jedność polska byłaby 
zagrożona w razie rozbicia głosów na poszczególne listy. Między in- 
nemi ma być wycofana lista Nar.-Kat. w Krakowie, Lwowie, Stani- 
sławowie i Wilnie gdyż w okręgach tych jest b. mało szans zdobycia 
mandatu, natomiast prawdopodobieństwo rozbicia jedności polskiej. 

* 

Wczoraj wieczorem rozeszła się w Wilnie pogłoska, iż Wil. Kat.- 
Nar, Komitet Wyborczy wycofał swą listę z Okręgu Wil. W dniu 
głosowania ma się ukazać odezwa podpisana przez wspomniany Ko- 
mitet z wezwaniem głosowania na nr. 1. Czy wiadomość ta odpowia- 
da prawdzie, hędziemy się mogli przekonać dziś w dniu głosowania. 

Zdrowa myśl państwowa wzywa do 
osowania na 1. 

' KOŁOMYJA, 101 (Pa).  Gszeta Kołomyjska" w Nr. z 10 marca zamiesz- 
cza komunikat komitetu Bloku Katolicko- Narodowego i P. S. L. Piast w Kołomyi. 
Komunikat ten brzej: Wobec tege, że lista Nr. 24 przy wyborach do Sejmu w 
dali 4 marca w Ne. 53 nie zdobyła mandatu i wobec tej okoliczneści, że 
Wrazie sozbicia się głosów polskich przy wyborach do Senatu w zwiększonym 
okręgu (całe województwo Stanisiavowskie) i przy mniejszej liczbie mandatów 
(4) wybór s senatora narodowości polskiej jest zagrożony wzywamy 

wszystkich ków, zwolenników listy senackiej Nr. 24, aby w dniu 11 marca 
Gddzii swe głosy na listę Nr. 1. > ё 

- 

TARNOPOL, 10.11! (Pat). W przyszłych wyborach do Senatu spodziewać się należy wniosku- 
jąc z nastrojów panujących zarówno w mieście, jak i w całym województwie dużego udziału głosu- 
jących. Pozatem 'odczuć daje się tendencja do Oddania wszystkich głosów polskich na listę Nr. 1. 
Mimo nie dojścia do skutku porozumienia pomiędzy poszczególnemi ugrupowaniami polskiemi 
w Trembowli, przywódcy stronnictwa Chłopski:go przemawiali na wiecach za poparciem listy Nr. 1. 
W Przemyślanach wyłoniony ad hoc komitet, składający Się Z przedstawicieli wszystkich lokalnych | 
kus wydał odezwę do społeczeństwa polskiego nawołującą do oddania głosów na listę 

ь AE 

LOKALE vai res TQ WIMJECIA oraz mniejsze 

ul. Zawalna 57, 

  

bardziej przeciwników druzgocące, niż w | 
wyborach do Sejmu. 

l w tem przekonaniu idziemy ławą 
z jedynką w ręku — do urn.   M. Zdanowies. 

  

i WYSTAWA ROLNICZO-PRZEMYSŁOWA 

Nr 25, telefon 28, w godzinach od 12—2-ej. 
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9-IX. 1928 r. 

     

    

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTOG RAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6. 704 

  

Wielkie Katowice w roka 1921 a dziś, 
„Polska Zachodnia” podaje znamienne 

zestawienie porównawcze cyfr, odnoszących 
się do wyborów na terenie- Wielkich Kaf 

     

towic: 
W roku 1921 podczas” plebiscytu Od- 

dzno na rzecz Polski 36 proc., gdy na rzecz 
Nemiec 64 proc. W roku 1922, podczas 
wyborów do sejmu, na listy polskie odda- 
no 18625, czy'i 55 proc, uprawnionych, 
gdy ma listy niemieckie oddano 15,210, 
czyli 45 proc. głosów, Podczas wyborów 
komunz!aych w r. 1926 za listami pol- 
skiemi głosowało 21.157 uprawnionych 
czyli 45 proc., za listami niemieckiemi zaś 
25513 głosów, czyli 55 proc. uprawnio- 
nych. Obecnie przy wyborach do Seimu na 
listy polskie padło 34.401 głosów, czyli 55 
proc. liczby uprawnionych, gdy za listami 
niemieckiemi oddano tylko 24,373 głosy, 
czyli 41*/2 proc. liczby uprawnionych do 
głosowania 

Roentgena usługach badaczy dzieł sztuki. 
W instytucie doświadczalnym w Wied- 

niu już od dłoższego czasu dokenywvją 
fachowi technicy i chemicy, przy udziale 
kustoszów muzeum historji i sztuki, ekspe” 
rymentów prześwietlania obrazów promie- 
niami Roentgena. Doświadczenia te dają 
nieraz ważne wyniki, Okazuje się, że pod 
warstwą malowidła, którem usiłowano Ob- 
raz „odšwiežyč“, znajduje się często data i 
signum malarza z okresu renesansu lub ba- 
roku. W ten sposób odkrył sławny ruben- 
sista dr. Abels portret Tycjana, madonnę 
ze szkoły Rafseła, obraz holenderski z XVI 
wieku, portret angielskiej damy z XVII w. 
i wiele innych cennych arcydzieł. Projek- 
towany jest pokaz publiczny nowych spo- 
sobów badania obrazów. 

100 tysięcy robolników wymawia pracę, 
BERLIN, 10.III (Pat). Związek zawc- 

dowy robotników, zajętych w fabrykach 
obuwia w Niemczeck wypowiedział na dzień 
31 marca umowę dotyczącą płac i warun- 
ków pracy. Umowa ia obowiązuje około 
100 tys. robotników. 

BERLIN, 10 III (Pat), Według infor= 
|macyj prasy, zarząd związku metalurgistów 
uchwalił niezależnie od wyniku rokowań i 
niezalężcie od decyzji sędziego rozjemcze” 
go w sprawie nadania orzeczeniu rozjem- 
czemu mocy obowiązującej, rozszerzyć w 
dniu dzisiejszym strejk w przemyśle meta- 
lowymi Berlina przez wycofanie pracujących 
jeszcze w pewnych koncernach metalowych 
mechaników. 

Šintki burzy. 
NOWY-YORK. 10, III. (Pat). Paro- 

wiec „Rohert Loe* płynący z Bostonu do 
Nowego Yorku osiadł na mieliźnie w cza- 
sie burzy Śnieżuej, Na ratunek parowcowi 
pośpieszyło 5 statków rządowych. Na po- 
kładzie parowca znajdowało się 150 pasa- 
żerów. Akcja ratunkowa rozpocznie się do- 
piero z nastaniem dnia. Kapitan parowca 
wysłał radjoiepeszę, donoszącą, iż pasaże- 
rom nie grozi niebazpieczeństwo. 

A NAT OS STT S PPOR ON 

Zwycięstwo listy Nr 1 jest 
zwycięstwem Polski.
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na ligię Mr. 24, pójdą na marne, ОМ Ii ||| 
: Nie marnujcie więc głosów i głosujcie na listę Nr 1. 

  

Kobpżkrog у 
Każdy krok na twardych 
obcasach skórzanych zu- 
żywa niepotrzebnie mięśnie 

i nerwy. Wstrząsa niejako 

całym organizmem, a ty- 
siąc kroków dziennie prze- 

bytych oddziałowuje podo- 
bnie na naszą fizyczną I 

umysłową odporność, jak 
krople wody, wyżłabiające 

kamień. 
Noście obcasy gumowe 
BERSONA! Dają one 
wolny od wstrząsu 
jemny chód, osz 
ciało i nerwy i stały si 
zbędne dla.każusgo Kuttu- 

ralnego człowieka i 
Żaden zbytek — są tańsze i 
trwaisze niż skóra! 

   

  

©bczsy Bersosża 

to zdrowia OCHECKMA 

            

    

  

   
      

      
      
     

           

  

    

     

      

      

   
   

  

GENEWA, 10.III. (Pat). 
dów wyraziła zgodę na zac 
dla Bułgarii w wysokoś 
niezależnić od wszel 
wego. Pożyczka p a nai 
dotychczas nięńż ‚ "na p 

žycia pr žyczkį/6f4T na przeprowa 

tę pożyczkę nie zostały calkow! 

obywatela finlandzkiego Ehrnroth 

ary па miejsce ustępującego czł 

wie komisji, jak również jej pr 
stanowiskach. 

Komitet trzech 
przemytnictwa 
GENEWA, 10.III Jest rzecz 

sprawą przemytnictwa kulomiotó 
ważnych dozumentów niezdoln 
przeprowadzeniem śledztwa i zwr 
alnego wysłania na Węgry w r. 

Sprawy węgie 

  

   

  

GENEWA. 9. 3. (Pat) Na 
szem tajnem posiedzeniu, które 
nęło do późnych godzin wieczor: 
da Ligi Narodów po dłuższych 
nad sprawą optantów węgierskic ej 
szła do żadnego wyniku. Chamb 
dzisiejszem rannem posiedzeniu | 

Zakończenie 
GENEWA, 10.III (Pat). Se 

dziś w sobotę 10 b. m. wieczore 
niu komisji finansowej O sanscyj 

   

   

   

    

    
   

  

   

   

Wykrycie spis | 
myśle kiego. 

MOSKWA, 10.II1 (Pat). W artykule 
naczelnym, poświęconym sprawie wykrycia 
spisku kontrrewolucyjnego w przemyśle 
Zagłębia Donieckiego „Prawda* podkreśla, 
że spiskowcom udało się przez szereg lat 
oszukiwać systematycznie kierowników So- 
wieckich przedsięb'orstw gospodarczych о- 
raz związków zawodowych nie spotykając 
z ich strony należytego oporu o jakim 
wspomina odezwa, wzywająca do czujności 
wobec czynników nastawionych wrogo 
względem władzy sowieckiej. 

Dziennik wskazuje ma konieczność 
jak na.szybszego wyrugowania spiskowców 
ze środowisk robotniczych w celu zastą- 
pienia ich przez osoby oddane związkowi 
Sowieckiemu. Dziennik wysuwa przypusz- 
czenie, że dzi łalność  kontrrewolucyjna 
rozszerza się także na inne gałęzie prze 
mysłu sowieckiego. W zakończeniu dzien- 
nik podkreśla sukcesy sowieckiej rozbudo- 
wy gospodarczej, które stają się coraz 
większe bez względu na wypadki wzmian- 
kowanej działalności. 

* * * 

BERLIN, 10.!! (Pat). Cała prasa ber- | wstrzymać. „Taegliche Ruadschau" zsznacza, 
lińska podaje obszerne depesze z Moskwy | że cała historja brzmi dość fantastycznie 

o wykryciu rzekomego spisku antybolsze- | i stawia pytanie czy nie brała w niej roli 

wickiego w Zagłębiu Donieckiem. „Berliner j pewna prowokacja, jak to miało miejsce przy 

Tageblatt* oświadcza, że posiada w. tej | organizowaniu związków monarchistycznych 
sprzwie bliższe szczegółowe materiały, z o- | przy pomocy agentów bolszewickich. 
głoszeniem których jednak musi się po- 

Reichstag uchwalił wprowadzenie jednolitej 
przynależności i obywatelstwa Rzeszy. 
BERLIN, 101II (Pa). Na dzisiejszem | miast istniejącego obecnie obywatelstwa 

posiedzeniu komisji głównej Reichstagu | poszczególnych krajów Rzeszy jednolitej 
rrzyięty został głosami lewicy i niemiec- j przynależności i obywatelstwa Rzeszy. Ta- 
kiej pariji ludowej przeciwko głosom cen- | ką samą wię: szością przyjęto projekt jedno 
trum i niemiecko-narodowym wniosek de |litej ustawy o miastach i gminach wiej 
mokratyczny żądający wprowadzenia za- | skich na całym obszarze Rzeszy Niemieckiej. 

Waldemaras zamierza znieść ustrój 
parlamentarny. 

BERLIN, 10.Ii1 (Pat). Tel. Union donosi z Kowna za półurzędową gazetą „Lietu- 

vos Aidas*, że Waldemaras zamierza znieść na Litwie ustrój parlumentarny, rozsze- 

rzając prawa izby handlowej oraz rolniczej jako też tworząc nową izbę pracy. Stwo- 

rzona ma być również izba wyższa w rodzeju Senatu z członkami mianowanymi 

przęz rząd. Ta izba wyższa wspólcie ze wspomnianemi wyżej izbami ma sprawować 
fankcje ustawodawcze. 

  

    

Listę nr. 24 wycofują wszędzie. 
STANISŁAWÓW, 10.11. (Pat.) Przedstawi- | nie wycofało. Walka wyborcza na terenie woj. 

ciele listy nr. 24 wobec znikomych szans tej listy Stenisławowskiego, przybiera na ostrości, gdyż 

prry głosowaniu do Senatu postanowili listę wy- | parije ukraińskie postanowiły powetować sobie 

cofać i wezwać członków stronnictwa i sympaty- | porażkę poniesioną przy wyborach do Sejmu. 

ków na listę nr. 1. Prawdopodobnie Ukraińcy zdecydują się głosować 

Р. Р. $. mimo znikomych szans listy swej | na jedną z 5 zgłoszonych list. 

Warszawa przed wyborami. 
(Telefonem Gd własnego korespondenta z Warscawy). 

Wczoraj w ostatajm dniu przedwyborczym do Senatu panował w stolicy zupełny 

spckój. Ożywienia, jak w przededniu wybosów do Sejmu, nie dało się zaobserwować. 

Jedynie Blok Bezpzrtyjny Współpracy z Rządem zorganizował kilkanaście wieców, 

«tóre sprowadziły tłumy publ.czn ści. 

Znowu burdy studentów lwowskich. 
Ze Lwowa donoszą, iż wczoraj w mieście powtórzyły się demonstracje akademi- 

ków, skierowane przeciwko ludności żydowskiej m. Lwowa. Demonstracje te zostały 

jednak zlikwidowace przez energiczne zarządzenia policji. 

Członek Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej— 
włamywaczem. 

W roku ubiegłym dwukrotnie dokonano | są tych kradzieży jest niejaki Wincenty Kowalew- 

kradzieży na szkodę Józefa Filipowicza, kierow- | ski, członek stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w 

nika szkoły powszechnej w Rakańcach gm. rudo- | Turgielach pod protektoratem księdza Leona Ław- 

mińskiej. Mianowicie w lutym skradziono krowę | cewicza. Włamywacza po dokonaniu śledztwa o- 

wartości 500 (pęćset złotych, -zaś we wrześniu | sadzono na Łukiszkach. Sprawa znajduje się u 

przez włamanie okradziono mieszkanie). sędziego śledczego M okręgu pow. wileńskiego. 

Z przykrością musimy stwierdzić, iż spraw- 

| Li 

Połączenie kolejowe Kowno—Wilno na ukoń- 
czeniu. 

Według nadeszłych na pogranicze polsko-litewskie informacyj po stronie litewskiej 

naprzeciwko st. kol. Zawiasy władze kolejowe litewskie prowadzą ostatnio wzmożone 

orace nad zakończeniem budowy budynków stacyjnych i linji kolejowej będącej połą 

czeniem kolei litewski:j ze st. Zawiasy. 

Jik widać z gorączkowo prowadzonej pracy władze litewskie myślą zupełaie po 

ważnie o tem, iż pod naciskiem Rady Ligi Narodów w najbliższym czasie zmuszone 

będą do uruchomienia linji komunikacyjnej z Polską. 

Dyplomatyczny urlop. 
KOWNO, 10.11 (Pat) Prasa litewska donosi, że minister woiny pułk. Daukantas w najbliższych 

dnisch wyjeżdża zagranicę na jednom'esięczny urlop. Urlopowi temu prasa nadaje znaczenie poli- 

tyczne. 

Echa wizyty vice-premjera prof. Bartla na 

dworcu wileńskim. : 
WARSZAWA, 10.III (Pst). M-stwo kcmunikacji wydało do dyrekcyj kolejowych okólnik w któ- 

rym nakszuje energiczną kontrolę ilości i wartości podawanych w restauracjach i bufetach kolejo- 

wych potraw i napoiów oraz ścisłe przestrzeganie warunków higjenicznych i czystości w bufetach 

kolejowych. Szczególniejszą uwagę poleciło M-stwo Komunikacji, zwrócić na restauracje, znajdujące 

się na stacjach granicznych ze względu na ich znaczenie reprezentacyjne i liczne przejazdy zagranicz- 

nych obywateli. 

  

   

rini mandail. 

—————————
——————— 
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Tydzień radjowy. 
Niedziela — program — jak zwykle. 

Transmisja nabożeństwa (tym razem z na- 

szej bazyliki), ttansmisja z Warszawy. Po- 

południu ciekawy odczyt prof. Chodynic- 

kiego p. t.: „Najstarsze dzieje Wilna”, du- 

żo ciekawych danych, obalenie wielu fał- 

szywych wersyj. W dalszym ciągu znów 

transmisja z Warszawy z ciekawym Копсег- 

tem bo muzyce belgijskiej poświecony. 

Radja europejskie zawarły pomiędzy sobą 

układ tyczący się wzajemnej wymiany kon- 

certów propagandowych muzyki narodowej 

każdego kraju. 
utro — pod znakiem wyborów. Od 

dziesiątej do siedemnastej komunikaty — 

biuletyny wyborcze Pata, wyniki głoscwa- 

nia do Senatu. Doskonale zorganizowany 

przez.P.A.T. aparat informacyjny działa 
nadzwyczaj sprawnie i co półgodziny, za 

pośrednictwem Pol. Radja, mamy najśwież- 

Sze wieści z placu batalii wyborczej. Do 

wiadujemy się o licznych podziękowaniach 

napływających do naszej radjostacji cd 

radjosłuchaczÓw z Wilna i okolic. 
O siedemnestej i pół tegoż dnia in- 

na, bardzo ciekawa audycja, regjonalaa. 

Oto p. Niedziałkowska Dobzczewska opo- 
wie nam już po raz trzeci „Legendy wi- 

leńskie i nowogródzkie*. Potem biuletyn 
wyborczy, po nim „Audycja wesoła” w 
wyk. p. K. Wyrwicz Wichrowskiego i biule 
tyny przeplatane muzyką bacź naszą, (Kon- 

cert p. Kontorowiczs), bądź transmitowaną 

z Warszawy. : 
We wtorek audycja literacka, zradjo- 

fonizowany obrazek dramatyczny Sienkie- 
wicza: „Czyja wina”. w wyk. p. Janiny St- 
morokowej i p. Józefa Ksrbowskiego (z 

Reduty). Następnie odczyt z Katowic. Do- 
wiadujemy się, że nasze stacje będą sob'e 

wzajemnie przekazywały poszczególne o4- 

czyty. W tym tygodniu wszystkie stacje o 
trzymują odczyty z Katowic i Krakow. 
W przyszłym Wilno podaje aż dwa prof 
Zdziechowskiego „O okrucieństwie człowie 
ka“ i p. Bułhaka „O pięknie krajobrazu 
polskiego". 

W popołudniowym koncercie wtorko- 
wym (orcf. K'ntorowicza) weźrie udział 
solistka p. Zubowiczowa (Śpiew). 

Środa obfituje w rzeczy interesujące, 
a nawet zawiera pewnego rodzaju senszcję 
(niektórych zwłaszcza słuchaczy). Jest nią 
bardzo atrakcyjna audycja literacka, zbio- 
rowa młodych autorek polskich z $wietną 

literatką tej miary co p. Marja Dąbrowska 

            
   

    

  

   
   

  

    

     
     

   
      
    

     

  

       
      
     

   

Z więzienia w £ 
cych karę za ciężkie 
pomocy ostrych narz 
Ślady innych. 

Nowy projekt t 
dowej I 

Jak donosrą Z 
posiedzeniu Rady M 
ty projekt nowej ust, 
Litwie. Nowy projekt 
sadnicze zmiany do d 

roju samorządu. W 
prawo wyborcze do 
będą mieli wszyscy © 
tewskiego,którzy uko 

zy jednoczesnem opłaceniu MINSK, 10.!1l (kor. w 

  

Dodatków należnych skarbowi państwa. Kto 

podaików tych przynajmniej do przedednia 

wyborów nie opłaci i nie przedstawi w ko- 

misjach zaświadczeń władz skarbowych nie 

będzi» mógł brać udziału w głosowźniu. 

Bierne prawo wyborcze w myśl tej 

nowej ustawy otrzymają obywatele litew- 

scy, którzy mają 30 tat i ukcńczyli 8 klas 

gimnazjum. Według krążących w Kownie 

pogłosek wybory do samorządów na Lit- 

wie zostaną ogłoszone w najbliższym cza- 

sie i odbędą się na zasadzie nowej ustawy 

samorządowej. ; ' 

2 Paistų Baltyekich. 
Wykrycie międzynarodowej ży- 
dowskiej organizacji komunisty- 

cznej. 
RYGA, 10.III. (A.TE.) Policja poli- 

|tyczna aresztowała 5 komunistów, którzy 

przybyli z Litwy celem utworzenia oddziału 
międzynarodowej żysowskiej organizacji 

komunistycznej. Centrala tej organizacji 

znajduje się jakoby w Polsce. Filje istnieją 

na Litwie i w miastach nadbałtyckich. Przy 

aresztowanych znaleziono moc bibuły ko- 

munistycznej i inne materjały cbciążające. 

L Rosji Sowieckiej. 
Czołg „Feliks Dzierżyński". 

MOSKWA, 10.lli(xor. własna). W dn. 
11 marca w Moskwie odbędzie się uro- 
czyste przekazanie sow. władzom wojsko- 
wym czołgu „Feliks Dzierżyński* zakupio- 
nego ze składek (?) „polskich mas pracu 
jących* ZSRR. Na uroczystość tę przybę- 
dą delegacje polskiej ludności Ukrainy, 
B'ałejrusi i innych republik sow.     

ku z 2 tygodniowym urlopem prezesa С 

K. W. Z. S. R. R. — Kalinina, zastępstwo 
po nim, zgodnie z postanowieniem pre- 

zydjum C. K. W., ma objąć prezes C K.W. 

Białejrusi sow. — Czerwiakow, który w dn. 

6 b. m. już wyjechał z Mińska do Moskwy. 

Jubileusz Maksyma Gorkija. 

MOSKWA, 10 lll(kor. własna). Dla 

uczczenia 60 letniego dnia urodzin „praw- 

dziwego proletarjackiego pisarza” — Ma- 

ksyma Gorkija, utworzono specjalną ko- 

misję w skład której weszli przedstawiciele 
wszystkich więxszych urzędów i instytucyj 

sow. Uroczystość jubileuszowa, na którą 
przybędzie, dotychczas starannie unikający 

ojczyzny, jubilat odbędzie się w dniu 29-go 

b. m. W tym dniu we wszystkich miastach 

związku sow. mają być wygłoszone odczy- 

ty wyjaśniające znaczenie utworów  „przy- 

jaciela Lenina” w wychowaniu społeczeń- 

stwa SOW. 
M. in. istnieje projekt nazwania imie- 

niem Gorkija jednego ze st. kol. ZSRR. 

  

Pamiętajcie, że lista Nr 1 

jest listą Marsz. Piłsudskiego 

  

Katastrofa w kopalni. 
MEKSYK. 10. III. (Pat). „Excelsior“ 

donosi o zasypaniu kopalni Aurora pod 
Toxlutlan w stanie Pźebla 30 górników. 
Katastrofa nastąpiła skutkiem pożaru. Ist- 
nieje mało nadziei na uratowanie tych gór- 
ników. Innych 60 ludzi, znajdujących się 
w kopalni wyratowano. 

na czele. W audycji wezmą udział także 
c gred. p. Wan-    

yciem za ura* 
zalewu fal 

niuszce* wy- 
ny muzyk i 

ligowski, ц * 
e swoje pre- 

w przykla- 

i bardzo cie- 
prof. Weyssen* 

a8 poglądami flo" 
iczni ostały jeszcze: 

mistycyzm i mesjanizm. Odłożenie tego 
zakończenia na kiedyindziej uważamy za 

bardzo niewskazane zarówno ze względów 

ególnoprogramowych (przerwanie cyklu) jak 
i na sam odczyt, którego temat ściśle wią- 
że się z poprzedniemi. 

W piątek o „Janie Kasprowiczu* bę- 

dzie mówił p. Łopalewski (odczyt z działu 
„Literatura*). Następnie odczyt z Krakowa 
(wspomniany już) i koncert popoł. ork. 

1 p. p. Leg. pod dyr. prof. Feliksa Kosec 

kiego. Jako solista wystąpi ze swoim, nie- 

zmiernie miłym instrumentem, cytrą—-prof. 
Wit ld jodko. Przedziwna miękkość i deli- 
katność tonów tej muzyki podwaja się ie- 

szcze w wykonaniu takiego artysty jakim 
jest p. profesor. 

O g. 20-ej dowcipna „skrzynka pocz- 
towa“ p. Hulewicza. 

Program sobotni rozpoczynają jak 
zawsze chwilki: białoruska i litewska, po: 

czem nastąpi odczyt rolniczy p. Taurogiū- 

skiego. Radjokronika z Warszawy i—uwa- 

dze szanownych radjosłuchaczek a naszych 

czytelniczek, polecamy — „kącik dla pań* 

p. Eli Bunclerowej. To będzie o 17-ej 50. 

O 18ej 15 zaś audycja literacka w wyko 
naniu art. Reduty. O 19-ej 35 odczyt p. 

Bułhaka „O fotogrefji artystycznej w Polsce". 

Dalej operetka z Warszawy („Nareszcie sa- 
mi“ Lehara), komunikaty „Pata“ i muzyka 
taneczna. 

Na zakończenie prośba pod adresem 
kierownictwa programowego naszej radjo* 

stacji w imieniu radjosłuchaczów — o wię: 

cej cyklów, regularnych cyklów i dziedziny 

literatury zwłaszcza. Słyszeliśmy m. in. ży 

czenie aby w takich cyklach można było 

usłyszeć coś io takich naszych twórcach, 

o których już dzisiaj bardro mało albo i 

wcale się nie mówi np. o Syrokomli, tak 

bardzo Wilno wogóle te strony obchodzą- 

cym. O nim zresztą wartoby i zgoła poza 

jakimkolwiek cyklem osobno powiedzieć. 

   

  S. Kl--ski.   
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Pod powyższym tytułem ukazała się 

nakładem Głównego Urzędu Statystyczne- 

go bardzo ciekawa książka Edwarda Liviń- 

skiego, Stanisława Pszczółkowskiego, Lud- 
wika Landaua i Jana Wiśniewskiego pod 

redakcją Edwarda Lipińskiego. Autorzy za- 

znajamiają czytelnika w pierwszych dwóch 

rozdziałach z zasadniczemi pojęciami ror- 

woju konjunkturalaego i stosownemi me 

todami badania konjunktur. 

W rozdziale trzecim przedstawiona 
jest w ogólnych zarysach konjunktura g0- 

spodarcza w Polsce w latach 1924—1927. 

Autorzy stwierdzają, że rozwój konjunktu- 
ry gospodarczej w Polsce stał od począt- 

ku 1924 aż do połowy 1926 roku pod 
znakiem procesów walutowych. W r. 1924 

trwa ogólny kryzys poinflacyjny, w r. 1925 

rozwija się okres nowej inflancji, od poło- 

wy tego roku ponowny spadek kursu zła” 

tego powoduje ostre objawy zerwania rów- 

newagi ekonomicznej, 

W tym okresie należy rozróżnić na- 

stępujące fazy konjunkturalne: ostrą rece- 

sję (stan, w którym działalność ekonomicz- 
na i operacje gospodarcze stale spadają) 
od trzeciego kwartału 1923 do lipca 1924 

r., stan depresji (pewna równowaga w za- 
stoju) od sierpnia 1924 do czerwca 1925r., 

z pewnymi objawami pozornej poprawy, 

stan charakteryzujący się przez pewien 
wzrost produkcji, czasowy wzrost kursów 

akcji, wielkie obroty towarowe, początko- 

wo pewien wzrost cen, silny wzrost kon- 

sumcji (import), poprawę położenia mas. 

Jednocześnie rynek pieniężny jest zde- 

zorganizowany, suma wystawionych weksli 

wzrasta w sposób dotąd niepraktykowany, 

objawy niepewności i niepokoju mnożą 

się. Od lipca 1925 -r. rozpoczyna się ostra 

recesja, która przechodzi w ogólny kryzys 

(ostra recesja, połączona z masowemi ban- 
kructwami, silnem bezrobociem, spadkiem 

cen i walorów i t. p.). Najniższy punkt 
kryzysu przypada na styczeń 1926 r. 

Następująca potem depresja, trwają- 

ca do sierpnia 1926 r., jest procesem po- 

wrotu do pewnej równowagi, przedewszyst- 

kiem walutowej. Od lipca 1926 r. waluta 

się ustabilizowała, równowaga budżetu pań- 

stwowego stała się pewną gwarancją tej 
stabilizacji, od tego też czasu można do- 

piero mówić o bardziej normalnym - roz- 
woju konjunkturalnym w Polsce, nie za- 

kłóconym przez czynniki walutowe. 

Następująca od września 1926 r. fa- 
za poprawy rozpoczyna po raz pierwszy 

Z)CAŁEJ POLSKI. 
— Plan parcelacyjny na rok 1929 na 

terenie Ziem LŁitewsko Białoruskich, Na 
mocy rozporządzenia Rady Ministrów, ogło- 
szonego w Nr 50 „Monitoru Polskiego" za 
rok bieżący plan parcelacyjny na r. 1929 
na terenie ziem maszych przedstawia się 
następująco: 

1) na obszarze wileńskiego okręgu 
ziemskiego przeznaczono na parcelację. Z 
gruntów Państwowego Banku Rolnego 500 
ha, z nich już rozparcelowa1o 71 ha oraz 
z gruntów prywstnych — 10 400 ha, z któ 
rych już rozparcelowano 3947 ha. 

2) na obszarze grodzieńskiego okręgu 
ziemskiego z gruntów Państw. Banku Rol- 
nego — 4300 ha, z których już rozparce- 
łowano 467 ha, Oraz z gruntów prywat- 
nych 9000 ha, z których już rozparcelo- 
wano 3334 ha; 

3) na obszarze brzeskiego okręgu 
ziemskiego z gruntów Państw. Banku Rol- 
nego — 8000 ha oraz z gruntów prywat- 
nych — 14000 ha, z których już rozpar- 
celowano 8716 ha. 

Pozatem na terenie województwa bia- 
łostockiego, częściowo należącego do Ziem 
Litewsko Białoruskich, przeznaczono na 
parcelację z gruntów Państwowego -Banku 
Rolnego — 2300 ha, z gruntów prywat- 
mych 4000 ha, z których już rozparcelowa- 
no 1839 ha. 

— Wzrost produkcji nawozów sztucz 
nych. Państwowa fabryka związków azoto- 
wych w Chorzowie wykazała w ciągu 1927 
r. znaczny rozwój produkcji, o czem mówią 
następujące cyfry porównawcze. W 1926 r. 
wyprodukowano 117.000 tonn, a w roku 
1927—142.000 tonn azotniaku amonowego 
zaś 112500 tonn i 140.000 tonn. 

Zbyt arotniaku w bieżącej kampanii 
odbywa się normalnie. Dotychczas sprze 
dano 63000 tonn, azotniaku, t. j. 8.300 
tonn więcej, niż preliminowano. Rozprze- 
daż wytwórczości zakładów chorzowskich 
na kampanję wiosenną zostanie prawdopo- 
dobnie zakończone już w połowie marca r.b. 

Zycie gospodarcze. 
Konjunktura gospodarcza w Polsce 1924-1927. 

po wojnie właściwy cykl gospodarczy. Nie 
znaczy to bynajmniej, że całość gospodar- 

stwa społecznego znajduje się w stanie 

normalnym. 

Oprócz zmian natury konjunktural- 
nej organizm gospodarczy Polski znajduje 
się jeszcze w pewnego rodzaju kryzysie 

strukturalnym, polegającym na zjawiskach 

przystosowywania się struktury ekonomicz- 

nej do zmienionych warunków rynku w 

związku z procesem integracji dzielnic, do 

niedawna ekonomicznie z Sobą niezwiąza- 

nych; również pewne skutki inflacji (brak 

kapitału obrotowego, wysoka stopa pro- 

centowa, objawy dysproporcjonalności w 

rozwoju produkcji i t. p. nie zostały dotąd 

usunięte. 
Faza poprawy—od września 1926 r.— 

trwa nadal, przyczem tempo poprawy było 
wzrastające aż do ostatnich miesięcy. Pa- 

nieważ wzrost przemysłów, wytwarzających 

dobra produkcyjne (kapitałowe), nie prze- 

wyższa tempa wzrostu przemysłów kon- 

sumcyjnych, a nowe inwestycje produkcyj- 

ne nie przybrały większych rozmiarów, 

wnioskują autorzy, że obecna dobra kon- 

junktura jest poprawą, a nie ożywieniem 

i że wobec tego przypuszczalnie istnieją 

jeszcze dalsze możliwości jej rezwoju. 

Konjunktura obecna jest nietylko ty- 

powo konsumcyjna (nie inwestycyjna), ale 
również jest to konjunktura rynku we- 

wnętrznego. Przemysł włókienniczy, żelaz- 
ny, metalowy — pracują przedewszystkiem 

na rynek wewnętrzny. Nawet takie typo- 

wo eksportowe gałęzie produkcji, jak biel- 

ski przemysł wełniany, opierają dziś swój 

byt przeważnie na rynku wewnętrznym. 

Przywóz maszyn wykazuje silny 

wzrost i obecny poziom importu jest dwu- 

krotnie wyższy niż na początku roku, ato- 

li w ostatnich miesiącach nastąpiła pewna 

stabilizacja tego importu. Przywóz goto- 

wych wyrobów wykazuje raczej lekką ten, 

dencję zwyżkową, co może być dowodem- 

że rynek wewnętrzny mie jest jeszcze na- 

sycony. 
Wkłady w bankach powoli, ale stale 

wzrastają, jakkolwiek tempo wzrostu w 

ostatnich miesiącach nieco osłabło. Emis- 

je akcij utrzymują się na stosunkowo wy- 

sokim poziomie, co Świadczy o dalszem 

trwaniu poprawy. Rosną również emisje 

listów zastawnych i obligacij, co jest do- 

wodem rozwijania się kredytu długotermi- 

| nowego. 
Książka zawiera prócz bogatej treści, 

szereg cennych tablic statystycznych. 

Wydobycie soli potasowych i kainitu 
w Stebniku i Kałuszu wzrosło w 1927 r. 
do około 220.000 tonn, wobec 180.000 
tonn w 1926 r. w miesiącu sprawozdaw- 
czym (styczeń) w związku ze zbliżającą się 
kampanją wiosenną w zakładach Tespu 
nastąpiło pewne ożywienie. W czasie tym 
bowiem wysłano soli potasowych . 19.490 
tonn, wobec 15.000 tonn w grudniu ub. r.; 
kainitu zaś 13 722 tonn, wobec 7.657 tonn 
w miesiącu poprzednim. Eksoortowane nie- 
znaczne iłoŚści kainitu do Czechosłowacii. 
Robotnicy, zatrudnieni w Tespie wymówili 
'w dn. 1 lutego b. r. umowę zbiorową. 
Pertraktacje o zawarcie nowej umowy są 
rozpoczęte. . 

Przemysł superfosfatowy również zwięk- 
szył swą produkcję: w 1927 r. sprzedał on 
na potrzeby rynku wewnętrzcego superfo- 
statu 227 500 tonn, wobec 175500 tonn w 
1926 r. Praca w b'eżącej kampanii rozwija 
się dość pomyślnie; Dotychczas wysłano 
5000 wagonów suce'fosfatu, co w porów- 
naniu z rokiem ubiegłym oznacza pewną 
zwyżkę. 

— Zbiory owoców w Polsce w r. 
1927. Na całym obszarze Rzeczypospolitej 
zebrano ogółem w r. ub. 779615.200 kg. 
owoców różiego gatunku. Największą po 
zycję stanowią tutaj jabłka, których zebra- 
no 425 532 000 kg., z czeg» na woj. wo- 
łyńskie przypada aż 72512.700 kg. Naj- 
mniej wyprodukowano brzoskwiń. Ogólna 
suma zbioru nie przekracza tutaj 425 000 
kg., z czego znów najwięcej, bo 128.000 
kg. dostarczyło woj. poznańskie. Najwyż- 
szą jednak ogólną produkcje osiągnęło woj. 
wołyńskie, dostarczając 128.757.000 kg 
wszystkich owoców. 

Dr. D. Olsejko 
iChoroby ucha, gardła 

i nosa. 
Przyjmuje w Lecznicy Litewskiej (ul. Wi- 
leńska 28) Od 11—1 popol. 621 

    

„kuł wstępny niżej 

L-L EMS K! 

Wobec kłamstw i fnityg politycznych 
„Bdietmika Wileńskiego”. 
Otrzymujemy od red. „Naszego 

Kraju” orgavu „Partji Pracy* poniższy 
list, który w imię bezstronności za- 
mseszczamy (Red.). 

Nie trzeba długo dowodzić, że organ 
miejscowej endecji „Dziennik Wileński" 
ste owany przez p. Jana Obsta w walce 
z p zeciwnikami politycznymi stosuje bez 
karnie metodę kłamstw i fałszerstw. 

W ostatoiej kampanji wyborczej organ 
ien doprowadził tę metodę do perfekcji. 

We wczorajszym numerze jakiś ano- 
nimowy autor snuje w stylu modern re- 
fieksje na temat „przyszłej współpracy be- 
bechowców z lewicą”. 

Natchnienie do wspomnianych reflek- 
syj dał zakonspirowanemu autorowi arty 

podpisanego w Nr. 8 
„Naszego Kraju* p. tt „Nasze prawdziwe 
zwycięstwo”. 

Jeko szczery redykał bynajmniej nie 
m:m pretensji do „Dziennika Wil.” oto, że 
treść mej skromnej publikacji dziennikar- 
skiej uważa za oficjalną zapowiedź, nie to, 
że możliwej, ale koniecznej mem zdaniem 
współpracy w nowoobranym Sejmie więk- 
szcšci o radykalnem zabarwieniu i dąże- 
niach posłów z „jedynki* z įoficjalną pol- 
ską lewicą sejmową a więc z Polską Par- 
tią Socjalistyczną „Wyzwoleniem* i Stron- 
nictwem Chłopskiem. 

Przyznaję się dalej, iż doznałem na- 
wet pewnej satysfakcji, że „Dz. Wil.” bije 
z.racji mego artykułu na alarm i straszy 
swych czytelników wyimaginowanem nie- 
bezpieczeństwem grożącem rzekomo Pol- 
sce z powodu „silnego przechylenia się po 
wyborach nawy państwowej na lewo”. 

Lecz nie o to chodzi. 
Autor elukubracji tendencyjnie spre- 

parowanej na efekt ala swych czytelników 
cytuje wkrojonym drukiem te ustępy mego 
artykułu, które mają rzekomo mówić o o- 
fic alnem stanowisku obozu Marszał<a Pił- 
sudskiego w sprawie bliskich prac Sejmu. 

Zacytowany ustęp pierwszy brzmi w 
tekście mego artykułu dosłownie: 

„Blok posłów związanych z państwo- 
wotwórczą ideologją Wielkiego Bu 
downiczego Rzeczypospolitej Józefa 
„Piłsudskiego będzie tym ośrodkiem 
pracy ustawodawczej, zwłaszcza w 
dziedzinie socjalnej i gospodarczej, z 
którym chcąc nie chcąc współpraco: 
wać będą wzmocnione wyborami ta- 
kie stronnictwa. jak Polska Partja So- 
cjalistyczna, „Wyzwolenie* i Stron- 
nictwo Chłopskie, które reprezentują 
szerokie warsiwy ludu centralnej i po- 
łudaiowo-zachodniej Polski i w prze- 
ciwieństwie do stronnictw reakcyjnych 
rzeczowo potrafią się ustosunkować 
do najniezbędniejszych interesów Pań- 
stwa w myśl wskazań Marszałka, dla 
którego lud przez nie reprezentowa- 
ny żywi niemniejszą od nas cześć i 
uznanie ., 

Przed słowami podkreślonymi przeze- 
mnie interpretator mego tekstu postawił 
celowo kropkę, by ukryć niemiły stwier- 
dzony fakt —- wielkiego uznania i czci w 
szerokich masach ludu dla Marszałka, co 
wyrównuje granice pomiędzy różnemi stron- 
nictwami demokratycznemi niezależnie od 
ich posunięć taktycznych na forum polity- 
czńem i samodzielnej pracy organiza- 
cyjnej. 

Po tak sfiłszowanej cytacie anonimo- 
wy autor „rewelacyjnej* elukub'acji impu- 
tuje „odżegnywanie się" radykalnych czyn- 
ników obozu jedynki w swych „reakcyj- 
nych” kolegów udając z głupia frant, że 
pisato © kimś innym, a nie o obozie en- 
deckim. 

W ślad zatem znowu idzie cytata ten= 
dencyjnie amputowana z niemiłym dla er- 
decji okresem. 

Brzmiała ona w tekście przekręcone- 
go artykułu jak następuje: : 

: „Trzeba bowiem pamiętać, że olbrzy- 
mia większość posłów blokowych to 
szczerzy ideowi demokraci, którzy je- 
dynie w imię konieczności państwo- 
wych połączyli: się — z tymi odłama- 
mi prawicy społecznej, która również 
powodując się państwowemi a nie 
klasowemi koniecznościami, deklaro- 
wały bezwzględną pomoc i współpra- 
cę rządom pomajowym, widząc w nich 
jedyny ratunek dla Rzeczypospolitej, 
dążącej pod przewodnictwem Mar- 
szałka Piłsudskiego do zajęcia mo- 
carstwowego stanowiska w świecie”. 
Wyrzucone zostały znowu słowa pod- 

kreślone przezemnie w. cytacie, 

W zakończeniu skryba „Dziennikowy* 
rozdriera szaty i zrosiwszy papier łzami 
krokodylowemi napisał tak: 

„A więc czeką nas wyraźnie lewico- 
wy kierunek polityki społecznej i go- 
spodarczej. Jakie tego kierunku mo- 
gą być skutki, nie trzeba długo iłu- 
maczyć. 

Kto tego kierunku nie chce powi- 
nien głosować do Senatu na listę 
Nr. 24*. 
Brawo panowiel " 
Wzywač naiwnych do popierania wa- 

szego obozu nikt nie wzbrania.   Wyniki wyborów do Sejmu wskazały, 

    Nr. 58 (1105) - 

Telepatja dziennikarska czyli naduży- 
cie dekretu 

Wczoraj zmuszeni dekretem prasowym 
zamieściliśmy list p. F. Hryniswicza, przy” 
słany nam za pośrednictwem Notarjusza 
p. Jana Klotta. 

Z listu tego widać, że p. Hr. ma je: 
szcze pewne „wątpliwość* czy jest plagia- 
to'em,czy nie jesti stara się w sposób zresztą 
bardzo naiwny wnówić w siebie i opinię 
publiczną, że jest czysty, jak łza a tylko 
dziwnym zbiegiem okliczności Oraz „intry- 

prasowego. 
gom* stał się ofiarą i męczennikiem. 

Celem więc rozwiania „wątpliwości 
p. Fr Hryniewicza oraz na dowód, że nie 
m'ał on prawa nadużywać dekretu pra- 
sowego przytaczamy poniżej w deslow- 
nym brzmieniu, z zachowaniem układu i 
podsreśleń artrkulik — z „Gońca Poś- 
wiątecznego" Nr 2 z dn. 15-V 1922 r. 
pod tyt: 

”„„Telepatja dziennikarska. ,, 
„St. Przybyszewski podczas swego po- 

bytu w Wilnie zainteresował publiczność 
wileńską różnemi tajemnicami duszy ludzkiej, 
a przedewszystkiem okultyzmem i telepatją. 
To też z przyjemnością dzielimy się z czy- 
telnikami objawem tego dziwnego zjawiska 
w Wilnie, objawem tem znamienniejszym, 
że czynność wzalemnego na myśli oddzia- 
ływania nie znalazła przeszkód (prócz opć ź- 
nienia) w przestrzeni tak wielkiej jak Kra” 

Z recenzji teatralnej „Gazety Wil." 
z Geldhab :** umieszczonej w Nr 270 z dnia 
21 listop. 1921 r. a podpisanej przez F. Hr. 

30 wiersz ed góry: Dziwnie szybko 
przeżyw=ją się u nas tradycje teatralne, acz- 
kolwiek w porównaniu z Zachodem jesteśmy 
kulturalnie młodsi i w dzieła dramatyczne 
wielkiej miary mniej zasobni. 

‚ W 35 od góry. Moljer jest po dzień dzi- 
siejszy filarem „Komedji francuskiej". 

W 40 od góry. Bliziński, największy po 
Fredrze — spoczął w Archiwum. Komedja 
mieszczańska Bałuckiego „nie bierze” publicz- 
ności, Kult Wyspiańskiego zamiera, a Sło- 
wacki i Norwid są poprostu bojkotowani przez 
teatry polskie. 

(Dalej). Popsulibyśmy sobie podniebie- 
nie nadmi*rem potraw pseudo-subtelnych, a 
oto bije ku nam ze sceny jasny żywiołowy 
strumień sztuki polskiej, a szczerej. 

(Dalej). Zdawało mi się na „Panu Geld- 
habie“, że w przytłumioną wyrafinowaniem 
półcieni i półzapachów komnstę wpadł nagle 
z poza okna śmiech zdrowy i przywiała woń 
świeżo skoszonego siana. 

(Dalej). Ż przełęczy stuleci oglądany 
„Pan Geldhab" nic nie stracił ze swego uroku. 

(D:lej). Napoleoński żołnierz to two- 
rzył, to też tętni w sztuce werwą życia tem- 
perament sarmacki, a jednocześnie promie- 
nieje wielka kultura europejska. „Jaśnie Wiel- 
możny Pas Geldhab" dziedzic samochwały wy- 
gląda ku nam obliczem o konturach Rubensa 
a podpatrzony w życiu, soołonizowany 
Wschodnio-galicyj. kolonista patrzy z tych 
ram stuletnich a farby tego obrazu tak świe- 
= jakby przed chwilą wyszły z pod pędzla 
mistrza. 

(Dalej). Nie razi nas ubóstwo akcji, 
naiwność rozwiązania konfliktu za pomocą 
nagłej a dobroczynnej śmierci „cioci*, oraz 
inne usterki, a natomiast zdurniewają wymo- 
wą i plastyką charakteryzacji. Żywotność 
profilów nietylko postaci tytułowej ale i pod- 
rzędnych. 

dalej w recenzji Fr. Hr. następuje jeszcze 
12 wiersy słowo w słowo indentycznych ze 
zdaniami recenzji M. Sz. w „Kurjerze“, da- 
lej kilkanaście wierszy samodzielnych (z 
domieszką telepatycznego wpływu M. Sz.) 
o grze aktorów wileńskich i samodzielne ta- 
jemnicze zakończenie: 

+ 
* 

Oto jak wygląda w świetle dokumen- 
tów „czystość” i „niewinność* p, Fr. Hry- 
niewicza, 

W liście swoim p. Hryniewicz tłuma- 
czy owo „nadzwyczajne zjawisko telepaty: 
czne” analogją którą chciał przeprowadz'ć 
w swojej recenzji. 

Redakcia „Gazety Wil." — twierdzi 
p. Hr. — tak niemiłosiernie skróciła jego 
feljeton, že „analozia“ jego gdzieś się za- 
przepaściła, a pozostał,.. jedynie w całej 
bezwstydnej nagości... plagjat. 

Redak-ja „Qiszety Wil.” w dopisku 
do listu p. Hryniewicza postąpiła dziwnie 
lzkkomyślnie: nie stwierdziła bowiem wca- 
le, że skróty w inkryminowanej recenzji 
dokonane zostały w tej formie, jak to 
właśnie usłuj: przedstawić p. Hryniewicz. 

Redakcja stwierdza jedynie, że: „W 
o sawianym okresie recenzje (nawet nie- 
wiadomo jakie, teatralne, muzyczne z ksią- 
żek, czy taż inne! Red.) ulegały kilkakrot- 
ni: słaym skróceniom ze względu na 
brak miejsca”. 

To Świadectwo wobec oskarżenia p 
Hr. o plagiat brzmi wręcz komicznie. 

Ne stwierdza ono bowiem wcale, że 
ta właśnie recenzja p. Hr. o Geldhabie 
zostało skrócona i to w taki właśnie spo 
sób. Tem bardziej, że jak oŚwiadczył nam 

ków — Wilno. 
Oto w Nr. 161 Krakowskiego „llu- 

strowanego Kurjera Codziennego z dn. 17 
czerwca 1921 r. ((który przypadkiem tra- 
fił do rąk naszych) znajdujemy myśli i 
zdania, które pzzeczytaliśmy w recenzji z 
Geldhaba Fredry w Nr. 270 „Gazety Wi- 
leńskiej* z dn. 27 listopada 1921 r. Podaje- 
my zestawienie tych wspólnych zdań i myśli. 

Z recenzji teatralnej „lustr. Kurjera 
Codz.'**, umieszczonej w Nr. 161 z dn. 17 
czerwca 1921 r., a podpisanej przez M. Sz. 

10 wiersz 2-iej szoalty str. 4. Dziwnie 
stybko przeżywają się u nas tradycje tea- 
tralne. Jakkolwiek w porównaniu z Zacho- 
dem o tyle młodsi i w dzieła dramatyczne 
wielkiej miary o tyle mniej zasobni i t. d. 

W 15 1-ej szpalty str. 4. Podczas gdy 
Moljer jest po dzień dzisiejszy filarem przeć- 
stawień „Komedji francuskiej". 

W 5 ой dołu szp. 2 str. 4. Bliziński 
największy po Fredrze spoczął w archiwum, 
komedja mieszczańska Bałuckiego... „nie bie- 
rze” u nas publiczności, kult Wyspizńs:iego... 
zamiera, nie mówiąc już... e Słowackim i Nor- 
widzie, których po prostu bojkotuje się w 
polskim teatrze. 

3 szpalta str. 3 wiersz 3. Popsulibyś- 
my sobie podnicbienie nadmiarem potraw 
nie raz tylko pseudo-subte!lnych, a eto bije 
ku nam ze sceny jasny zdrowy, żywiołowy 
strumień sztuki prostej a szczerej. 

„Str. 4 szpaita 3. wiersz 5 od dołu, że 
wydaje nam się jakby w przytłumicną wy- 
rafinowaniem półcieni i półzapachów komnatę 
wpadł nagle z poza okien śmiech zdrowy i 
przywiała woń świeżo skoszonego siana. 

Str. 3, 17 w. 2 szpalty. Z przełęczy 
stuleci oglądamy pierwszy filar tej budowy, 
Pana Geldhaba. 

„Str. 3, szpalta 3, wiersz 7. Napoleoń. 
ski żołnierz to tworzył to też tętni w sztuce 
werwa życia temperament sarmacki, a jedno- 
cześnie promienieje wielka kultura europej- 
ska... Jsśnie Wielmożny Pan Oieldhab, dzie- 
drlc samochwsły wygląda ku nam obliczem 
o konturach Rubensa, a podpatrzony w ży- 
ciu spolonizowany wschodnio-galicyjski kolo- 
nista patrzy z tych ram stuletnich, a farby 
tego obrazu tak świeże, jakby przed chwilą 
wyszły z pod pędzla mistrza. 

Ubóstwo akcji, naiwność rozwiązani. 
konfliktu za pomocą śmierci „cioci* or: 
inne „usterki* okażą się na tle porównaw- 
czem w innych wymiarach, wymowę i plasty- 
kę charakteryzacji. Żywotność profilów nie 
tylko postaci tytułowej, ale i podrzędnych... 

„Może jestem na błędnej drodze”? 
Niepewność, co do drogi, po której szedł 
pisząc ten artykuł nasz wileński recenzent, 
okultysta wytłumaczyłby nam niewątpliwie 
jako stan zwykły ulegającego telepatji pi- 
sarza lub myśliciela". 

* 

p, J. Jurkiewicz b. red.tech. „Gazety Wil."— 
nie przypomina sobie wcale, aby recenzje 

p. Hr. ulegały kiedykolwiek  iakimbądź 
Skrótom, czy też korekturze technicznej. 

Nadomiar złego Ów „Oczyszczający” 
rzekomo p. Hr. przypisek ukazał się, jak 
ram wiadomo w „Gsz:cie Wjj.* wbrew 
istotnym faxtom i bez wizdzy redaktorów 
faktycznych t*go pisma p. p. Stefana Myd- 
larza (obecnego starosty Święciańskiego), 
p. Józefa Małowieskiego, p. Janusza Ostrow- 
sk'ego i obecnego posła Władysława Ka- 
mińskiego. : 

Pozatem przypomnieć się godzi, że 
w związku z tą Sprawą został p. Hr. wy- 
kreślony z listy Syndykatu Dziennikarzy I, 
że przeciwko redakcji „Qiońca Poświątecz” 
nego* nie wystąpił na drogę sądową, 
wiedząc z góry jaki obrót sprawa ta dla 
niego przybrać może. 

Wolał on jedynie ulotnić się po 
raz drugi z Wilna (o pierwszym jego wy- 
jeździe do Ejszyszek i przyczynach, mógł- 
by dużo powiedzieć we swych wspomnie- 
niach z czasów okupacji niemieckiej p. Syr- 
wid) t czekać gdzieś w ukryciu póki w pa- 
mięci ludzkiej niezaginie jego „telepstyczna 
przygoda”. 

Jest więc p. Fr. Hryniewicz plagjato- 
rem, czy nie jest?l.. : 

  

że naiwnych w Polsce jest coraz mniej, lecz 
zrozumcie, że do zwycięstwa nie idzie się 
drogą fałszu, podstępu i intryg. 

Obóz demokracji polskiej, do którego 
mam zaszczyt od zarania Swej pracy spo l 
łecznej i publicystycznej należeć, chcć dzie- 
li się na różne organizacje o mniej czy 
więcej jaskrawych odcieniach programo- 
wych ma zasadniczo jedno dążenie: Wiel- 
ką Mocarstwową Rzeczypospolitę Polską. 

Wy,—ciasne interesy partyjne. Tyle z 
okazji tendencyjnej i intryganckiej eluku- 
bracji na tle artykułu w „Naszym Kraju”.     B. W. Święcicki. 

Ziemie 

Wschodnie 
głosują do Senatu 

"na listę 

Nr. 1 
  

Jeśli chcesz ukrócenia demagogji partyjnej — głosuj na listę 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Nr. 
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JÓZEF BATOROWICZ. 

й 1. 

Z GYKETU 
Odjazd. 

Wieczorem... dziewiąta godziną i pół... 

Świst krótki... urwany... rytmiczny stuk kół... 
Żegrajcie... już dziś was porzucam... 

Migają mi jeszcze to tam, to znów tu — 

Sygnały... zwrotnice — lecz pociąg już tchu 

Nabiera w stalowe swe płuca... 

2. W drodze. 

W złocistym skier ieszczu pędzimy już wdal-- 

Najdroższa jedynie mi ciebie jest żal 

| was, o moi przyjaciele... 

Odpadło już miasto—zniknęło jak sen— 
Las wziął nas w ramiona, przed nami zaś hen! 

Tor wstęgą srebrzystą się ściele. 

3. Mała stacyjka. 
Maleńka słacyjka... samotna jak ja... 
Telegraf.. telefon... na drutach wiatr gra... 

„Pośpieszne" mijają ją w pędzie. 

Choć życia gorący przelewa się war — 

Nikogo tu jego nie ręci już czar 

] Nuda rozsiadła się wszędzie. 

4. Przez most. 

Gwizdostry i nagły —zżwolniony już krok— 

Powoli przenełza ognisty nasz smok 

1 šlepiem skrwawionem polyska... 

A w dole leciutko pluskając o brzeg, 

Odwieczny, niezmienny powtsrza swój bieg— 
Wód fala zdradliwa i Śliska... 

5. Towarzyszka podróży. 

Niebieskie ma oczy, aż lila, jak bez — 

I smutnie ogromnie i mokre od łez, 

Bo ktoś ją pożegnał kochany. 

O, porzuć maleńka twój smut:k i żal, 

Patrz, jsk się kusząco uśmiecha nam dal 

I ceł podróży nieznany. 

  

iłydawnictwo ludowe 
Zygmunta Nagrodzkiego. 

| W kraju, jak nasz, rolniczym popu- 
Jarność śród ziemian i rolników p. Zyg- 
munta Nagrodzkiego jest zjawiskiem zgo- 
ła zrozumiałem. Jest on właścicielem naj- 
wat składu R 4 narzędzi ola 

: ‚ а tem samem jest ionerem kul- 
tury rolnej u nas. ! 

° А№ес! т!е] już takich, którzy wie- 
«dzą 1 oceniają rolę p. Zygmunta Na- 

: grodzkiego, jako szerzyciela ošwiaty w 
najlepszym stylu. Do obięcia bowiem i 

' utrzymania się w takiej roli potrzebne są: 
dobra wola i ofiarność, wsparta rozpo- 
rządzalnemi Środkami materjalnemi. Oka- 
uje się tedy, że skład machin i narzędzi 
rolniczych pracował na zysk, aby z tego 
źródła pokryć aspiracje właściciela na polu 

oświaty. 
Wygląda to już na oko jakoś nie- 

- zwykle i — powiedzmy szczerze — bardzo 
sympatycznie; lecz rozejrzyjmy się w tej 

robocie nieco bliżej, aby nasze twierdzenia 

mie były gołosłownemi, aby owe aspiracje 
p. Z. Nagrodzkiego stały się przykładem 
do naśladowania. 

Wydawnictwo ludowe rozpoczęło się 
już dawno, a mianowicie w r. 1905, kiedy 
to ukaz carski w Petersburgu zapowiedział 
nadanie konstytucji. P. Z. Nagrodzki puś- 
cił w Świat swą pierwszą książeczkę: 

1) O konstytucyjnej formie rządu. 
Każdy łatwo zrozumie, jak bardzo ważnem 
było spopularyzowanie podobnych zjawisk 
f reform, które dla ogółu były zupełną 
nowością. Mówimy o ogóle społeczeństwa; 
dla maluczkich, dla włościan i sfer robot- 
niczych były to pojęcia wówczas nieomal 

_ niedostępne. 

Otóż owa broszurka, kosztująca 3 kOp., 
wyszła w 5 tysiącach egzemplarzy i odra- 
zu zyskała szeroki pokup. 

| Cenzury prewencyjnej wówczas nie 
było, carscy tedy łapacze nieco zapóźno 
spostrzegli się, że jest ona dla nich bar- 

dzo nie na rękę i postanowili ją skonfis- 
kować. Lecz szukaj wiatru w polul Cały 
naklad poszedł w świat i wydawca wraz 

- 3 nabywcami mogli sobie drwić z bezsilnej 
wściekłości carskich służalców. 

2) O prawie wyborczem.- Kiedy rze- 
cry już zaszły tak daleko, że trzeba było   

nikazać wybory do pierwszej Damy Pań- 
stwowej, p. Z. Nagrodzki zakrzątał się do- 
koła wydania tej drugiej książeczki, ażeby 
krótko i. treściwie nauczać masy ludowe 
o prawach, przysługujących każdemu, pra- 
wach jednako czynnych, jak i biernych. 

3) Gedali, opowiadanie Elizy Orzesz= 
kowej. Działalncść literacka Elizy Orzesz- 
kowej dziś już jest szeroko i dostatecznie 
oceniona. Jak wiadomo, Orzeszkowa była 
w ssych utworach wybitną filosemitką. 
Lecz jak się zd«je. jej większe prace o tem 
zabarwieniu nle miały zbyt wl:lkiego po- 
wodzenia i rozgłosu. „Eli Makower" i „Ś |- 
ny Samson“ należą właśnie do takich: są 
to utwory jaskrawo tendencyjne i jako 
takie obrażają estetykę i kłócą się z etyką 
wielu czytelników. 

Zgoła odrębną rzeczą jest maleńki 
obrazek „Gedali*. Nędza ubogiego Żyda- 
handlarza pozyskuje gwałtem serca czytel- 
ników, a jego rzekome przestępstwo przy 
spożyciu garści cudzego grochv, jest wprost 
roztkliwiające. > 

Z książeczką tą zdarzyło się dość 
komiczne, a przecie i smutne wydarzenie. 
Oto część duchowieństwa potępiła to wy- 
dawnictwo. W odpowiedzi na to p. Z.Na- 
grodzki ogłosił 'w pismach, że nadeszle 
każdemu tę książeczkę bezpłatnie i nie Ji- 
cząc kosztów przesyłki, kto tego zapra- 
gnie. Parę tysięcy egzemplarzy poszło w 
świat, aby szerzyć wiarę wśród maluczkich, 
że i wśród Żydów są jednostki losem znę- 
kane, a zasługujące na pomoc i poparcie. 

4) Antek, obrazek B. Prusa z ilū- 
stracjami Lindenmana. Prześliczne to opo- 
wiadanie streszcza dzieje biednego chłopca, 

pozbawionego opieki i pomocy materjalnej, 
a obdarzonego Od natury zdolnościami ar- 
tystyczno-wynałazczemi. Chłopiec rzuca się 
w różne strony i miota nieświadomie, szu- 
kając dla siebie jakiegoś wyjścia, jakiegoś 
światła przewodniego, któreby go wywiodło 
na drogę czyau, na drcgę pracy wedle myśli 
wypieszczonych w iego duszy. 

Obraz taki niejednemu czytelnikowi 
da wiele do myślenia, a może i pobudzi 
tego i owego do pomocy spotkanemu sie- 
rocie—Antkowi. 

5) Piosnki i gawędy Władysława 

Syrokomli. Spora ta książeczka opatrzona 

jest portretem „Lirnika wioskowego* i wi- 

dokiem jego grobu na Rossie. Jest to zbiór 

najpiękniejszych liryk i piosnek ukochane- 

go naszego poety, który zgasł tak wcześnie, 
a tak gorąco kochał swą Litwę. 
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6. Wielka stacja. 

Szczęknęły hamulce.. . rozproszył się mrok 

Wśród świateł powodzi zzłajany nasz smok— 

Przystanął na chwilę dymiący... 

I szybko z swych wnętrzy wypluwa i znów 

Pochłania on nowy, śpieszący się huf 

Gdzieś w świat swobodą dyszący. 

7. Mijające się pociągi. 

Gwizd nagły, jak cięcie i ostry jak ból, — 

I z hukiem, kołatem wśród pustych gdzieś pól 
Minęły się szybko jak cienie... 

l w noc się zapadły i pustkę, i mrok — 
Do celów wytkniętych zmierzając swój krok 
Zostało jedynie wspomnienie. 

8. Świt 
Rozżagwia się niebo... purpurzy się w krąg... 

Mgły szare, wilgotne znikają z nad łąk 
I słofica monstrancja już blyska... 

Wiatr lekki, pieściwy rozwichrza nam włos, — 

Poszumem nas wita srebrzysty zbóż kłos 
I stacja krańcowa już blizka... 

9. Rozmowa. 
Dlaczegoś tak smutna i patrzysz przez łzy?... 

Ach w dal gdzieś edbiegły różane me sny 
I nigdy już nigdy mie wrócą... 

O, nie wierz=znów szczęścia rozkwitnie ci kwiat — 

Dla ciebie wszak słońcem zalany jest świat — 
Więc pocóż twe oczka się smucą?... 

10. U cel u. 

Już jestem u celu... o, jakże mi żal, 

Że jechać nie mogę w słoneczną gdzieś dal — 
O, smutna panienko wraz z tobą... 

Skofńiczona ma droga... więc żegnaj już mi.., 
Dlaczego w twym oku srebrzysta łza Iśni 

1 twarz się okryła żałobą?... 

Książeczka taka, rzucona w masy, w 
dziesięciu tysiącach egzemplarzy, niezmier- 
nie się przyczynia do ustalenia zasłag nia- 
lentowanego autora, który zresztą ponad 
tę odrobinę chwały u współczesnych ipo” 

tomnych nic z dóbr świata tego po sobie 
nie zostawił. 

Nasuwa się tu uwaga, że każde poko- 
lerie powinno mieć możność poznania zr- 

cydzieł własnej literatury, a wiadomo rów- 
nież, że tylko nieliczni mają dla siebie na- 

bywać obszerne wydawnictwa zbiorowe. 

Drobne tedy książeczki i bardzo tanie, 

więc dostępne dla każdego, oddają niespo- 

żyte zasługi i przynoszą chwałę wy- 

dawcom. 
6) Rady dla pszczelarzy samouków, 

przez Antoninę Bernatowiczównę. Wiadomo 

powszechnie, że lud nasz bardzo | chętnie 

hoduje pszczoły, ten „owad Boży”. | nie 

tylko lud. Księża wiejscy również bardzo 
chętnie oddają się tej hodowli, głosząc za* 

sadę, ażeby miód brał sobie za pracę ho- 

dowca, a wosk—oddawał na efiarę Košcio- 
łowi. Atoli skutkiem braku wskazówek Od- 
powiednich, ta hodowla nie rozwija się 

należycie. Książeczka niniejsza choć w czę: 
ści tej potrzebie czyni zadość. Autorka jej 

jest wykształcona w swym zawodzie i u- 
dziela rad tylko sprawdzonych 1 nieomyl- 
nych w praktyce. 

Z chłopskiej doli. Jest to opowiada- 

nie skrócone z powieści E. Orzeszkowej 

p. n. „Niziny”. Jak nie można lepiej, ma” 
luje ono ciężką rolę ciemnego ludu, który 
wyzyskują liczni pokątni doradcy przy po- 
mocy swoich agentów porozsadzanych w 
większych siołach i wioskach. 

Treść książeczki wprost zniewala czy- 
telnika | uczy go, jak dalece jest wyzyski- 

wany przez różnych kłamliwych oszustów 
i podszczuwaczy. 

Rozpowszechnienie takiej książeczki 
jest wprost wskazane, celem samoobrony 
tego ludu przed rabusiami. 

Ilustrował książeczkę E. Lindeman i 
ilustracje te mocno się przyczyniają do 
uderzejącej plastyki w działalności wyżej 
wspomnianych oszustów. 

8) O cholerze, przez d-ra Druszejkę. 
Było to »łsśnie podczas wybuchu cholery w 
kilku punktach na wsi. Wil. Tow. Lekar- 
skie uprosiło d-ra Druszejkę (pseudonim) 
o napisanie takiej książeczki a p. Z. Nagr. 
w lot wcielił ją w szeregi swych użytecz- 
nych i eelowych wydawnictw. 

Jeśli nie przez rzeczywiste przeciw- 

działanie zarazie, to już choćby tylko ze 
względu na posiew garści rad łatwych do 
spełnienia dla każdego a niewątpliwie po- 
żytecznych pod względem  higjenicznym, 
maleńka ta książeczka stała się wielce u- 
żyteczną. 

9) Historja rekruta z 1815 r., opo- 
wiadanie Erckmana — Chatriana. Jest to 
opowiadanie skrócone z oryginału. Przed- 
stawia ono w Świetnych zarysach niedolę 
wojaka całych wojsk Napoleona, rozbija 
nych w szeregu bitew przez liczniejszych 
wrogów: Niemców i Rosjan. Kończy się 
cała ta smutna epopeja złożeniem z tronu 
uzurpatora' Napoleona i wywiezieniem go 
na wyspę Elbę. A wniosek powstaje stąd, 
że ów wielki Napoleon był jeno gwalci- 
cielem i dławicielem prawdziwej wolności 
ludów. 

Na to wszystko zgoda. Lecz to jesz- 
cze nie robi książeczki celową i tłumaczy 
nam, dlaczego znalazła się Ona w rrędzie 
innych. To też nie mogę się wstrzymać od 
uwagi, że wydanie tej książeczki uważają 
za bezcelowe. Nie chodziłe chyba o to, a- 
żeby napoić czytelników wstrętem do woj- 
ny wogóle, boć nasi genjusze narodowi 
zdawna już przepowiadali, że odzyskanie 
niepodległości może być jedynie rezultatem 
wielkiej wojny. 

1 tak się stało. Antymilitaryzm byłby 
dziś na dobre i chętniebyśmy się nań 
wszyscy pisali, gdyby nie to, że nam o 
tem myśleć nie dadzą. 

10. Czego może dokonać spółdziel- 
czość, p. Wojciecha Szukiewicza. Wyborna 
książeczka poucza chłopów, jak się mają 
zabrać do zbierania się grupami, celem 
wzajemnego wypierania w rozwoju jakiej- 
kolwiek gałęzi swej wytwórczości. Napisa- 
na żywo i obrazowo. 

Czytelnicy, posiłkując temi radami i 
przypisami, mają dużo szans na zaOSszczę- 
dzenie wielu prac, czasu i pieniędzy. 

11) Gdy chcesz zawsze zdrowym być 
trzeba, żebyś umiał żyć przez dra Dru- 
szejkę. Należałoby wprost głosować za tem, 
aby udzielić autorowi tej książeczki jakie- 
goś zbiorowego upominku, za ten zbiorek 
rad i wskazówek dla rolników, zabezpie- 
czających ich wygodniejsze, szczęśliwsze i 
dłuższe życie. 

Autor z niesłychanym humorem cy- 
tuje przysłowia, gadki i wierszyki, wplata-   e między nie najważniejsze przepisy dje- 
SZ To też treść takiej 

Hor p. Sznkiewicza i kolary rednfowe. 
W Krakowskim „Głosie Narodu” pa- 

jawiło się płatne ogłoszenie następującej 
treści: 

„Na życzenie p. Macieja Szukiewicza, 
autora baśni scenicznej dla dzieci „Noc Św. 
Mikołaja", dotkniętego przez nas w jego 
pa autorskich, wyrażamy ubolewanie, 
% zagrawszy tę sztukę bez uprzedniego z 
autorem porozumienia, wypaczyliśmy przez 
użycie „systemu kotarowego“ Jego arty- 
styczne intencje". 

Kierownictwo Teatru 
„Reduta* w Wilnie. 

* 

Ponieważ jest to sprawa, mogąca in- 
teresować ogół wileński musimy się nią 
bliżej zająć. 

Mimo całej sympatji jaką mamy dla 
działalności ogólnej i prac artystycznych 
„Reauty”, trzeba napiętnować bezwzględnie 
fakt, że „Reduta” grając sztukę nie poro- 
zumiała się z autorem, nawet tak minoro- 
wym jak p. Szukiewicz, który chyba dla 
zwrócenia na si:bie uwagi zażądał, jak wy- 
nika z treści ogłoszenia, aby go „Reduta” 
publicznie choćby w „Głosie Narodu", któ- 
rego zdaje się jest recenzentem teatralnym 
— przepraszala, 

Že „Reduta“ to uczynila bsz waha- 
nia, to dobrze. 

Autor ma satystakcję, že się z nim 
porozumiano przynajmniej post factum. 
(Ach! ta administracja „Reduty“!). Rzuca 
się jednak równocześnie w oczy wesołą 
historja na temat intencji p. Szukiewicza. 

Nie tęgie to muszą być intencje, bez 
treści i wartości same w sobie, jeżeli ma- 
ją je ratować szczegóły baśniowo-wysta- 
wowel 

Nie dziw też, że oburzył się na „sy- 
stem kotarowy" w „Reducie”, który siłą 
faktu przysłonił jeszcze bardziej puste i 
wiotkie intencje artystyczne autora, nie 
mającego w treści nic do powiedzenia. 

Zamiast siedzieć cicho, p. Szukiewicz 
zatrąbił na alarm, przypomniał się publicz- 
ności ze swoją tragedją nie granego od 
dawna autora scenicznego, w każdym zaś 
razie dał „Reducie* nauczkę, aby sobie 
autorów nie lekceważyła. 

Teorja „Reduty* może nawet mieć 
swoją rację, gdy chce widzieć autora jako 
jedną „równorzędną" część sztuki teatru, 
ale z autorem porozumieć się w każdym 
razie trzeba. bicz. 
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książeczki nie starzeje się: będzie ona i za 
sto łat równie doniosłą i pożyteczną. 

12) Adama Mickiewicza. — Ballady, 
pieśni, bajki. O książeczce tej nie trzeba 
wiele mówić: tłumaczy ją dostatecznie imię 
autora. Dodać jeno należy, że wybrano tu 
drobniejsze utwory, jaknajbardziej zbliżone 
do upodobań ludu i — jeśli wałno się tak 
wyrazić — najmocniej kojarzące się w jego 
umysłowości z życiem powszedniem. 

Wszystkie książeczki powyższe w po- 
rządku wskazanym ukazywały się aż do 
wybuchu wielkiej wojny. Wydawnictwo zo- 
stało przerwane, lecz nie zapomniane. Dziś 
właśnie p. Zyg. Nagrodzki rozpoczyna ciąg 
dalszy i daje 

13) Urodzony Jan Dęboróg, Włady 
sława Syrokomli. Książeczka jest nieco 
większa i ma szatę bardzo ponętną, gdyż 
oprócz portretu autora, ma jeszcze dziewięć 
ładnych ilustracyj Andriellego. Ozdobna 
okładka, dobry papier i piękny druk bar- 
dzo sympatycznie usposabiają do wydaw- 
nictwa, no, a o treści chyba mówić nie trze- 
ba. Uchylam rąbek tajemnicy zakulisowej 
i podaję do wiadomości, że wydawnictwo 
zamierza posuwać się już nadal bez przerwy. 

A teraz zebranie rachunku. 
P. Zygmunt Nagrodzki prowadzi swo- 

je wydawnictwo zgoła bezinteresownie: 
koszta jego książeczek kalkulują się w ten 
sposób, że pokryłyby wydatki tylko wtedy, 
gdyby były sprzedane wszystkie i po cenie 
oznaczonej. Lecz to jest nieosiągalne. 
Panowie księgarze przedewszystkiem żąda” 
ją rabatu dla siebie 80 — 40 proc., co ol- 
brzymie ilości książeczek stanowiłyby sumę 
poważną, 

Poza tem ileż to takich książeczek 
rozejdzie się po świecie darmo, skoro tyl- 
ko Okazja będzie po temu, a p. Z. Nagr. 
umie takie okazje wynajdywać. Wydawca 
tedy wypowiada wojnę księgarzom i będzie 
sam bezpośrednio swe wydawnictwa sprze- 
dawał. 

Społeczeństwo powinno go poprzeć 
całemi siłami. Oto i na kiermaszu Kaziu- 
ków sprzedawał on ostatnią swą książecz- 
kę kiermaszowiczom. 

Sprzedaż szła ochoczo. 
Pozatem niech sobie pan Z. Nagrodz- 

ki traci na swych książeczkach. 
Nie żałujemy go, ale mu z całego 

serca przesylamy okrzyk: 
„Cześć! nr.   
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METEOROLOGICZNA. 

Spostrzeżenia Zatładu eteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 10. Ill. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 773, Temperatura średnia 
— 10” C. Opad w milimetrach — Wiatr przewa- 
żający — półaocno-w chodani, Półpochmurno. Mi- 
nimum na dobę — 15 C. 

Tendencja barom:tryczna — stały wzrost 
ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— Zeszłoroczne konces'e na biura podań 

są ważne tylko do 20 b. m. Władze wojewódzkie 
powiadom ły Starostę Grodzkiego w Wilnie, że 
stare koncesje wydane na biura podań w r. ub. 
będą honorowane jedynie do dnia 20 marca 1928 
r. W wypadku nieodnowienia koncesji do tego 
terminu biura podsń i przepisywań będą za- 
mykane. 

ADMINISTRĄCYJNA 

— Zamiast Komisarjatu Rządu—Starostwo 
Grodzkie. Od dłuższego już czasu Komissrjat 
Rządu na m. Wilno miał być przemianowaay na 
Starostwo Grodzkie — bo i dlsczego właściwie 
miał się nazywać Komisarjatem Rządu? — Mieli 
przemianować... i w końcu doczekaliśmy. 

W. dniu wczorajszym wmurowano odpo- 
wiednią tablicę, a Komisarjat Rządu został oficjal- 
nie przemianowany na Starostwo Grodzkie. 

MIEJSKA. 

— 3-ci dzień „Kaziuka*, „Kaziuczek* roz- 
5 w r. b. 0 cztery dni pėžiiej 8 b. m. z3- 
ończył się w dniu wczorajszym. Jak było do 

przewidzenia ceny na wszystsie artvkuły, a zwła- 
szcza na zabawki w ostatnim dniu spadły ogrom- 
nie. Wianeczek obwarzanków, za który żądano 
poprzednio 20 do 30 gr. sprzedawano po 13 a 
nawet 10 gr. Za balie, które w pierwszym dniu 
sprzedawano po 6—7 zł. można byłe nabyć za 
zł. 5a te i 4 Jak co rok, tusk i tego roku — nic 
się nie zmieniło. Nawet policja miała kłopotu ty- 
leż co i w roku zeszłym. Zebrano obfity plon: 
kilkunastu różnego rodzaju oszustów, złodziei i 
e KÓW powędrowało na „Kaziuka* za 

ratę. 
— Ot. ręka się powinęła w cudzej kieszeni. 

‚ ‚ — Roboty kanalizacyjne na ui. Królew- 
skiej. Z dniem 12 b. m. Sekcja techniczna Ma- 
gistratu m. Wilna przystąpi do robót kanalizacyj- 
nych na ul. Królewskiej. (s) 

Z UNIWERSYTETU. 
— Powszechne wykłady uniwersyteckie, 

W niedzielę dnia 1l-go marca 1928 roku © go- 
dzinie 7-ej wieczorem w sali Śniadeckich Uniwer- 
sytetu Prof. Dr. Stanisław Władyczko wygłosi od- 
Czyt p. t.: „Sen i senne marzenia". 

Wstęp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr. 
— Promocja prof. Balzera na doktora 

praw honoris causa U. $. В. We wtorek, dnia 
13.11 1928 r. o godrinie 12-ei w południe w Auli 
Kolumnowej Uniwersytetu Stefana Bato'ego od- 
będzie się uroczysta promocja profesora Oswal- 
da Balzera na doktora prawa honoris causa Uni- 
wersytetu Stefana Batorego. Prefesora O. Balze- 
ra reprezentować będzie z jego upoważnienia pro- 
tesor dr. Kazimierz Chodynicki. 

SPRAWY, "OFOTNCZ: 
— Kto może otrzymać rr. Pafistwow Urząd Pośrednictwa Pracy w Wilnie” moża każ 

"x ieiosOJEA „Kategorii „BrEabotašcių 
cielom; robotnikom ro! m ną wy- iązd w okolice wiłnz), r nP 

Pozatem w P. U. P. P. wakuje wolne miej- 
Scą dla 1200 robotników leśnych na wyjazd do 
województwa poznańskiego i robót leśnych przy 

„eksplo tac.i lssów w puszczy Białowieskiej. Na 
płynęły również zapotrzebowania na większą ilość 
żeńshiej s'użny domowej. 

Szczegół "wych inf rmacyj udziela P. Urz. 
Pośr. Pr. (Subocz 20-a) okienko Nr 7 w godzi- 
nach przyjęć. (s) 

=— Wypł ta zasiłków dla bezrobotnych 
pracowni: ów umysłowych. Z dniem 12 b, m. 
Obwodowe Biuro Funduszu Bezrobocia przystąpi 

  

  

KRONIKA. 
do przyjmowania podań od bezrobotnych praco- 
wników umysłowych na wypłatę zasiłków za 
miesiąc marzec. 

Podania przyjmowane będą w następującej 
kolejności: 

Dn. 12 b. m. od bezrobrtnych, nazwiska 
których rozpoczynają sę na litery A. i B., 13-go 
C. D. E., 14-go G. H. I. J, 15-g0 K., 16-g0 L. £. 
M. 1150 O. P., 19-g0 R. S., 20-g0 T. U. i 2!-go 

W dniu 22 b. m. podania wyłącznie przyj- 
mowane będą od tych bezrobotnych, którzy z 
przyczyn b. ważnych we właściwym terminie pa- 
dań złożyć nie mogii. 

Wypłata uskutecznioną zostanie w gmzchu 
Ratuszu (ul. Wie,ka) w dniu 26 b. m. (s) 

— Posiedzeni: Zarządu Funduszu Bezro- 
bocia. We wtorek 13 b. m. w lokalu Państwowe- 
go Urzędu Pośrednictwa Pracy (Subocz 20 a) od- 
będzie się posiedzenie Zarządu Obwo /owego Fu>- 
duszu Bezrobocia. Na porządku dziennym sprawa 
przedłużenia ustawowej akcji doraźnej dla rcbot- 
ników fizycznych. (s) 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— N.ukowe posiedzenie Wil. Oddz. Pol. 

Tow. Pedjatrycznego. We czwartek dn. I5.III r. 
b. odbędzie się o godz. 8 wieczorem w lokalu 
Kropli Mleka (Mała Pohulanka Nr. 1) naukowe 
posiedzenie Wil. Oddz. Pol. Tow. Pedjatrycznego 
z następującym porząćkiem dziennym: 

A. Część naukowa. 
1. Dr. Karnicka: Przypadek wrodzonego bra- 

ku m. pectoralis 
2. Dr. Zagórska: 

stronnej gruž!'cy pluc. 
3. Dr. Ejzenberžanka: Istota odczynu tuber- 

kulinowego i jego znaczenie. 2 
B. Sprawy administracyjne. 

1. Sprawozdanie roczne. 
2. Wybory zarządu. 

ZE ZWIĄZ. | STOWARZ 
— Zarząd Okręgu Wileńskiego Stowarzy 

szenia Dowborczyków, niniejszem rodaje do wia- 
domości, iż cdorawa i ćwiczenia członków od- 
działu reprezentacyjnego, wyznaczone na niedzie- 
ię, dn. 11 marca r. b. godz. 12—odwołuje się, ze 
względu na wybory w tym dniu do Senatu. 

Następna odprawa członków oddziału Re- 
prezentacyjnego, połączona z ćwiczeniami—odbę- 
dzie się w czwartek dn. 15 marca r. b. © godz. 
18-ej w lokalu Związku Organizacji b. Wojsko- 
wych Polskich, przy ul. Uniwersyteckiej pod Nr 6-8. 

NADESŁANE. 
— Ze względów na podwyższenie eks- 

płoatacji bocznic i składów, firmy ekspe- 
dycyjno-składowe, z mianowicie: „Polski 
Lloyd, Sp. Akc. Oddział Wileński, C. 
Hartwig, Sp. Akc. Oddział Wileński, T. 
Bunimowicz, Dom Bankowy i „Pacific“ 
So. Akc. uchwaliły wprowadzić w życie z 
dn. 15-80 marca r. b. nowy cennik mini- 
ms*lny za dokonywanie swoich czynności. 

Cenniki te zalnteresowane firmy i o- 
soby mogą otrzymać w Biurach powyż- 
szych firm. 121 

RÓZNE. 

— Wypłata drugiej raty dodatku. W dniu 
wczorajszym wszyscy pracownicy państwowi otrzy- 
mali drugą ratę dodatku w wysokości 22 i pół 
proc. uposażenia. (s) 

— W sprawie emigracji do Kona'y. Osta- 
tnio na skutek przekązeni* Państwowemu Urzę- 
dowi Pośrednictwa Pracy przez Urząd Em/gracyj- 
ny wydawanie zaświadczeń na paszporty emigra- 
cyjne do Kanady dzje SIĘ zauważyć bardzo silna 
tendencją emigracji. W zwią'ku z tem podajemy, 
iż ogólny kontyngent mogących wyemigrować do 
Kanady okreśiony zastał cyfrą 9701 robotników 
rolnych # 397 osób ze służby domowej. (s) 

Teatr | muzyka. 
— Teatr „Redata* na Pofiiłance Dzisiej- 

sza popołudniówka. Dziśo godz, 16-ei po cenach 
zniżonych basń dramatyczna Rydla „Zaczarowane 
koło”. Kasa otwarta od godz. 14-ej. 

— Ostatnie przedstawienie „„Zaczarowane- 
go koła*. Dziś o godz. 20-ej po raz Żl-szy i о- 

Leczenie odmą w obu- 

    statni „Zac arowane koło” Rydla, 

    

—— 

      

К В К ) R wi     
— „Wilki w nocy*. We wtorek, 13 b. m. 

6 godz. 20-ej, po raz pierwszy komedja w trzech 
odsłonach Tadeusza Rittnera p. n. „Wilki w nocy*, 
Udział biorą: J. Karbowski (prokurator), L. Weł- 
łejko (prezydent sądu). T. Białkowski (Morwicz), 
E. Ściborowa (Julja) St. Chmielewska-Perzanow- 
ska (Żanetta), H. Hohenelingerówna (Radczyni), 
K. Pągowski (Mecenas), W. G:siński (Adolf). Bi- 
lety sprzedaje „Orbis”. 

— Teatr Polski sala „Lutnia". Przedsta- 
wienia popołudniowe. Dziś Teatr Polski czynny 
będzie dwukrotnie na przedstawieniach popołu- 
dniowych o godz. 3-ei popoł. odegrane zostanie 
raz o tatni w :ezonie komedja G. Z polskiej „Mo- 
ralneść rani Dulskiej”, 

O godz. 5-ej m. 30 popoł. świetna sztuka 
Józeła Dymowa „Śpiewak własnej niedoli", która 
doznała nadwyraz entu:jastycznego przyjęcia ze 
strony publiczności, : 

Ceny miej-c na przedstawienia popołudnio- 
ue od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Opera w Wilnie. Dzisiejsze przedsta- 
wienie „Żydówki, Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz. 
zespół Warszawskiej Opery Objszdcwej pod dyr. 
Tzdeusza Wierzbickiego wystawia operę Halev 
„Žydėwka“. Partję Eleazara wykona M. Płużański, 
Recheli—H. Korska, Kardynała—T. Wierzbicki. 

Kapelmistrz T. Ryder. Dekoracje # ргасе- 
wni art. mal. J. Galewskiego. 

— Jutro, w poniedziałek „Faus!* Gounoda, 
— We wtorek zaś „Traviata* Verdi'ego. z 

E. Jefimcewej. : 
Pozostałe bilety nabywać można w kasie 

Testru codziennie od godz. 1f-ej rano. 
— Poranek zjednoczonych „ orkiestr woj- 

s owych w Teatrze Polskim. Q'”iś o godz. 12 
m 30 popoł. zjednoczone orkiestry wojskowe gar- 
nzonu Wilno (75 osób) pod dyr. znanego kapel- 
iristrza Bogumiła Reszke. wystąpią ma poranku 
niuzycznym w Teatrze Polskim. 

Poranki orkiestrowe cieszą się wielką po- 
pul rnością i zyskały ogólneuznanie publiczności. 

Program dzisiejszego poranku poświęcony 
muzyce polskiej (Sidorowicz, Dziewulski, Reszke, 
Grcssman) i niemieckiej (Wagner). 

Ceny miejsc najniższe od 15 gr. do 1 zł. 
50 groszy. 

— Teatr „Nowości* ul. Dąbrowskiego Nr. 5, 
pod kier. art. K. Szerszyńskiego daje codziennie 
rewię: „Hallo! Nowości*j w 2-ch aktach i 15 obra- 
zach w wykonaniu art. scen warszawskich z p.p. 
W. Dobosz-Markowską, Jabłońską, Balcerakówną, 
Chrzanowskim, Cesarskim, Stróżewskim i Szer- 
Szyńskim na czele, Publiczność, bawiąc świetnie 
oklaskuje sympatycznych artystów. 2 przedsta- 
wienia dziennie o godz. 7 i pół i 9 i pół. 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fsla 435 mtr. 
NIEDZIELA 11 marca. 

LU Enėją nabożeństwa z Bazyliki 
skiej. 

12.00. Transmisja z Warszawy. Sygnał czasu, hej< 
nat z wieży Marjackiej w Krasowie, komuń! 
kat lotniczo-meteorologiczny, Oraz nadpro- 
gram. 

12.10. Transmisja poranku muzycznego z Filhar- 
monji Warszawskiej poświęconego utworom 
P. Czajkowskiego. 

14.00. Transmisja trzech odczytów rolniczych z 
Warszawy. 

15.15. Transmisja z Filharmonji Warszawskiej: Re- 
cita! wiolonczelowy Cassado. 

18.35. Odczyt w języku litewskim wygłosi Józef 
Kraunajtis, 

19.00. Gazetka radjowa, sygnał czasu i rozmnsitości. 
19.25. „Najstarsze dzieje Wilna" odczyt z działu 

„Historja* wygłosi prof. U. 5. B. dr. Kazimierz 
Chodynicki. A 

20.30. Transmisja z Warszawy. Koncert pošwięco- 
ny muzyce CENY 

22.05, Komunikat P, A, 1. A 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej, 
23.00. Biułetyn wyborczy Р. А. Т. 

Rozmaitości. 
Przodkowie Lindbergha. 

Z końcem XVII wieku żył pewien 
szwedzki dziennikarz, nazwiskiem Lindbergh, 
który zyskał sobie wówczas sławę dwoma 
poemaiami, zątytułowanymi: „Moje Marze- 
nie“ i „Tam, Ww górze'. 

Pułkownik Karo! Lindberzh, zdobywca 
Atlaatyku jest godnym potomkiem szwedz” 
kiego poęty, który w poezjach swych opie- 
wał już przestworza. 

Wileń- 

  

LEN SK i 

Wieści z kraju. 
KRONIKA POSTAWSKA. 

— Oświata pozaszkolna w pow. po- 
stawskim. Dzięki inicjatywie starosty p. 
Niedźwieckiego i inspektora szkolnego p. 
Sarneckiego praca oświatowa pozaszkolna 
wchodzi na terenie powiatu postawsliego 
na drogę planowego rozwoju. 

W dniu 1-go lutego b. r. odbył się w 
Postawach liczny zjard urzędowy nauczy- 
cielstwa szkół powszechnych, który po re- 
feratach instruktor ośw, pozaszk. przy Ku- 
ratorium p. Dracza, nauczyciela Ryżewskie- 
go i porucznika W. P. p. Klotta omawiał 
plan pracy oświatowej pozaszkolnej na te- 
renie powiatu, opierając tę pracę . o dzie- 
łalność społeczrą nauczycielstwa szkół po- 
wszechnych. W sprawie tej uchwalił zjazd 
rezolucję ujrnującą także kwestję współ- 
działania władz szkolnych z samcrządem 
powiatowym i samorządami gminnemi. Sta- 
rosta p. Niedźwiecki w imieniu samorzącu 
złożył oświadczenie, że inicjatywa włudz 
szkolnych i nauczycielstwa znajdzie popar- 
cie samorządu. 

Dalszym etapem rozwoju tej akcji jest 
utworzenie przez sejmik powiatowy komi- 
sji kultury i oświaty jako organu oficjalne- 
go w sprawach oświatowych. Obok przeć- 
stawicieli samorządu wchodzą w skład Кс- 
misji przedstawiciele szkolnictwa. W ten 
sposób wytworzono właściwą formę wspó!- 
działania. 

Plan władz szkolnych zmierzający do 
pogłębienia przygotowania nauczycielstwa 
szkół powszechnych do pracy społecznej 
zyskuje w pow. postawskim warunki reali- 
zacji, gdyż samorząd według oświadczenia 
przewodniczącego zorganizuje w czasie te- 
gorocznych feryj letnich kursy dokształca- 
jące dla nauczycielstwa szkół „powszech- 
nych w szkole rolniczej w Łuczaju. 

W obecnem stadjum rozwoju pracy 
społecznej na terenie' pow. postawskiego 
wybija się na czoło szereg rejonów, gdzie 
prace posunęła się wybitnie naprzód. Na 
konferencji; w której obok starosty p. Niedź- 
wieckiego wzięli udział przedstawiciele 
szkolnictwa, postanowiono tam skierować 
przedewszystkiem akcję społeczną. Równo- 

    
Obrazki wyborcze. 

      

  

Z jedynką do urn. 

b sądów. 
Echa działalności Hromady. 

Dziesięciodniowa przerwa w procesie Biało- 
ruskiej Robotniczo- Włościańskiej Hromady spe- 
wodowała częściowy. zanik zainteresowania się 
Społeczeństwa tym procesem, a tymczasem wczo- 
rajszy proces rozpoznawany w Sądzie Apelacyj- 
z. nasunął nam znowu obrazy sześciodniowych 
obrad Sądu Okręgowego w sprawie 56 ciu. Spra- 
wa wczorajsza poświęcona została działalności b. 
sekretarza „hurtka” Hromady w Mikołajewie pow. 
Brasławskiego—Piotra Pedorcia. 

Niezwykle energiczny i szczerze oddany 
swojej robocie Fedorć zorganizował „hurtek“, a 
przy dużej dozie energji umiał w szybkim czasie 
p € stan liczbowy czlonkow, gtosząc przy 
ażdej okazji, że czem więcej będzie hromadow- 

ców, tem łatwiej 2 azprowadzić program 
za siebie Fedorcia potęgowała się z 

niemal dniem, i w rezultacie doszła do 
tego, że kiedy funkcjonarjusz policji chciał wkro- 
Czyć na tajnę zebranie „hurtka* Fedorć sprzeciwił 
się temu i wystawił „własną policję* odznaczoną 
przepaskami na rękawach. 

W październiku 1926 roku policja przepro- 
wadziła w mieszkaniu Pedorcia iewizję przyczem 

  

  

  cześnie podjęto pracę w rejonie miejsco- 
wości Mosarz, Kozłowsk i Osinogródek 
nad organizacją ogniska pracy społecznej. 
Sprawę udziału w tej pracy nauczyciejstwa 
szkół powszechnych omówi konferencja re- 
jonowa nauczycielska, która odbędzie się 
17 b. m. w Mosarzu. 

W związku z pówyższą akcją wygło- 
sił p. Dracz w Postawaeh w dniu 26 lute- 
go b. r. odczyt p. t. Oświata drogą do do- 
brobytu; nadto w tym samym dniu odczyt 
dla inteligencji pracującej p. t.)„Rola inteli- 
gencji w pracy oświatowej”. 

Stwierdzić należy, że stan oświaty 
i stan gospodarczy na terenie powiatu po- 
stawskiego wymaga intensywnej akcji, ma- 
jącej na celu zmianę obecnych stosunków, 
zatem planową akcję władz administracyj- 
nych, szkolnych i samorządu, mającą jako 
cel rozwój kultury duchowej i materjalnej, 
należy powitać z uznaniem. "a 

DUM do SPRZEDANIA 
na przedmieściu, ul. Popławska 38. 

  

    

    

Ulsedigo broszury agltacyjne, druki oraz in- 
s 

Fedorcia aresztowano i przeciwko niemu 
wytoczona została sprawa sądowa. Sąd Okręgo- 
PEDAŁ że przewód sądowy potwierdził caiko- 

ie winę oskarżonego, inkryminowaną mu przez 
akt oskarżenia i skazał na osadzenie w więzieniu 
ciężkiem na lat cztery. Oskarżony apelował, lecz 
bez rezultatu, gdyż Sąd Apelacyjny nie zgodził się 
z obroną wnoszoną przez apl. adw, p. Wismonta 
i wyrok zatwierdził. 

Tajemnica jednej nocy. 
Zbrodnie przeciwko moralności popełniane przez indywidua obarczone zboczeniem oraz poz- 

bawione najelementarniejszych zasad etyki spotyka- 
lą się, niestety, coraz częściej na wokandach RY 
olesław Kretowicz i Henryk Kerner. młodzieńc 

pragnący uchodzić za pół-inteligentów zetknę 
się z kodeksem karnym w płaszczyźnie artykuł 
omawiającego właśnie zbrodnią gwałtu popełnio- 
nego na osobie nieletniej. 

Spotkawszy na dworcu samotną, przejezdni 
dziewczynkę, zaproponowali jej nocleg w kawiarni, 
a as Pe w cieniu nocy popełnili czyn ha- 
niebny, 

Sąd Okręgowy, po rozpoznaniu przy drzwiach 
zamkniętych PZ uznał Kornera winnego za- 
dsnis gwałtu, a Kretowicza winnego usito wania 
popełnienia tegoż przestępstwa i skazał: pie rwsze- 
£o na półtora roku domu poprawy, drugie go na 
rok więzienia. Kerner odził się z los em, a 
Kretowicz apelował. W dniu wczorajszym s prawa 
znalazła się na wokandzie Sądu Apelacyjne go. 

Po wysłuchan u referatu i obrony wa oszo- 
nej przez apl. adw. p. Frydmana Sąd wyrok  zła- godził do 4 miesi więzienia zawieszając kar 
na przeciąg dwóch lat. (ir). 

p 
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w Wilnie. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie 
mości publicznej, że Okręgowa Komisja 
na posiedzeniu w dniu 30 października 1926 r. 
wdrożyć postępowanie scaleniowe na obszarze: około 474,41 
ha gruntów, należących do gospodarzy wsi Bucewicze, gm. ko- 
majskiej powiatu święciańskiego. Orzeczenie to zostało za- 
twierdzone orzeczeniem Głównej Komisji Ziemskiej z dnia 

123/2937/V1 22 listopada 1927 roku, 

Zawiadomienie. 
N nfejszem zawładamiamy, że 

otworzyliśmy w Wilnie przy ul. Rudnickiej 25 

SKŁAD PAPIERU, 
materjałów piśmiennych i rysunkowych 

M. Kantorowicz i Sz. Fiszer. 
Skład nasz otrzymuje wprost ze znanych fabryk odnośne wyrcby w wiel- 
kim wyborze i pierwszorzęddym gatunku 
starczyć naszym Sz. Odbiorcom wszelkich żądanych towarów po cenach 
bardzo przystępnych i warunkach dogodnych. Wykonanie zamówień szyb- 

Z poważaniem 

M. Kantorowicz i Sz. Fiszer. 
Skład papieru i wyrobów piśmiennych. 

Wilno, Rudnicka 25. 

Tak drogie i pożądzne w dzisiejszym czasie kamzarny na ubra- 
nia i kostjumy damskie, bieliznę damską i pościelową, gotowe 
ubrania męskie, kołdry watowe, płótna na bieliznę i inne war- 
tościowe przedmioty, możecie u nas otrzymać zupełnie Бех- @ 

Niema żadnego ryzyka, Niepowodzenie wykluczote. Pro- 
simy nadesłać nam prawidłowe rozwiązanie obok umieszczo- $ 
nego zadania, litery należy ułożyć w sierz, które „oznacza (& 
trzy młata polskie Wraz z zadaniem prosimy w liście podać p 

dokładny adres oraz załączyć znaczek pocztowy, na co otrzyma W. P. szczegółowy prospekt $ 
i niespodziankę. Posiadamy dużo listów dzię*czynnych. ч 

Przedsiębiorstwo Handlowe „REKOÓRD*, Łódź. 
Skrzynka Pocztowa 178. Oddział Z. 9. 

Ogtoszenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego 

p do wiado- 
iemska w Wilnie 

   

    

    
      
      przez co mamy możność do- 

  

    
        

    
       

         

  

k 
nie podział. 

   

720 

Požyczki 
niskoprocentowe zalat- 

wiamy bez kosztów 
wstępnych. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21. — 695-2 

  

postanowiła 

    
  

znanych Pomor 
skich młynów 

Wyłączna sprzedaż mąki „Lukulus* 
w płóciennych woreczkach po 5i10 kg. 

Oliwę duńską 

Śledzie 
yż 

Dom Handlowy 

GRZGKORŹ 00048 [GK] 
Wilno, u!. Zawalaa 33, telef. 296 į 330 

Poleca Szanownej Klijenteli na nadchodzące święta 
pszenną najwyższej 

M ąkę marki „Lukulus* 

F.Wichert 

kryształ i kostkę 
na worki i na kg. 

najwyższego 

Cukier 

i konewkach po 5, 10 i 20 kg. 

Byrskie i Szkockie 
i półbeczkach. 

zagraniczny plombowany 
na worki i na kg. 

CENY PRZYSTĘPNE. 

  

CAŁE WILNO 
mówi tylko o tem, że 

OBUWIE Eu .MLIUT" 
najtrwalsze i najtańsze. 

Prosimy przekonać się. 

UL. WILEŃSKA Nr. 3, 

w workach 
po 80 kg. 

tunku w beczkach 

w całych 

    

   

  

509 

  

  

    

i kosztorysów na 
publicznej, by do dnia 25 marca 1928 

       

  

oddziałami w m. Oszmianie o kubatur. 
9.000 mtr*. 

     

    
     Sąd Okręgowy w 

       

  

ga- kich PA 
{ go Banku 

dy serji 17.ej 
44910, 44911, 44907, serji 

     

  

4-ej Nr. 17009, 1 

   
szenia w „Monitorze Polskim* złożyli je w 
lub zgłosili sprzeciwy. Nr. spr. Z—728/24, 

Ogłoszenie. 
Magtsirat m. Oszmiany niniejszem podaje do wia- f4b"Yki sprzedaję na raty i domości osób, uprawnionych do sporządzania 

wzniesienie budynków użyteczności 

desłać oferty na sporządzenie planów i 
budowy 7-kl. szkoły powszechnej z 6 cio równoległymi 

PETA V TREWCEEANEZAWA 

I Wydział Cywilny 
ogłasza, iż na żądanie Anieli von Neuhofi-Ley, decyzj. 
13 marca 1925 roku postanowił: wzbronić dokonywania wszel- 

i wypłat z 48/0 listów zastawnych Wileńskie- 
emskiego wartości nominałnej po 1000 rb. każ- 

Nr. 153251, serji 8-ej Nr. 44902, 44908, 44909, 

3-ej Nr. 6640, 10420, 10940, 10941, 10942, 8700, 8814. 
się przeto wszystkich roszczących prawa do wyżej wymienio- 
nych tytułów, aby w «ciągu lat dwóch od dat: 

PIANINA 
doskonałe, pierwszorzędnej 

planów W)najmuję. W. Pohulanka 
9—23. 711 

zechciały na- 
kosztorysów 

r. 

Ogloszenia 
do 

„Bariera Wlieśckiegt 
przyjmuje 

na najbardziej 

ze od 8.000 do 
119 

Wilnie, 

dogóddych 
warunkach 
ADMINISTRACJ4 

„Karjera Wileńskiez 

Jagiellońska ż 

1362, 15943, serji 
Wzywa 

pierwszego ogło- 
ądzie Okręgowym 

  

  

  

(waną Sibemgki), |” „se 
Q minię, biel ołowianą i 

() glinkę do pomalowania 
9 dostarcza hurtowo i czę- 

  

  
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

5169/1990/V1-0 

@ zakład oOpiyczno” 
ъ А‚'шп okulistyzzny, naj- 8-pokojowy | (į w Wiladszecyście, wi. 

z placem | 3-02 Oikleniccy, Wiłaa, ulica 
Wielką 66, Wielki wyżo: fota- 
graficznych przyborów, Wy. 
daje okulary po receniach Ka- 

zy Charych, 

rogo sprzedamy 

      101 
  

ściowo po cenach konku- 
rencyjnych 

M. MARKOWICZ 
w Chrzanowie, 
Małopolska. 6813 

Panowie ''' 

Od r. 

  

        

  

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE 

Krawcowa 
przyjmuje wszelkie obsteianki 
na płaszcze, suknie, ubra- 
nia dziecinne, bieliznę it p. 
Ul. Ciasna 3, m. 4. A. W. 

1843 istnieje 

  

Najsierzza tr- 
M: € kr 

al. Domini 
„Bpljk-Bakli” 
rałoż, w 1849 r    

šašska 17, telai. 19-33, 
D O 30 Pianin eż i z d o l ni jadalne, sypialne, salonowe i 

i dziesięcina ziemi strójonie, UI. Miekiewicza jako organizatorzy, zastęp- sedano, = kredent7, stoly, NA RATY. 
wraz z zabudowaniami gos- 24119. Estko 435 CY, agenci mogą znaleźć — Co kosztuje ten garnitur? 
podarskiemi do sprzedania - - natychmiast wysoki zaro- Wykwintne—Mocne— — Sto dwzdzieście złotych. 
w miasteczku Soły. Wia- _ Ogłaszajcie się bek w wojewódz. Niedrogo. — А mt raty? 
domość: ul. Jagiellońska 6, « _ Zgłoszenia: Bydgoszcz, So- g dai — Dwieście czterdzieście, 
sklep p. Pczyckiego. 681 W „łirjerze Wileńskim . wińskiego 19, „Wulkan*. Sprzedaż na Pały. io sie połowa płataa odrazu, 

 



6 RAL E R W ALLEN SKI Nr. 58 (1105) | 
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a B a B 
| 

Jeneralny przedstawiciel: Dom Handlowy R. Wertheim, Warszawa, Królewska 18, tel. 64, ; 572-2 

) 

° ° s ® Wilno, ul. Wilefiska 28. | 

LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej "Tan Nr'5: 
i — 2; kobiece 11 —1; oczu 12—2; й i gardia od 11—1 popoł. 

W pci lada T A r a 
й я na saa im rześwietlanie. Diatermia. Kwarcowa lampa. Soli 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. =" """""" Elektryczne wanny. Laboratorium analityczne, |" 625 

KINO „HELIOS“, ul. Wileńska 38. Sensacja dla Wilna! Rewja na scenie i na ekraniel 
2 h artystów, teat- E: ! 

Na scenie: 5x Norożi*”! „Perskie Oko”, uiuień AP 
sów publiczności _ PARYŻ w WILNIE 

Niuty BOLSKIEJ, Wilno ujrzy czarną królowę Paryża, wszechświatowej sławy e cia |" AD 

Amelji Cieleckiej, z fi B A K E R Chcesz się ubrać tanio i elegancko 
: dl śwież h ów? 

Wacława Zdanowicza J OZEITINĘ i wedłuś najświeższych wzorów 

i Mieczysława Dobrowolskiego. ro. „Rewja nad rewjami“. | L. KUL I KOWSK IEGO 

S i L cia, 4 Dramat erotyczny w kolorach naturalnych. Biorą udział piękności | Tam znajdziesz ubrania gotowe i na zamówienie. 

Muzyka Hoffmana. Conferancier W. Zdanowicz. kabaretów Paryża. Nic podobnego Wilno jeszcze nie widziało! 133 | NA RATY i ZA GOTÓWKĘ! 611 

EA TÓR MEDYCYNY | 
Od d. 10-g0 do 14-49 marca b. r. włącznie będzie wyświetlany film: 

DOK 

Miejski matograt ° ° ° ° 

wa KW szponach drapiežnego sępa“ „Goi Na sezon wiosenny i letni. | LMBLER 

HalualtoDówiatowy |) rola gównych JUNE, MARŁOWE I JOHN HARRON ara mioł MAGAZYN SUKNA i JEDWĄBIU : „TIN-TIN. Ww eneerty . „Kasa Ch by: 

DA -RIEA ra aa a= © g. 10. Cany blletów: parter 80 gr. Balkon 40 gr. : skórzct Rea, 

  

  

(ul. Ostrobramska 5) Następny program: „Czerwony Korsarz". ь Wilno, dolce WE Е, 

į Ž » p Е Mickiewicza 12, róg Tatar- -— 

Dziś ostatni dzień! Młodość jak rwący potok, nie omija, lecz burzy przeszkody. Film N ulica Niemiecka 19. Ka Р 

KINO zał śpiewem! Ulubieniec publiczności JÓZEF RUNICZ, słynna gwiazda DIANA KA- 6 9 Teletoa 600. . skiej 691 

RENNE w przepięknym dramacie życiowym p/g. słynnej powieści J. TURGENIEWA 

„LUX | ,. WIOSENNE PORYWY. NADESZŁY Wszelkie gumy 
Е pieniężne lokujemy pod do- 

ul. Mickiewicza. | podczas seansów wykona romanse znakomity tenor. __ Początek o godzinie 4 ej. 132 najnowsze damskie i męskie materjały bre, zabezpieczenia hipotecz- 
ne i inne na oprocentowanie. 

  

      

    
Poraz pierwszy w Wilnie! Największy szlagier świata! Film salonowo-sensacyjny 

> 3 ыИ - 

KINO > dziej świat Jedwabie na płaszcze i suknie. Bon Bi AE: 

POLANILLY" Najsprytniejszy złodziej świata. jn Oo 

я Tzagedi porwanej śziewczygy Y 14 W IRENDORE oraz oajpiękaleaza keicia teriałó kich Akuszerka 
UL. WIELKA 42. | "38%, S IWIAN GIBSON. Nad program: Arcywesoła komedja w 4 akt. 731 ma erja w. męSKich. Maria BN Tina 

Występy słynnych artystów NA EKRANIE: , | Ceny poza konkurencją. Ceny poza konkurencją, ; 
KINO NA SCENIE: 1) Jedyna w Polsce konkurentka króla żelaza Poras ia eo pe к° la ar h, Bržiunis 04 Ž Tad aa i 

  

  

2 : я о к ‹ 

оее Иелепа Sokol, Kit п AT Asian 
EDEN |:44ėš mes skoesiegsgaasso“ L0JBMNICĄ NÓŻ = ującemi zainteresowanie całej a sp . в ааНЕ IGDOGEWGDWGDWGE ra Ultrama 

ul. Wielka 36. | pom” SkrzetuSka (ate najnowsze). кагч ao kone EL Uw ag a! a m Na 

Niezależnie od wielkich wydatków ceny nie są podwyższone zaledwie od 10 gr. 730 NAJWIĘKSZA FABRYKA OBUWIA W EUROPIE. ża najwydatniejszą 

: (GDUGZJOGONGZDI SGOWGDNGE 
' i 

8 do bielizny, wapna 
Wszechświatowa znana 66 rozpoczęła znów eksportować a ski. 

Czechosłowacka fabryka obuwia „BATA swe wyroby do Polski, a - 

Żądajcie wszędzie męskie, damskie wach _w Brukseli, Med- 
wszelkiego rodzaju OBUWI i dziecinne o r S med: A 

Wszędzie do nabycia, 

  

    

  

    

     
   

   
   

    

        

GE DODGE == 

IK rsy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

UL. PONARSKA 55. 

  

  

  

121 Folwark 
tylko pod Wilnem do sprzedania 

G R U p A X I X tirmy za 7000 dolarów, może być 
również wydzierżawiony. 

: ® kandydatów na kierowców zawodowych rozpocznie zajęcia dn. 14 marca r. b. Zapisy przyjmuje i infor- Wiieńskie „Biuro     
  

    
  

BT Komisowo-Handl 
macyj udziela Sekretarjat Kursów codziennie od godz. 12—18 przy ul. Ponarskiej 55. — 7092 na skórzanych i GUMOWYCH podeszwach. miekiewicza 21. "1060 

WCON0COWROGEZWROWGERGZO ZZ A OE NAW SZARE F-m. aa e. Wielka 9 F-my „Bezet“, Niemiecki | Rt | l = Nowicki Wielka 30 A Biosiió Wmadak |) * l. N (5 || 
: Ё'і‹%х&'і‘}'зм. Wielka 42 rara letaka:75 PR ER 
A pliński, Dominikańska 8 »  „Wilbut?, Niemiecka 6 NE i SKÓRNE. Przyjmuje 
* # Zamkowa 4 » J. Linik, Rudnicka 16 9—12 i 4—8. 

` Sprzedaż hurtowa na Wilno I kresy A RIMINI, : ul. Rudnicka 6, tel. 12-20. Midaetlės 4. Tel. a 

pinki ny Ona iu gn. M| DZIERŻAWY "sy jensti rieury ** ** Ne | 
‚ Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe T ry z tak 

0 OKULAROW i BINOKLI A. Sikorski 1 $-а Mickiewicza 21, tel. 152. 696-1 ne MAROTA ZZ 
  

ul. Zawalna 30. 
103 

Dužy skiep | || 9GŻON WING! 
do wynajęcia 
przy ul. Zamkowej 20, 3 NADESZŁY najnowsze materjały na pła- 
= dowi” wj szcze i kostjumy damskie i męskie. 

Mieszkań JEDWABIE deseniowe, opale kolorowe. 

323—4—5 pokojomyeh ro. | $ WIELKI WYBÓR materjałów bieliźnia- 

    

T ° cylindrowe i pła- 
rieury skie (Treszczotki) 
do siemienia Inianego oryg. Schultego 

o ® różnych systemów 
Wialnie krajowe i zagran. 

  

Młynki i žmijki 

Bukowniki or: tor. 
plety sit ręcznych do koniczyny 

= katorów. nych po cenach bardzo niskich. poleca 
ой Wileńskie Biuro 
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s я koskowęż Misaki ZYGMUNT NAGRODZKI aa ==5 || HAZMERĄ RUNKOWSKI |] T nos x Optyk Rubi n 6 6 Wilm, Dr. KAPŁAN | DOMAGAŁA = Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 

i skórne. 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.). WILEŃ SKA 11, 

Dominikańska 17, tel. 10-58. telefon 640. ul. Wielka 47, telef. 14-02. 

W Z. P. Nr 13 406 SOGDNWGONWGDIOJGEŃ 

  

Czy zapisałeś się na członka 
L.0:P. P.? 

  

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

Administracj : od 93 ppol. Nuczelny redaki uje od 2—3 Ł Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 10 do 10.30 przed połud, we wtorki i piątki. Rękopi: Redakcja nić 

Radka i jr ledolnata A TES Co od 9—2 ppoł, ge Maree? Sing pw p Da pea Ee EO. 0. a a aaa | WM 
  

CENA PRENUMERATY fmilesłęczńie z Conosxaniem do łeb 4. 14ł, CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście I i II str. — 30 gr., MI I IV str. = 25 gr., za tekstam—10 gr., ogłosze. 
wierz в ь i tabelowe o 20%% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miej 10% Ь /ą у 

TTT бБ EL че PET SLS SSD EAS ASS Ua iai, V e Žem B аоа 
Wodawez Faw. Wydaw, „Pogoń”. Tew. Wyń, „Pegok”. Drink. „Pax“, al. Šw. Isnzcngs 5, Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 
 


