
   

  

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

1 SRP 

Wilno, Bróda 

   SERA 5 Kr) | 

13 lutego 1929 m. 

    

  
  

   

  

4 Rok Vi. NIEZALEŻNY ORGAK DEMOKRATYCZNY. 
  

| Studzieniec. 
Od 29 stycznia b. r. toczy się 

zed Sądem Okręgowym w War- 
ie głośna przeciw     

   
    

    

   
   

   
    

   

    

    

   

    

   

   

   
   

    

   
    

    

   
   
   
   
   

  

     
   

    

   

  

   

    

    

rozprawa 
dyrektorowi i t. zw. „wychowaw- 

" zakładu wychowawczo-po- 

zego w Studzieńcu koło War- 

ry. Rozprawa ta wywlekająca na 

atło dzienne tak potworne znę- 

nie się „wychowawców” nad mło- 

świadczy o takiej zgniliźnie 

alnej, że wywołać musi naj- 

csze oburzenie każdego uczci- 

go człowieka, że musi nas pobu- 

; do zastanowienia się nad rolą 

howawcy, zakładów podobnego 

u. Wprawdzie p. minister Spra- 

edliwości na list 

twarty grona wybitnych literatów 

szawskich, wystosowany w spra- 

nieludzkiego traktowania wy- 

lowanków Studzieńca zapewnia, 
zbrodnie te działy się dawniej 

że właśnie wizytacja zarządzona 

w odpowiedzi 

rzez Ministerjum wykryła je, że 

pbecnie stosunki radykalnie się 
zmieniły i minister prosi literatów 

o zwiedzenie Studzieńca dla naocz- 
nego przekonania się, że tak jest 
totnie—oświadczenie to niezupeł- 

nie uspokoiło opinię publiczną, któ- 

ra bardzo głęboko odczuła krzywdę 

i tych nieszczęśliwych dzieci. 

Wiosną 1925 r. w towarzystwie 

kilku osób interesujących się kwe- 

Ą moralnego zaniedbania i prze- 

smutną dzisiaj sławą, zakład 

ieńcu. Zwiedziliśmy budynki 

e, oraz gospodarstwo rolne, 
iliśmy warsztaty rzemieślnicze, 

gród i t. d. Nie mieliśmy jednak 
sposobności poznać jaki jest stan 

wychowania, ponieważ dyrektor u- 

niemożliwił nam bliższe zetknięcie 

się z chłopcani. Jeden szczegół, 

który wstrząsnął wtedy nami utkwił 

"mi do do dzisiaj w pamięci. Prze- 

chodząc koło grupki chłopców pra- 

cujących w ogrodzie, jeden z moich 

kolegów poznał między nimi swojego 

przeszłorocznego ucznia. Podszedł 

do niego i zapytał: jakże ci się 

Janku tutaj powodzi? W odpowiedzi 

usłyszeliśmy głośny, nieutulony płacz 

| dziecka, któremu wielka krzywda 
. się dzieje. Tak, krzywda się działa 

temu 13 letniemu dziecku, wycho- 

wanemu w najskrajniejszej nędzy 

na Bałutach w Łodzi, któremu spo- 

łeczeństwo prócz życia nic nie dało, 
a potem postawiło przed kratki są- 

dowe i odesłało do... Studzieńca, 
w ręce zbrodniczych indywidyów. 

3 Wierzymy, że Studzieniec był 
tym smutnym wyjątkiem, że w in* 

nych zakładach tego typu działo 

się i dzieje bezporównania lepiej, 

jednak trudno zgodzić się z tem że 

/ w tych zakładach wychowuje się 
dzieci, że się kształci ich przeważ- 

nie spaczone charaktery, že pobu- 

"dza się w nich dążności altruistycz- 
ne i społeczne... 

Wiemy, że kwestja moralnego 
' zaniedbania czy przestępczości nie- 

letnich jest kwestją bardzo trudną 

do rozwiązania, ałe musimy stwier- 

dzić, że dotychczasowe jej jedno” 
/ stronne ujęcie ze stanowiska pra- 

wniczego, sądowego, karnego zu- 
pełnie zbankrutowało. Przypieczę- 

| towaniem tego bankructwa jest 
właśnie proces Studzieńca. 

      

/ Tak, bo kwestja dziecka prze- 

stępczego jest  przedewszystkiem 

zagadnieniem wychowawczem. Jeże” 

li wychowanie dziecka normalnego 

, jest sztuką, która wydobywa z głę” 

bi istoty i powołuje do światła i 

życia wszystko cokolwiek w niej 

_ tkwi dobrego, która rozwija równo- 

cześnie wszystkie jej siły, i poma- 

ga wzlotowi do celu, to wychowa- 

nie dziecka przestępczego jest sto- 
' kroć większą sztuką. Nic więc dzi- 

wnego, że ani dozorca więzienny, 

ani bezrobotny półinteligent, który 

obejmuje stanowisko „wychowawcy* 

ponieważ innego zajęcia znależć nie 

może, ani wreszcie żaden człowiek 

pczości dzieci, zwiedzałem, okry- 

nie będący wychowawcą z powoła- 

nia, nie posiadający talentu peda- 

gogicznego, odpowiednich -warun- 

ków fizycznych, psychicznych i mo- 

ralnych i odpowiedniego przygoto- 

wania do tej szczytnej ale trudnej 

roli, dobrym wychowawcą nigdy 
nie będzie. 

Ludzi, którzyby mogli dobrze 

pełnić obowiązki wychowawców 
dzieci przestępczych jest wogóle 

mało. Należy sobie bowiem uświa- 
domić, że praca wychowawcy w za- 

kładzie dla małoletnich przestępców 

jest pracą niemal apostolską, posia- 

dającą w sobie pierwiastki religijne, 

tak, jak praca misjonarska wśród 

ludów niecywilizowanych, jak praca 

pielęgniarska nieznanej  szarytki. 

Wychowawca dzieci moralnie 

niedbanych i przestępczych musi 

mieć tę cechę, którą Dawid nazywa 
„miłością dusz ludzkich*. „Jest to 
miłość, bo człowiek wychodzi poza 

siebie, troszczy się, bezinteresownie 

czyni coś dla drugiego; jest to mi- 

łość dusz, bo przedmiotem jej jest 

wewnętrzna, duchowa treść człowie- 

ka, jego dobro moralne, jego oświe- 

cenie i udoskonalenie jako istoty 

duchowej. Dla wychowawcy z ta- 

kiem powołaniem każdy nowy wy- 

chowąnek to jakby rozszerzenie i 

przyrost jego jaźni, to nowe zadanie 

do spełnienia w zakresie własnego 

jego osobistego życia". A cała jego 

praca wychowawcza winna być o- 

wiana entuzjazmem, optymizmem i 

radością życia. 

Jakże potwornie, wobec naszki- 

cowanej tutaj sylwetki dobrego wy- 

chowawcy, wygląda taki Klemens 

Kwaśniewski, Ludwik Pudowski czy 

Stefan Grochal ze Studzieńca (kie- 

rownik zakładu i nauczyciele. Red.). 

że tych do- 

mało. 
Powiedziałem już, 

brych wychowawców jest 

Tak, ale są; trzeba ich tylko wyszu* 

kać i dać im należyte warunki pra- 

cy. A wtenczas w zakładach „wy- 

chowawczo-poprawczych* zapanuje 

inny duch, wtedy będą one czemś 

więcej, niż schroniskiem dla bez- 

domnych, bursą dla niezamożnych, 

zakładem dla dzieci niedorozwinię- 

tych. 

Dobry wychowawca tak zorga- 

nizuje cały tryb życia w zakładzie, 

że każde zajęcie dziecka będzie za- 

barwione zasadą wdrażania w psy” 

chikę dziecka społecznych i altru- 

istycznych pobudek, które muszą 

głęboko wrosnąć w jego naturę i 

stać się nowemi przyzwyczajeniami. 

Takie oddziaływanie na charak- 

ter dziecka nie może być osiągnięte 

drogą przymusu, ani represyj. Dy- 

scyplina moralna powinna powsta- 

wać samorzutnie, wewnętrznie w 

każdem dziecku i to da mu najlep- 

szą rękojmię do samodzielnego 

przeciwdziałania pokusom po wyjściu 

z zakładu. 

Kwestja przestępczości nieletnich 

jest kwestją społeczną, dlatego też 

całe społeczeństwo wielkim głosem 

winno domagać się natychmiastowej 

i gruntownej reorganizacji zakładów 
wychowawczo-poprawnych. 

Andrzej Jasinski. 

  

Nauka -to przyszłość! 
Wpisy I egzaminy na Il semsstr. 

Kursy matoralne dla dorosłych 
przy Gimnazjum im. Kraszewskiego w 
Wilnie, ul. Orzeszkowej 3—15o0d 10—12 
i od 16 do 17 oraz przy ul. Ostrobram- 

skiej 27. I p. od 17%/, do 21. 
Nauka wedle programów Min. W. R. 

1 0. P. dia gimnazjów państw. Repety- 
torja ćo egzaminów wstępnych z VI klas 
i matury. Ustrój '/ą roezny: Nauka wed- 
le nowoczesnych metod i systemu przed- 
miotowego. Wołne miejsca na stopień 
Por óowawstyy do ki. IV, V, VI, VII, 

III. Specjalne repetytorjum dla woj- 
skowych. 270—3 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

    
  

Z państw ościennych. 

Dwa głosy litewskie © podpisa- 
nu protekółu Litw n=w:. 

Urzędówka litewska „Lietuvos 
Aidas* omawiając podpisanie pro- 
tokółu Litwinowa przez Polskę. So- 
wiety, Rumunję, Łotwę i Estonję 
zwraca uwagę na równoczesne ро- 
łożenie podpisów pod _ protokółem 
przez Polskę, Łotwę i Estonję. Wi- 
dząc w tem zwycięstwo polityki 
polskiej i uderzenie w ideę bloku 
państw bałtyckich. Urzędówka li- 
tewska przypisuje to podobnie, jak 
prasa sowiecka, intrygom Polski. W 
dalszym ciągu artykułu „Lietuvos 
Aidas", powołując się na linję poli- 
tyczną Litwy, która już od 1920 r. 
stała na stanowisku bloku państw 
bałtyckich, uskarża się, iż Łotwa i 
Estonja, które nie dały Litwie po- 
zytywnej odpowiedzi na skierowaną 
do nich notę litewską w sprawie 
protokółu Litwinowa i wypełniły żą” 
danie Polaków, w ten sposób sta” 
jąc się wasalami Iolski.Kończąc pisze 
„Lietuvos Aidas“, že w sprawie 
protokėlu Litwinowa Litwa od po- 
czątku stała na stanowisku, że tak 
jak dla niej, tak i dla Łotwy i Es- 
tonji niebyło żadnego interesu pod 
pisywać protokół z Polską równo- 
cześnie. Ale państwa te  postąpiły 
tak, jak tego chcieli Polacy i dlate- 
go doszło do utworzenia antyso- 
wieckiego bloku, do którego wcho* 
dzą Polska, Rumunja, Łotwa i Es- 
tonja. 

„Lietuvos Żinios* przeprowadza 
wniosek, że Litwa była inicjatorką 
protokółu Litwinowa. Wysiłki jej 
jednak spaliły na panewce, w rezul- 
tacie bowiem Litwa przegrała. 

ŁOTWA. 

Zgrda Łotwy na n'minzcję Miro- 
sława Arciszewskiego posłem 

w Rydze. 

W swoim czasierząd polski zwró- 
cił się do Łotwy w sprawie nomi- 
nacji członka ambasady polskiej w 
Paryża Mirosława Arciszewskiego 
na posła polskiego w Rydze. Jak 
podaje wczorajsze „Segodnia* pre- 
zydent republiki łotewskiej wyraził 
na tę nominacię swoją zgodę. Do- 
tychcza-owy poseł polski w Rydze 
Łukasiew'cz, który zostaje miano- 
wany dyrektorem dei ariameniu kon- 
sularnego w M. S Z. opuszcza Ry- 
gę przed Wielkanocą. 

ROSJA SOWIECKA. 

10 mil. rubi zdefraudewano w 
sow. spółlzielniach wiejskich. 
MOSKWA, 12. 2. (kor. wł.) Pis- 

ma sow. poświęcone sprawom ko- 
operacji donoszą. że w ciągu 1928 
roku zdefraudowano tylko w spół- 
dzielniach wiejskich przeszło 10 
mil rubli. W-g. przeprowadzonych 
obliczeń 25 proc. defraudantów 
przypada na osoby wybrane do za” 
rządów poszczególnych sklepów i 
instytucyj spółdzielczych i 75 proc. 
na urzędników. Jak podają te same 
pisma, w niektórych wypadkach 
liczba defraudantów z pośród wy” 
branych przez ludność, przekracza 
liczbę urzędników poszczególnych 
zespołów spółdzielczych. 

BIAŁORUŚ SOWIECKA. 
Niepowodzenia załupów państwo- 
wych na teryt B=ałorusi Sow. 

MIŃSK, 121I (£or. wł). Sow. za” 
kupy eksportowe, przeprowadzone 
na teryt. BSRR nie przyniosły spo” 
dziewanych rezultatów. Zakup pod- 
stawowych surowców białoruskich 
wynosi w stosunku do włókna lnia- 
nego 43,8 proc. konopi 22 proc., 
szczeciny 42 proc. wymaganego mi- 
nimum. Również b. słabo napływa- 
ją artykuły zakontraktowane u chłe- 
pów przez rząd białoruski. W ciągu 
całego ubiegłego roku otrzymano 
zaledwie 25 proc. włókna i 52 proc. 
nasion lnianych. 

UKRAINA SOWIECKA. 

Sow. statystyka strat, wyrzą- 
dzonych na Uxralnie scw. przez 

oddzisły antybolszewickie. 

CHARKOW, 12. Il. (kor. wł,). 
Biuro statystyczne Ukrainy sow. 
podaje wykaz stat, wyrządzonych 
przez oddziały antybolszewickie i 
interwencję aljantów na terenie U. 
S. R. R. W-g tych danych, za czas 
walki domowej zabito 19 tys., zra- 
niono i skaleczono około 200 tys. 
osób. Szkody materjalne, zliczone 
ma podstawie 65 tys. skarg ludności 
sow. wynoszą około 800 mil. rubli." 

Polsko=łotewski układ handlowy. 
RYGA, 12.1. (Pat). W dniu dzisiejszym nastąpiło tu podpisanie 

łotewsko-polskiego układu handlowego i konwencji kolejowej. 

Podpisanie polsko-łotewskiego 
traktatu handlowego. 

RYGA, 1211 (Pat). Dziś po południu został tu podpisany normalny 
trakta: handlowy łotewsko-polski, gdy dotychczas obow ązywało tylko pro- 
wizotjum. Ze strony łotewskiej podpisał traktat min Balodis, ze strony 
polskiej pos. Łukaszewicz. | ozatem p dpisańo konwencję kolejową, kłacąc 
w ten sposób kres długotrwałemu sporowi, który w swoim czasie groził 
całkowitem przerwaniem komunikacji kolejowej między Łotwą a Polską. 
Obie umowy mają duże znaczenie, gdyż przyczyniają się do unormowa- 
nia i zacieśnienia stosu.ków ekonomicznych między Polską i Łotwą. 

Pos. Łukasiewicz i min. Balodis 
o traktacie. 

RYGA. 12. II. (Pat). Po dzisiej. 
szem podpisaniu umów polsko-ło- 
tewskich ha diowej i k lejowej min. 
Łukasiewicz udzielił przedstawicie- 
lom prasy następującego wywiadu: 

Kiedyś mówiłem, że pożytecznem 
byłoby uczcić 10-levie niepodległoś- 
ci naszych państw podpisaniea, ukła- 
du handlowego i kolejowego. Nie u- 
dało się tego przeprowadzić. zato 
teraz rezpoczynamy drugie 10-lecie 
państwa polski go i łotewskiego pod: 
znakiem osiągnię'ego porozuuienia, 
Podpisane umowy są rezultatem koń- 
cowym ołagotrwałych rokowań. Onie 
umowy wioszą wielkie nieodzowne 
zmiary w nasze wzijemne stosunki. 
Umowa kolejowa pozwala na komu- 
nikację bezpośrednią i można po- 
wiedzieć zbliża taryfowo nasze pań- 
stwa i ułatwia obrót gospodarczy, 
czyniąc go wygodniejszym i tań- 
szym. Jedią z najbliższych konsek- 
wencyj układu handlowego będzie 
zniesienie przeładowywania towarów 
na stacji pogranicznej Zemgale, gdzie 
zamierzona jest zmiana osi normalno- 
towarowych na szerokotorowe. 

W ten sposób polskie wagony 
towarowe będą bezpośrednio @ jeż- 
dżać, do Rygi i odwrotnie wagony 
łotewskie do Polski, Traktat haudlo- 
wy przewiduje między innemi po- 

ważne zmniejszenie stawek celnych 
na szereg ważnie,szych towarów, in- 
teresujących łotewskich eksporterów. 

Ta część umowy była bardzo trud- 
na i wskutek tego właśnie rokowa- 
nia trwały dłużej, niż przypuszcza- 
iiśmy. Traktat zawiera przepisy pra- 
wne, z których bęcą korzystali w 
zakresie działalności gospodarczej 0- 
bywatele polscy na Łotwie i łotew- 
scy w Polsce. 

Następnie min. Balodis ošwiad- 
czył prasie co następuje: 

Z wielkiem zadowoleniem stwier- 
dzam szczęśliwy fakt, że po długich 
staraniach udało s ę nam zakończyć 
dawno ziczętą prucę i uregulować 
polsko-łotewskle stosunki gospodar- 
cze, liezultatem zawartego traktatu 
będz'e wzrost obrotu pomiędzy obu 
krajami. 

Mam nadzieję, że szczególnie ło- 
tewskie ryb. łówstwo i niektóre ga- 
łęzie naszego przemysłu znajdą przy 
pewrych wysiłkach z naszej strony 
znacznie większy rynek zbytu w 
Polsce. Oczywiście; przy uregulowa- 
miu sto: unkow gospod rczych wzmoc- 
nią się także stosunki polityczne i 
kuituralne, co zkolei przyczyni się 
do konsolidacji pokoju. i przyjaz- 
nych stosunków pomiędzy państwa- 
mi Europy Wschodniej. 

Wznowienie państwa kościelnego, 
Kardynał Vanutelli o układzie. 
RZYM. 12. II. (Pat). W wywiadzie z przedstawicielem „Popolo Ro 

mano* dziekan Świętego Kolegium kardynał Vanutelli oświadczył, że po 
wprowadzeniu ustroju fuszystowskiego miał stale nadzieję na pogodzenie 
p ństwa z kościołem. Kardynał wyraził przekonanie, że traktat, regulu- 
jący kwestję rzymską, zostanie przyjęty przychylnie przez zagranicę 

Uład rozst'zyga cały problemat w ten sposób, 
na całkowitą suwer: nn ść terytorjalną. 

że pozwoli Papieżowi 
niezbędną dla swobodnego i nie- 

zależnego kierownictwa sprawam: kościoła. Z okazji zawarcia układu mię- 
dzy W tykarem a Kwirynałem nastąpiła wymiana serdecznych gratula- 
cyjnych depesz pomiędzy Papieżem, królem włoskim i Mussolinim, 

Pozawarciu układu między Watyka= 
mem i Włochami. 

RZYM. 12.11 (Pat). Wiadomość o układzie między Włochami a Sto- 

lieą Apostolską przyjęta została przez ludność wszystkich miast entuzja- 

stycznie. Ulicami przeciągnęły pochody, wznoszące okrzyki na cześć Pa- 

pieża, króla i Mussoliniego. W kościołach odbyły się nabożeństwa dzięk- 
czynne w obecności przedstawicieli władz, delegacyj faszystowskich oraz 
licznych stowarzyszeń. Na ręce Papieża, króla i Mussoliniego napływają 
tysiące depesz gratulacyjnych. Gmachy publiczne i liczne domy prywatne 
są udekorowane, wieczorem zaś rzęsiście iluminowane, 

Tekst traktatu. 
RZYM, i2.II (Pat). Traktat zawarty między Stolicą Świętą a ltalją 

składa się ze wstępu oraz 27 artykułów. Traktat stwierdza ponownie, że 

religia rzymsko-katolicka jest jedyną religją państwową. Traktat uznaje 

pełne prawo własności, wyłączną 1 bezwzględną władzę, oraz suwerenną 

jurysdykcję Stolicy Dw. nad Citta Vaticano, postanawia utworzenie Citta 
Vaticano, znajdującą się pod wyłączną władzą Stolicy Św. 

dalszym ciągu traktat postanawia, że państwo włoskie wybuduje 

w Citta Vaticano sieć tramwajową, oraz zorganizuje służbę pocztową. te- 

legraficzną i telefoniczną, za pośrednictwem której Watykan będzie bez- 

pośrednio połączony z innemi państwami. Inne klauzule traktatu określają 

kategorje osób, które będą rezydowały w Citta Vaticano, oraz ustalają 

przywileje, jakie będą przyznawane osobom, należącym do dworu ponty- 

fikalnego, a nie rezydującym w Citta Vaticano. 

Echa podpisania protokółu. 
Konfererencja Davila z Łitwinowem. 

(Tel, od wł. kor, z Warszawy). 

Z Moskwy donoszą przed opuszczeniem Moskwy pos. Davila odbył 
dłuższą rozmowę z p. Litwinowem, która zwróciła powszechną uwagę w 
kołach dyplomatycznych. W rozmowie tej poruszono całoksz ałt stosun- 
ków między Rumunją a Sowietami, 
wania zagadnień nie doszło. 

jednakże 'do konkretnego sprecyzo- 

Ugruntowanie stanow'ska polskiego na Wschodzie. 

Specjalny korespondent Agencji Press telegrafuje z Moskwy: Jeden 
z najpoważniejszych dyplomatów zachodnich, akredytowanych w Moskwie, 
w rozmowie z przedstawie elem Agencji Press, podkreśla znaczenie poli- 

tyczne dodatkowego protokółu do paktu Kelloga. Dyplomacja państw za- 
chodnich, która śledziła z całą uwagą taktykę posła polskiego w Moskwie 

min. Patka, stwierdza powodzenie i wysoki zmysł dyplomatyczny posła 

polskiego. Dyplomacja zachodnia uważa, że stanowisko Polski zostało w 
ostatnich driach silnie ugruntowane na Wschodzie Europy. 

Guri OSI 

KURJER WILENSKI 
Nr. 36 (1381) 

DZIEŃ POLITYCZNY. 
Ministerstwo Komunikacji wyda” 

ło polecenie wszystkim dyrekcjom 
kolejowym w związku z panującemi 
w calym kraju mrozami, by ruch 
pociągów osobowych i pośpiesznych 
ograniczyć do 50 proc. Polecenie to 
pozostaje w mocy aż do odwołania. 

* 
Dyrektor fabryki „Azot”*, zięć 

Pana Prezydenta inż. Zwisłocki po- 
ważnie zachorował i przebywa w 
klinice krakowskiej. Pan Prezydent 
bardzo jest zaniepokojony stanem 
zdrowia swego zięcia i pozostawił 
w Krakowie swego adjutanta rot” 
mistrza Calewskiego, który kilka” 
krotnie w ciągu dnia informuje Pa- 
na Prezydenta o rozwoju choroby. 

W dniu wczorajszym w godzi- 
nach rannych rotm. Calewski za” 
wiadomił, że stan chorego uległ po- 
gorszeniu. Jednak po południu na- 
deszły wiadomości pomyślniejsze. 

Inż. Zwisłocki chorował na gry- 
pę i obecnie jako konsekwencje te” 
go wynikły dość poważne kompli- 
kacje. 

* 

W najbliższym czasie oczekiwa- 
ne jest w Moskwie podpisanie u- 
mowy polsko-sowieckiej w sprawie 
wymiany większej ilości więżniów 
polskich. 

e TETOTEETE НОМО ZOZ 

Waine narady rządu 
w związku z uchwaleniem budżetu. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W związku z uchwaleniem przez 
Sejm budżetu państwowego na rok 
1929—30 odbywają się obecnie na- 
rady kierowników nawy państwo- 
wej. jak wiadomo, Sejm powiększył 
o kilkaset miljonów budżet państwo- 
wy po kilkumiesięczaych żmudnych 
i naogół nieciekawych obradach. 

Dewizą opozycji sejmowej wo- 
bec rządu, gdy budżet znalazł się 
w lzbie, było przeprowadzenie jak- 
najdalej idących oszczędności we 
wszystkich niemal resortach. Tym- 
czasem po tak długich obradach 
budżet wychodzi z Sejmu nietylko, 
że niezmniejszony, ale w bardzo 
dużym stopniu zmieniony w porów- 
naniu do przedłożeń rządowych i 
o kilkaset miljonów rozdęty. Z te- 
go'też względu należy sobie tłu- 
maczyć wczorajsze dziwne zacho- 
wanie się opozycji lewicowej, któ- 
ra nie chcąc brać odpowiedzialno- 
ści za taki budżet usunęła się od 
głosowania, składając  sofistyczną 
deklarację o jej opozycji wobec 
rządu. Dlatego tylko pos. Woźnicki 
znalazł sobie, jako furtkę do wyj- 
ścia, wniosek o postawienie w 
stan oskarżenia przed trybunałem 
stanu min. Czechowicza, a P. P. S. 
niespodziewanie przerzuciła swoją 
rozgrywkę opozycyjną z budżetu 
na teren Konstytucji. 

Narady w rządzie trzymane są 
w zupełnej tajemnicy i przebieg ich 
nie jest podawany do wiadomości 
publicznej, jednakże nie ulega wąt- 
pliwości, że są one poświęcone no- 
wej sytuacji, wytworzonej z uchwa- 
leniem przez Sejm budżetu. Zarów- 
no onegdaj wieczorem, jak w ciągu 
dnia wczorajszego odbywały się 
konferencje na Zamku, w Belwede- 
rze i w Prezydjum Rady Ministrów, 
w których brali udział Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej i prezes klubu 
B. B. płk. Sławek. Wszelkim pog- 
łoskom, jakie w związku z tem ro- 
zeszły się wczoraj po mieście o 
rzekomo mających nastąpić lada 
dzień zmianach w gabinecie, ze 
źródeł miarodajnym kategorycznie 
zaprzeczają. 

DaBrELA 

Kronika telegraficzna. 
= Wybery do rad „miejskich odbyły 

się w większości miast Śiąseskich. Partja 
rządowa prawie wszędzie uzyskała większość 
głosów. 

== W okolicach Władykaukazu odczuto 
wstrząsy podziemne, trwały one 30s. Ściany 
wielu domów zarysowały się, nastąpiły też 
obsunięcia się gór. 

= Miljon funtów st. na muzeum wzo- 
rów wynałazków Edissona przeznaczył Hen- 
ryk Ford dla uczczenia rocznicy urodzin 
Edissona. 

== Zderzenie pociągu pośpiesznego ber- 
lińskiego zdążającego do Stutgadu, ze sto- 
jącym tam wagonem sypialnym pociągu 
Berlin Monachjum nastąpiło na stacji Burg- 
komnitz. М 

= Miss Bobby Trout, 22-letnia daktylo- 
grafka w Los Angelos, zdobyla nowy rekord 
kobiecy długości lotu, utrzymując się na 
jednopłatowcu 17 godzin 5 min. 37 sekund. 

== Historyczny ratusz miasta Leidy w 
Danji będący arcydziełem architektury spło- 
nął wczoraj nad ranem. Spłonęły warto- 
ściowe dzieła sztuki, jak obrazy, gobeliny, 
rzeźby i t. d. Przyczyny pożaru dotychczas 
nie wykryto. 
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Kredyty na kwalifikowane 
nas Ona. 

Opierając się na materjale zło- 
żonym przez Oddziały Państwowe- 
go Banku Rolnego, w sprawie kre- 
dytów na zaopatrywanie rolników 
w nasiona zakwalifikowane Li II od- 
siewów, Centrala Państwowego Ban- 
ku Rolnego upoważniła Oddziały do 
natychmiastowego uruchomienia po- 
wyższego kredytu na warunkach: 

1) Kredyt będzie podlegać zwro- 
towi do dnia 30 listopada 1929 r. 

2) Oprocentowanie kredytu sto- 
sowane będzie według stawek nor- 
malnych, obowiązujących każdocze- 
śnie w Państwowym Banku Rolnym. 

3) Kredyty udzielane będą in- 
stytucjom spółdzielczym względnie 
komunalno-kredytowym na zaopa- 
trywanie rolników w zakwalifikowa- 
ne nasiona I i Il odsiewów. 

4) Kredyty zabezpieczone będą 
ma nórmalnych zasadach według u- 
znania Oddziału. 

Przy udzielaniu kredytów spół- 
dzielniom rolniczo-handlowym wska- 
zane byłoby, aby spółdzielnie te 
składały wszystkie weksle osiągnię- 
te ze sprzedaży nasion rolnikom do 
inkasa do odpowiedniej kasy po- 
wiatowej lub dobrze zorganizowanej 
spółdzielni kredytowej, przy jedno- 
czesnym wydanju polecenia tej in- 
stytucji, aby sumy osiągnięte zinkasa 
tych weksli były przekazywane bez- 
pośrednio do właściwego Oddziału 
Państwowego Banku Rolnego na po- 
krycie jej wierzytelności w Banku— 
względnie spółdzielnia rolniczo-han- 
dlowa, po porozumieniu się z po- 
wiatową kasą lub spółdzielnią kre- 
dytową, przerzucałaby zadłużenie rol 
mików jze sprzedaży im nasion do 
tych instytucji kredytowych. 

5) Realizacja tych pożyczek od- 
bywać się będzie drogą pokrywania 
przez Państwowy Bank Rolny na- 
leżności dostawcom za dostarczone 
nasiona podług faktur wystawionych 
na pożyczkobiorcę względnie od- 
biorcę. 

W wypadkach, gdy pożyczko- 
biorcy są w stosunku z Oddziałem 
i zasługują na zaufanie — wówczas 
faktury lub rachunki mogą być oka- 
zywane w terminie 15—6 dniowym, 
po zrealizowaniu kredytu. 

6) Jako dostawcę należy uwzglę- 
dniać tylko hodowców zbóż jarych, 

zakwalifikowane na- 
siona I i Il odsiewów według załą- 
czonego spisu. 

Celem uniknięcia wypadków, ja- 
kie miały miejsce w roku ubiegłym, 
że rolnicy zakupywali nasiona u ho- 
dowców z terenów dalszych z po” 
minięciem hodowców, posiadających 
nasiona zakwalifikowane, a więc na- 
siona poniekąd już zaklimatyzowa- 
ne i więcej odpowiednie dla danego 
terenu—przedewszystkiem będą ho- 
norowane faktury, pochodzące z za- 
kupu nasion zakwalifikowanych miej- 
scowych hodowli. 

Nabywanie nasion u hodowców 
z obcych terenów może być uwzglę- 
dniane o ile stwierdzone będzie, że 
zapasy nasion u miejscowych ho- 
dowców zostały wyczerpane. 

Prócz kredytów na zakup nasion 
kwalfikowanych I i II odsiewów, In- 
stytucja Centralna Państwowego 
Banku Rolnego, przyznała kredyty 
dla hodowców zbóż oryginalnych. 
Po otrzymaniu od tych hodowców 
informacji, w jakich kwotach kre- 
dyt będzie wykorzystany na posz- 
czególnych terenach — będą posta- 
wione odpowiednie kwoty do dy- 
spozycji tych firm w odpowiednim 
Oddziale Państwowego Banku Rol- 
nego. W sezonię wiosennym inne 

ŻYCIE GOSPODARCZE, 
kredyty t. zw. siewne — nie będą 
uruchomione. ` 

Poszczególne Oddziały Państwo- 
wego Banku Rolnego otrzymały na- 
stępujące sumy: Oddział Główny w 
Warszawie—zł 1.000.000, oddział w 
Lublinie —zł. 500.000, w Kielcach — 
zł. 400.000, w Łucku zł. 200.000, we 
Lwowie—zł. 450.000, w Krakowie— 

zł. 400.000, w Katowicach —zł. 100000, 
w Poznaniu—zł, 680 000, w Grudzią- 
dzu—zł. 200.000, w Wilnie—zł 100000, 
w Pińsku—zł. 80.000. (AROL). 

Z Powszechn. Wystawy Krajowej, 
— Dstateczny termin zgłoszeń na 

wystawę .presową. Ostateczny termin 
nadsyłania zgłosz+ń przez zarządy 
wydawn otw perjodycznych Rzpl tej, 
w sprawie udzału w wystawie pra- 
sowej podczas Powszechnej Wysta- 

wy Krajowej iw sprawie przydziału 
miejsca w przygotowanym na tę 
Wystawę „pawilonie prasy*, został 
wyznaczo”y przez zarząd główny 
Związku Wydawców Dzienników i 
Czasopism, % arszawa, u!. Nowoewiej- 
ska 43, na dzień 15 lutego r. b. 

Szkiea stoisk i eksponatów win- 
ny b:ć przedstawione do zatwier- 
dzenia rzeczoziawcy artystycznego 
grapy wys'iawców prasy najpóźuiej 
10 marca r. b 

Zgłoszenia, jakoteż szkice, winny 
być nadsyłane na ręce zarządu 
głownego Zwiazxu Wydawców Dzien- 
ników i Czasopism. 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Tablice do użytku przy po- 

mlarze skór. Wieński Okręgowy U- 
rząd Miarinformuje: Nakładem Głów- 
nego Urzędu Minr wyszły z druku 
tablice do użytku przy pomiarze 
skór p. t. „Tablica zimiany stóp 
kwadratowych angielskich na decy- 
metry kwadratowe i odwrotnie do 
użytku przy pomiarze skór". T:blice 
te można nabyć w kancelarji Wiień- 
skiego Okręg 'wego Urzędu Miar ul. 
Trocka 10 po cenie 15 groszy za 
sztukę. Tablczkę tę powinien po- 
siadać każdy handel s: órami, 

Z CAŁEJ POLSKI 
— Podatek samochodowy. Pro- 

jekt nowego jednolitego podatku od 
samochodów i pojazdów, opraco- 
wany przez Ministerstwo Robót 
Publicznych i zatwierdzony przez 
Radę Ministrów, wpłynął już do 
Sejmu. Projekt ten przewiduje ska- 
sowanie wszystkich dotychczas ist- 
niejących różnych opłat i podatków 
od samochodów, a wprowadzenie 
jednego podatku w wysokości prze- 
ciętnie 40 zł. od 100 kg. wagi rocz- 
nie (dla samochodów osobowych) 
z zachowaniem pewnej skali, wyż- 
szej dla samochodów luksusowych. 
Według projektu, podatek od Forda 
wynosiłby przeciętnie 300 zł. rocz- 
nie, od Rolls Royce a zaś około 
1.300 zł. rocznie. 

— Podatek od jezior. Minister- 
stwo Spraw Wewnętrznych w poro- 

zumieniu z Ministerstwem Skarbu 
zatwierdziło uchwałę sejmiku lubo- 
melskiego w sprawie wprowadzenia 
na rzecz powiatowego związku ko- 
munalnego samoistnego podatku od 
jezior z tem zastrzeżeniem, że od- 
powiedni statut będzie uchwalony 
wegług brzmienia zaleconego przez 
M. S$. W. Zgodnie z niem podatek 
roczny od jezior wydzierżawionych 
wynosić ma 10/6 sumy dzierżawnej, 
od jezior zaś eksploatowanych przez 
właściciela |10"”/o rocznego zysku. 
Od podatku mają być zwolnione je- 
ziora, które podlegają państwowemu 
podatkowi przemysłowemu i pań- 
stwowemu podatkowi gruntowemu. 

Hugenbarg — przyszły dyktator Niemiec. 
(Korespondencja własna „Kurjera Wileńskiego). 

Berlin, w lutym. 

Przewrót w Jugosławii znalazł 
przyjazne zachęcenie na łamach ga- 

„zet koncernu Hugenberga.  Dzien- 
niki Hugenberga cieszą się z każ- 
dego „upadku parlamentaryzmu". 
Cieszyć się z dyktatury w innych 
krajach jest rzeczą  požbawioną 
wszelkiego ryzyka, ale urządzać 
przewroty we własnym kraju jest 

dziełem bardzo ryzykownem. Hu- 
genberg jest nietylko kandydatem 
na dyktatora, lecz i kupcem. A jako 
kupiec — dyskontuje konjunktury. 
Zarówno jak general Lossow jest 
on tego zdania: „Jestem za prze- 
wrotem ale jedynie w tym wypad- 
ku, ješli 519/, powodzenia jest ubez- 
pieczony!* Mamy natomiast w da- 
nym wypadku podstawy wątpić w 
to, aby 510/, powodzenia było za- 
pewnionych. Hzemplatrahunt — do- 
świadczenie Kappa w Berlinie i Łu- 
dendorfa w Monachjum działa ozię- 
biająco na pożądania dyktatorskie. 
Dążenia prawicowych spiskowców 
poniosły fiasko, gdy marszałek Hin- 
denburg, złożywszy przysięgę wier- 
ności konstytucji republikańskiej 
przeprowadził granicę między sobą 
a nimi. 

Wszystkie wysiłki żywiołów re- 
akcyjnych, zmierzających dozjedna- 
nia sobie prezydenta Hindenburga 
i skłonienia go do uczestniczenia 

w planach przewrotu państwowego 
spełzły na niczem. Hindenburg — 
było to imię popularne, przy po- 
mocy którego. można było śmiało 
liczyć na powodzenie. Nikt z wo- 
dzów prawicowych w Niemczech 
pod względem popularności nie mo- 
że, rzecz jasna, dorównać Hinden- 
burgowi. resztą prawica nie ma 
wprost wodzów, którzy mogliby- 
zjednać sobie szerokie warstwy spo- 
łeczeństwa. Tego nie da się powie- 
dzieć o Hugenbergu, który cieszy 

. się popularnością atoli tylko w pra- 
wicowych kołach Prus i to nie we 
wszystkich. We własnem stronnictwie 
zaś ma on nie mało rywali, do licz- 
by których należy również strącony 
przez niego ze stanowiska przewod- 
niczącego partji hr. Westarp. W po- 
łudniowych Niemczech Hugenberg 
nawet i w kołach prawicowych nie 
cieszy się ani uznaniem ani popu- 
larnością. W stronnictwie monarchi- 
stycznem panuje od czasu incyden- 
tu z wodzem lewego skrzydła LLam- 
bachem chroniczny kryzys nie sprzy- 
jający aktywnym wystąpieniom. 

Nadto obok Hugenberga znajdu- 
je się szereg osób, które uważają 
siebie za powołanych do „ocalenia 
Niemiec" jak naprz. wódz „Stahl- 
helmu* Zeldte, wódz „Wehrwolfu" 
itp. Wówczas gdy na lewicy, a w 
szczególności w socjal-demokracji 
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Z całej Polski. 
Dodatki wy ównawcze dla pra- 

cownisów na Śląsiu. 
KATOWICE, 12.11. (Pat). Komisja 

arbitrażowa i pujednawcza pod prze- 
wodnictwem inż. Kmity rozpatrywa- 
ła sprawę dodatku wyrównawczego 
dia pracowników, za rud.ionych w 
ciężkim przemyśle eraz dla praco- 
wników kupieckich. Komisja wydała 
orzeczenie, mocą którego płace po- 
czą kowe Średnich grup upvsażenio- 
wych pracowników, zatrudnionych w 
ciężsim przeu yśle podwyższa się 0 
6 proc., Natomiast płace pracowni 
ków kupieckich o 5 proe, Poczatko- 
wi maszyniści wyciągowi otrzymali 
podwyżeę 5 proc. Orzeczen e ważne 
jest od 1-go lutego, przyczem stro- 
nom przysługuje prawo ' wypowie- 
dzenia się w tej sprawie w przec @- 
gu 5 dni. Ogółem przeprowadzono 
podwyżkę dla z8 grup uposużenio- 
wych. 

Rozwiązanie sejmu śląskiego. 
(Tel, od wł, kor. s Warssawy), 

Pan Prezydent Rzeczyposbo itej 
podpisał w dniu wózorajszym zarzą- 
dzenie, rozwiązujące sejm sląski na 
podstawie odioś ej ucuwały Rady 
Ministrów. Wybory zostaią zarzą- 
dzone w myśl oduośnego statutu 
orzanicznego do województwa śląs- 
kiego. 

Motywem rozwiązania jest prze- 
dawnieni* kadencji sejmu śląskiego 
z 6 lat do 6. W kołach politycznych 
J*unak utrzymuje się prze onanie, 
že istotym powodem rozwiązania sej 
mu ślęskiego jest f:kt, (4 w ostat- 
nich czasach sejm śląski stał się te- 
renem ostrej i szkodiiwej dla pań- 
stwa w lki partyjnictwa ėl4-kiego, 
co m'głoby zagrażać polskości i sta- 
n wi posiadania Polski na z.chod- 
nich krańcach państwa polskiego. $$ 

Giełda warszawska 2 dn. i2. II. b.m. 

WALUTY i DEWIZY: 
Holandja . . —. 357,23—356,33 
Londyn 43 30'/,—43.01 

Nowy York 8,90 -8,88 

Paryž 34 84 —34,75 

Praga 26.38'/,—26.32 

Szwajcarja . й «14 171.54—171,11 

wiedeń 125 24—124,93 
Włochy UAE 46,68—45,56 
Marka niemiecka . " ° + 211,62 

Papiery procentowe: Pożyczka inwesty- 
cyjna 109,25 Stabilizacyjna 92. Premjowa 
dolarowa — 103,50 — 103,75. 5%  konwersyjna 
67. 5% kolejowa 59. 6% dolarowa 85 10% . 
kolejowa 102,50 8% L. Z. Banku. Gospo- 
darstwa Krajowego, i Baku Rolnego, obli- 
gacje Banku Gospodarstwa Krajowego 94. 
T. K. Przemysłu Polskiego 94 4!/,% ziem- 
skie 4915 49,10. 8% warsz. 69, 0—69. 5% 
Łodzi 64,50. 10% Siedlec 7275 72,50 

Akcje: Bank Handlowy 120 Polski 174,50. 
Związku Spółek Zarobkowych 85. Kijew- 
ki 96. Spiess 250 Siła i Światło 134—133. 
Firiey 53. Modrzejow 30. Ostrowiec serja A 
1 В 103 112. Parawóz 30—31. Rudzki 43. 
Starachowice 35 25. 

Zamówienie m saletrę 
Chilijską Wapniową i Nitrofos 

przyjmuje 

Zygmunt Nagrodzki zawarna'11-. 
į Kto zamówi wcześnie - ten będzie miał 

transporty w drodze. 501 
00409440044+404444040140040404 
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ЗЕ В ЗОВ 

SEJM I SENAT. 
Endecki i socjalistyczny"projekt 

zmiany Konstytucji. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Klub Narodowy przygotowuje 

swój projekt zmiany Konstytucji, 

opracowany przez grono posłów- 
prawnikó y tego klubu. Nowy ten 

projekt w pewnych szczegółach zbli 
żony jest do projektu klubu B. B., 

uznaje on bowiem konieczność 

wzmocnienia władzy wykonawczej i 
wprowadzenia zasad veta Prezyden- 

ta. Projekt klubu Narodowego różni 

się od projektu klubu B.B. wprowa- 

dzeniem dalekoidących zmian w or- 
dynacji wyborczej i ogranicza zasa- 

dę proporcjonalności, przyczem w 

ordynacji przewiduje zrównanie praw 

Sejmu i z prawami Senatu. 

Projekt ten jest już prawie cal- 

kowicie opracowany, jednakże za- 
chodzi ta trudność w złożeniu pro- 

jektu do laski marszałkowskiej, że 
klub Narodowy, posiadający wszyst- 

kiego 30-kilku posłów. będzie mu- 

siał szukać koniecznych Ill podpi- 

sów na swym wniosku wśród swych 

przyjaciół sejmowych, a więc w klu- 

bach Piasta, Ch. D. i N. P. R. Jed- 

nakże te wszystkie kluby nie posia- 

dają razem III głosów. 

Równocześnie opracowywany jest 

przez P. P. S. projekt zmiany Kon- 

stytucji, który wniesiony będzie do 

Sejmu po szczegółowem uzgodnie- 

niu tego projektu z klubami t. zw, 
lewicy parlamentarnej. 

$prawa podkładów kolejowych. 
Sejmowa komisja budżetowa pod 

przewodnictwem pos. Wyrzykowskie- 
go uchwaliła wystąpić na plenum Sej 
mu z następującym wnioskiem: Dla 

zbadania zakupów podkładów kole- 

jowych, dokonywanych rok rocznie 

przez Ministerstwo Komunikacji Sejm 

wybiera na podstawie art. 34 Konsty- 

tucji komisję w składzie 6 osób. 

Komisja, wybrana przez Sejm, ma 

przedłożyć sprawdzanie na początku 

przyszłej sesji budżetowej. 

Bezprawne posiedzenie wojskowej 

komisji sejmowej. 

Dziś po południu odbyło się 
zwołane przez pos. Roję, jako wi- 
ceprzewodniczącego, posiedzenie 
komisji wojskowej przy udziale 21 
posłów. Na komisji nieobecni byli 
członkowie klubu B. B Pos. Roja 
(Str. Chł.), otwierając posiedzenie, 
oświadczył, że od kilku miesięcy 
posiedzenia komisji nie były zwo- 
ływane. 8 b. m. pos. Trąmpczyński 
zwrócił się do niego jako zastępcy 
przewodniczacego komisji wojsko- 
wej z prośbą o jak najszybsze zwo- 
łanie komisji w myśl art. 76 regu- 
laminu Sejmu. 

Wobec tego pos. Roja zwołał ko- 
misję. Wreszcie zaznaczył, że pos. 
Kościałkowski, jako przewodniczący 
komisji nadesłał mu odpis pisma, 
wystosowanego przez niego do mar- 
szałka Sejmu, w którem zwołanie 
komisji przez pos. Roję oznacza, ja- 
ko bezprawne. Po dyskusji przyjęto 
głosami wszystkich obecnych 3 
wnioski. Mianowicie, komisja uchwa- 
lila wyrazić swą solidarność z za- 
stępcą przewodniczącego pos. Roją, 
uznając zwołanie posiedzenia w dniu 
dzisiejszym za szłuszne, konieczne 
i regulaminem Sejmu uzasadnione. 

Dalej komisja oznaczyła termin 
następnego posiedzenia na dzień 
20 lutego o godz. ll przed poł.f 

Nowy zamach na prezydenta 
Meksyku, 

WIEDEŃ 12. II. Pat. United Press dónosi z Meksyku, iż zamach 
na pociąg. wioziący prezydenta Meksyku został dokonany przez grupę 
rewolucjoni:tów. Jak słychać, w zamachu tym brało udz at 

Podczas śledztwa, przeprowadzonego na miejscu zamachu znale- kob et. 
ziono- zwłoki nieznanego mężczyzny, 
eksplozji. 

Należał on do sprawcówzamchu. 

także 10 

który ponió.ł śmierć w czasie 

W pobiiżu zwłok leżało kilka paczek 
z religijnemi drukami propagandowemi. W misście panuje wielkie wzbu- 
rzenie. W czasie manife tacji z okazji powrzebu Torala aresztowano 84 
osoby. Przed domem vaczelnika więzienia zgromadził się dziś olbrzymi 
tłum, który obrzucił dom kamieniami, 

  

Uwaga PP. Dyrektorzy "Gimnazjum i Szkół Powszechnych! 
Od dnia 18-go lutego r. b. demonstruje się w kinie „LUX“ 

film p. t. N E 

D/g powiešci Wiktora HUGO.     

y4 N į C Y (LES MISĖRABLES) 

Wezyscy Sz. PP. Dyre:torzy, którzy zecheą zamówić dzienne seansy dla uczą- 
cej się młod'ieży po cenaeh znacznie zniżonych, prosimy łaskawie zwrócić się do 
Dyrekcji od godz, 4-ej do 10-ej w.ecz. w kinie teatrze „LUX*. 472 3 

Dla młodzieży dozwolone. | 

| 
  

KONCESJONOWANA PRZEZ MIN. W. R. i O.P. 

SZKOŁA FILMOWA 
ZWIĄZKU ARTYSTÓW SZTUKI KINEMATOGRAFICZNEJ W WILNIE 

Do dnia 1-11 1929 r. przyjmuje 

SEUTAVENKIMIA VB TOCZENIA 

panuje karność, w kołach prawico- 
wych  drobnostkowość, cechująca 
poszczególnych „kandydatów na 
dyktatorów" oraz brak wodza, uzna- 
nego przez wszystkich, przeszka- 
dzały w utworzeniu jedaolitego fron- 
tu. Narówni z tymi osobistymi po- 
rachunkami oraz drobnymi zatar- 
gami poszczególnych grup, musimy 
mieć na względzie i tę okoliczność, 
że jeżeli demokraci północnych i 
południowych Niemiec mają wspól- 
ny program, to porozumienie mię- 
dzy monarchistami bawarskimi'i pru- 
skimi jest nie do pomyślenia. Mię- 
dzy separatystycznemi dąženiami 
monarchistów bawarskich i dąże- 
niami monarchistów pruskich do 
tradycyjnej hegemonii w iem- 
czech—istnieje dystans takiego roz- 
miaru, że monarchiści bawarscy do 
właściwego czasu przekładają repu- 
blikańsko-demokratyczne Prusy nad 
monarchistyczne. Toteż dlatego za: 
mach stanu Ludendorfa—Hitlera w 
Monachjum poniósł w r. 1923 klę- 
skę. Bawarczycy bowiem zupełnie 
słusznie widzieli w osobie Luden- 
dorfa—przedstawiciela znienawidzo- 
nego przez nich monarchistycznego 
prusactwa, tak że wbrew oczekiwa- 
niom jego ijego przyjaciół nie przy- 
szli mu z pomocą. 

Nie pójdą najprawdopodobniej 
Bawarczycy także za Hugenber- 
giem. A więc podstawa dyktatury 
Hugenberga jest bardzo wąska. 
Część monarchistów pruskich i tyle. 
Z punktu widzenia socjologicznego 
za Hugenbergiem s'oi część prze- 
mysłowców 1 wielkich obszarników 
wschodnich Niemiec. W skład zwo- 

  

  

  

zapisy na rok szkolny 1929. 

lenników tego ruchu wchodzi rów- 
nież część sfery urzędniczej, szcze- 
gólnie — z sądownictwa. Spójrzmy 
teraz na drugą stronę: ujrzymy tam 
przedewszystkiem 8 miljonów zor- 
ganizowanych robotników. Kto zna 
karność niemiecką — ten zrozumie, 
co to znaczy. Powszechny strajk 
w czasie rozruchów Kappa wykazał 
całą potęgę tego czynnika, który do- 
prawdy urzeczywistnił słowa pieśni: 

„Alle Rider stehen still, 
Wenn dein starker tren es will!* 

Do czego doprowadził strajk wi- 
dać chociażby z tego, że, o zgro- 
zo — dyktator Kapp nie znalazł ani 
jednego drukarza dla wydania odez- 
wy do narodu i musiał się uciec do 
rękopisów! W każdym razie my- 
ślący człowiek zdaje sobie sprawę 
z tego, że powszechny strajk nawet 
niezależnie od wyników walki po- 
litycznej w tak uprzemysłowionym 
kraju, jak są Niemcy, grozi takimi 
zgubnymi skutkami dla życia gospo- 
darczego, że byłoby szaleństwem i 
przestępstwem prowokować go za 
pomocą eksperymentów  politycz- 
nych. Lecz to nie wyczerpuje jesz- 
cze wszystkich przeciwników Hu- 
genberga. 

Łącznie z  monarchistycznymi 
związkami wojskowymi jak: „Stahl- 
helm* i „Wehrwolf*—istnieje repu- 
blikańsko-demokratyczna wojskowa 
organizacja „Reichsbauner”*, nie mó- 
wiąc już o związku komunistycznym 
/„czerwonych  frontowcow“. Pod 
względem ilości członków związek 
„czerwonych frontowców" nie ustę- 
puje „Stahlhelm'owi“.  Usilowania 
„„Stahlhelm'u“ aby zdobyė Berlin w 

Sekretarjat czynny codzień w godz. 11-1 i 5-8 

ulica Ostrobramska 27 (w podwórku na lewo). 
  

  

403 i 

zeszłym roku zakończyły się okrop- 
nem fiaskiem. Wódz „Stahlhelm'u*— 
fabrykant wody selcerskiej Zeldte— 
coprawda głośno zapewniał, że 
„przyjdziemy do Berlina i więcej go 
nie opušcimy“, jednakże, gdy człon- 
kowie „Štahlhelm'u“ z całych Nie- 
miec zebrali się w Berlinie — trzeba 
było potrójnego łańcucha policji, aby 
ich obronić przed „czerwonymi fron- 
towcami“. To tež niefortunni „zdo- 
bywcy Berlina" nie mogli się zde- 
cydować nawet -dla własnych celów 
na opuszczenie szeregów swej de- 
monstracji, by nie dostać się w rę- 
ce rozjuszonego tłumu. Monarchi- 
styczne wojskowe. związki „Stahl- 
helm“ i „Wehrwolf“ i inne nie liczą 
więcej nad'300000 członków, gdy re- 
publikańsko-demokratyczny wojsko- 
wy związek „Reichsbauner“, liczy 
3 miljony członków. Pozycja Reichs- 
wehry nie może być decydującą, 
bowiem jest ona nieliczną aby ,sa- 
mej zadecydować o wyniku walki. 
Policja zaś — w Prusiech przynaj- 
mniej — jest zaufanem narzędziem 
rządu republikańskiego. 

Wiedząc, że masy ludności w 
miastach i ośrodkach przemysłowych 
są nieżyczliwie dla niego usposo- 
bione, Hugenberg szuka oparcia na 
wsi. Do rezerwy jego armji należą, 
rzecz jasna, chłopi, którzy tworzą 
większość "vw  monarchistycznych 
związkach wojskowych. Agenci jego 
agitują wśród chłopów przeciwko 
płaceniu podatków, wynikiem czego 
były rozruchy w Kuritz, — gdzie 
chłopi zniszczyli gmach urzędu po- 
datkowego. Rozruchy tego rodzaju 
miały również miejsce i w innych 
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Pogrzeb zasłużonego obywa 
Wczoraj o godz. 9-ej m. 30 ni- 

stąpiła eksportacja zwłok š. p. Wi- 
cława Makowskiego do kości 
św. Ducha, gdzie w obecności prze: 
stawicieli władz miejscowych, 
szczelnie wypełnionym kościele ot 
było się nabożeństwo za duszę z 
służonego senjora księgarzy wile: 
skich. Na smutną tę uroczysto: 
między innemi przybyli wraz 
sztandarami delegacje Śtowarzysze 
nia Kupców i Przemysłowców Chrz: 

ścijan, średniej szkoły handlowej ora: 
stawili się licznie członkowie was 
skiego Związku Księgarzy. Vas B 

Po skończonem nabożeństwie | 
wyruszył z kościała kondukt žalob- 
ny, kierując się na cmentarz Rossę, 
gdzie wygłoszono szereg mów, po” 
czem zwłoki sędziwego i zasłużo” 
nego księgarza spoczęły w grobach 
rodzinnych. | 3 

W imieniu nieobecnego w Wil- 
nie p. wojewody „wileńskiego Ra- 
czkiewicza był na pogrzebie naczel- 
nik Wydziału Urzędu Wojewódzkie- 
go p Wacław Sławiński. Władze 
samorządowe reprezentował prezy- 
dent miasta p. mec. Folejewski. | 

Jak się dowiadujemy, p. wojewo- 
da Wł. Raczkiewicz po powrocie 
do Wilna przesłał pisma kondolen- ' 
cyjne z powodu zgonu š. p. Wa- 
cława Makowskiego do wdowy p. 
Apalonji Makowskiej i syna p. Wa- 
cława Makowskiego. į 

  

   

WŚRÓD PISM. 

„Przegląd Artystyczny" Ne 1-2, 
piątego rocznika świeżo wyszedł z 
druku w zwiększonej ilości stron i 
zawiera w części literackiej artykuły: 
„Rodzaje piękna* — F. Lubierzyń- 
skiego, sylwetkę literacką Stefana 
Kiedrzyńskiego pióra I. Z. Leliwy, 
sylwetkę malarską K. Stabrowskie 

"go — Wandy Gentil - Tippenhauer, 
sylwetkę rzežbiarki T. Dąbrowski 
pozatem bogaty dział sprawozdaw. 
czy, zawierający recenzje. Z opery 
i koncertów warszawskich, z wy- 
stępu tancerek Aliny Konopki i 
Stanisławy Welskiej, z teatrów łódz- 
kich i wileńskich oraz kronikę ar- 
tystyczną. W dziale ilustracyjnym | 
widzimy. reprodukcje obrazów Ka- 
zimierza Stabrowskiego, rzežb Teo- | 
dory Dąbrowskiej oraz liczne po- | 
dobizny artystek i artystów. Staran- 
ny dobór materjału i ulepszona szata 
zewnętrzna świadczą o powolny 
wprawdzie, lecz stałym rozwoju t 
go czasopisma. $ 
=== 

KSIĘGARNIA : "1 

Grbsthnera % Wolfa i $-kl 
Wilno, ul. Mickiewicza Nr 7. 

РО С 

Baumgarten F. Klametwe u dzieci i Zł. 
młodzieży. — 4 — 

Binet A. Pejęcia newoczesne » dzio- 
ciach | 7— 

Bovet P. lastynkt walki (P-ycho- 
togia - Wychowanie). 6— 

Claparede E. Psychologja dzi:cka. 850 
Dawid W. Inteligencja. wola i zdol- | 

@: 86 @о pracy. 12— 
* 0 daszy nau :z:cielstwa. 1.— 

Foerster W. 0 wychowanu obywa- 

  

    

    

   

     

    

    

   

   

   
   

  

     
    
   

    

    
   

  

    

    

  

     

    

   

    

  

   

   

        

   
   

     

    

   

telsk em. 450 || 
s. Szkoła I charakter. 1280 F 

Hamaide A. ket:da Decroly. 5. — 
Jeleńska L.. Metod ka pierwszych 

łat nauczania. 550 || 
Key E. Stulecie dziecka. SS 
Kierski F. J. H. * estaozzi t. |—Itf, 12— 
Korczak. Momerty wychowawcze. 1— : 
Kot S. ūzieje wychowania. 8.— || 
Miklaszewski W.  Nauczyriaistwo | 
2 Szkół Pewszechnych. 1.— H 
Ostrowski J. Żywa szkoła, 7.— 
Przanowski W. Same ząd w szkole 

powszechnej. 
Rabska Z. 8 dzieciach i nie dla | 

dzieci 2% 
Sandiford P. Szkolnictwo angielskie. 4.50 Ji 
Zarzecki L. Wychowanie naredowe. 12— | 

    
  

  

częściach Niemiec, gdzie chłopi pod 
wpływem agitacji, nie dopuszczają 
sekwestratorów do sprzedaży mie- | 
nia swoich sąsiadów. W każdym ra” 
zie ma Hugenberg grunt pod noga- @ 
mi we wsi niemieckiej. Atoli w 
Niemczech "/, część ludności stano- 
wią chłopi, a pozostałe */, trudnią 
się handlem i przemysłem. Ponadto 
zorganizować ludność wiejską do 
czynnej walki z ześrodkowym prole- 
tarjatem . nie należy do rzeczy la- 
twych! Dla miasta Hugenberg jest 
jedynie symbolem wzbogaconege 
podczas inflacji spekulanta, wzboga- 
conego kosztem zubożałego podczas 
inflacji stanu średniego. Do jakiego 
stopnia ów „Inflantions gewinnler“ 
jest znienawidzony przez szerokie 
warstwy ludności miejskiej widać 
chociażby z tego, że nawet nacjo- 
nalistyczny młodoniemiecki zako: 
nie przyznaje się do niego. 

Biorąc pod uwagę wszystko wy- 
żej przytoczone, dochodzimy do kon- 
kluzii, že 51 proc. powodzenia Hu: 
genberga zupełnie nie jest zapew: 
nionych i że wysiłek przewrotu pań 
stwowego może być uwieńczony nit 
laurami dyktatora lecz tem, co po- 
wiedział o sobie bohater dzieła 

Heine'go: : 
„Und nach frommer Hūschersit 

mahmen sie mich | 
dn die Mitte, und das Zuchthaus, 

heilig —gross, 

Ūffnete nur seinen Schoss...* 

Sądzić więc możemy, że sw 
plany dyktatorskie odłoży on n 
inny czas,
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Piszą do nas z Łużek: „Wśród 
wielu bolączek, trapiących nasze 
kresy, prawdziwem nieszczęściem 

a naszego miasteczka i okolicy 
jest brak odpowiedniego dozoru 
lekarskiego. Wprawdzie mamy le- 

|karza rejonowego, lecz z niewytłu- 
maczonych powodów różni, różnie są 

 towani w chorobie. 
Nie będę wyłuszczał licznych 

Faktów pozostawiania nieraz bardzo 
ciężko chorych bez pomocy, chcę 

| tylko zwrócić uwagę odpowiednich 
władz na poniższy wypadek, który 
 miedawno miał miejsce u nas. 

Do chorego kierownika szkoły 
powszechnej p. Ochocimskiego za- 

  

chorego dr. N. zauważył objawy ty* 
 fusu , lamistego, co tak to na niego 

| |-Podzialalo, že rzuciwszy słuchawkę 
skoczył nagle od łóżka ošwia - 
ając, że leczyć go nie będzie, roz* 

kazując jednocześnie odwieść cho- 

Budowa kościoh w Barano- 
więzach. 

Sprawa budowy kościoła w Ba- 
inowiczach nie od dziś absorbuje 
iejscową ludność. 
Jak się obecnie dowiadujemy 

zięki staraniom gen. Pożerskiego, 
tóry specjalnie w tej sprawie in- 

terwenjował u p. premjera Bartla, 
udało się uzyskać na budowę koš- 
<ioła trzynaście tysięcy złotych ty- 
tulem zapomogi. Pieniądze te zos* 
aną użyte na sporządzenie planu 

i kosztorysu. 
W tym celu zwrócono się do Zwią- 

u Architektów, który ma rozpi- 
ać konkurs, wyznaczając trzy na” 

grody: pierwsza w wysokości 6000 
złotych, druga 4000 zł. i trzecia 
_3000 zł. 

W skład jury weszli zaproszeni 
' przez Komitet Budowy: p. premier 

artel, gen. Pożerski, starosta Eme- 
yk i ks. kan. Żołądkowski, Sędziów 

technicznych zaś wyznaczy Zwią“ 
żek Architektów. 

RONIKA WIL.-TROCKA. 

— Zabójstwa na weselach mno- 
się. Dnia 10 b. m. o godz. 20-ej 
weselu u Bronisława Osipowicza 

Ze wsi Drocieczenka, gminy  sole- 
cznickiej powiatu wileńsko-trockie- 

jo wywiązała się bójka, w czasie 
rej Jegor Agiejew pokłuty został 
em przez Jana Bazuszko. Agie- 
zmarł. Zabóojcę uwięziono. 

— Nieszczęśliwy wypadek. W 
egły poniedziałek o godzinie 16 

m. 15 na przejeździe kolejowym 
kolo wsi Sadowiszki gm. mickuń- 

j pociąg osobowy Nr. 411 naje- 
ł na przejeżdżających przez tor 

ieszkańców wsi Gudzie gm. szum- 
iej Florjana i Marję Truchniewi- 

Truchniewiczowa została za- 
;aś mąż jej uległ ciężkim po- 

ranieniom i został przewieziony do 
pitala św. Jakóba w Wilnie. (x) 

RONIKA BRASŁAWSKA. 
— Amatorskie przedstawienie 

towarz. Młodzieży Polskiej. Sto- 
rzyszenie Młodzieży Polskiej w 
asławiu w dniu trzeciego lutego 
ku bieżącego odegrało amatorskie 
zedstawienie w Zamoszu gminy 

na które złożyło się: dwie 
dyjki i cztery pantominy, zaś 
zedstawieniu odbyła się zaba- 
neczna z czysto polskim hu- 
m i werwą. 

Cała impreza udała się nadspo- 
ewanie dobrze, za co w pierw- 

względzie składamy serdecz- 
podziękowanie tamtejszemu za- 
dowi „Domu Ludowego" w Za- 

za gościnne przyjęcie jak 
ż Związkowi Strzeleckiemu w 

"amoszu na czele z komendantem 
eszyckim Feliksem, który swą 

cinną uprzejmością dał dowód 
erskiej solidarności, przez co 
azał, że potrafi być dobrym 
owawcą młodzieży, która pod 
opieką wyjdzie na dobrych i 
nych Synów Ojczyzny, tworząc 

ie silny fundament, na którym 
tanie gmach siły i potęgi pań- 
niszcząc moralną zgniliznę, 

żącą się wśród naszej młodzie- 
zatrutej rozmaitą partyjną poli- 
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, Polskiej w Brasławiu, 

NIKA DZIŚNIEŃSKA. 
Polowanie na wilki. Przed 
dniami na terenie powiatu 

nieńskiego w okolicznych lasach 
o się polowanie z naganką na 
organizowane przez dowódz- 
jejscowego KOP-u. W wyni- 
owania zabito 6 wilków. 
Jeszcze jedna ofiara mrozów. 
czoraj w pobliżu Dzisny na 
kolejowym znaleziono zwłoki 

żczyzny, który, jak stwierdzono, 
mierć naskutek zamarźnię- 

idze bezpieczeństwa prowa- 
hodzie w kierunku ustalenia 

ofiary silnych mrozów. 

  

many został niejaki 

"WIEŠCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Paląca sprawa. 

rego mającego 40” gorączki do po- 
łożonego o 33 klm. od Głębokiego. 
Z powodu fatalnej drogi podróż 
trwała 8 godzin i Ochocimskiego 
przywieziono na miejsce w stanie 
b. ciężkim. Tu okazało się, że cho- 
ry miał grypę. lecz w drodze się 
zaziębił i po 2-ch dniach zmarł. 

Liczne użalania miejscowej lud- 
ności na panujący stan rzeczy z 
niewytłumaczonych powodów nie 
odniosły, jak dotychczas, żadnego 
rezultatu. A sprawa jest paląca i 
wymaga natychmiastowego uregulo” 
wania. K. 5. 

* 

Nie zajmując narazie w powyższej kwestji 
żadnego stanowiska ograniczamy się tylko 
do podania samej wiadomości na odpowie- 
dzialność wyłączną naszego informatora Po 
zasiągnięciu jedvak danych faktycznych do 
tej s rawy jeszcze powrócimy, gdyż, O ileby 
taki stan rzeczy rzeczywiście miał miejsce, 
zasługuje on całkowicie na jak najsurowsze 
napiętnowanie publiczne. 

(Red). 

  

waną ceną na chleb biały (stołowy) 
w piekarniach na terenie pow. po- 
stawskiego, przez p. wojewodę zo- 
stał wydelegowany do'|'ostaw p. o. 
wojewódzkiego inspektora samo- 
rządowego p. ]. Mieszkowski, który 
wziął udział w zwołanej specjalnie 
w dniu Il b. m. Komisji do bada- 
nia cen. 

Wzmiankowana Komisja po zba- 
daniu Kalkulacji ustaliła, iż cena 
chleba z mąki żytniej 70%/, przemiału 
w Postawach, może być obniżona 
o 3 grosze za | klg. Zniżka ta na 
terenie powiatu postawskiego nastą- 
piła w dniu 12 lutego r. b. 

KRONIKA MOŁODECZAŃSKA. 
— Czyżby morderstwo? Dnia 6 

b. m. w lesie koło wsi Witkowszczy- 
zna, gm. gródeckiej znaleziono błą- 
kającego się konia, zaprzężonego 
do sań, na których widoczne były 
plamy jakgdyby krwawe. Okazało 
się, że koń i sanie były własnością 
Załmana Wołkowa z Wołożyna. 

" Wyjechał on 5 b. m. do Gródka 
i miał przy sobie 1000 złotych go- 
tówki, przeznaczonej na zakupno 
Inu. Ponieważ Załman Wołkow do- 
tychczas nie powrócił, obawiają się, 
czy nie padł ofiarą jakiego wypadku, 
a nawet zbrodni. Władze zarządziły 
dochodzenie. 

KRONIKA LIDZKA. 

Nowe koła L. O. P. P. Docenia- 
jąc znaczenie posiadania odpowied- 
niego aparatu dla obrony przeciw- 
lotniczej i przeciwgazowej na wypa- 
dek wojny, w której niewątpliwie 
najważniejszą rolę odegrywać bę- 
dzie silna flota powietrzna, powiat 
lidzki postanowił na swym terenie 
założyć nowe koła L. O. P. P. w 
następujących miejscowościach: Wo- 
ronowo, Berdówka, Trokiele, Nie- 
ciecz. Polasie, Koleśniki, Gierawo- 
ny, Moryń, Krupa. 

KRONIKA BIAŁOSTOCKA. 

— Morderstwa z okazji wesela. 
We wsi Dybki, gm. Łapno został 
zamordowany ° przez nieznanych 
sprawców nożem lub bagnetem 601. 
Józef Daniszewski, powracający z we- 

sela. : 
— We wsi Kudrycze, gm. Zablu- 

dów, podczas uczty weselnej Wła- 
dysław Lul przebił nożem 21 l. An- 
toniego Rutkowskiego, uszkadzając 
mu lewe płuco. Poszkodowanego w 
stanie bąrdzo ciężkim przewieziono 
do szpitala św. Rocha w Białymsto* 
ku. Nade aresztowano. 

— 56 robotników bez pracy. Z 
braku surowca stanęły wszystkie 
oddziały fabryki Nowik i S-wie przy 
ul. Mickiewicza 35 w Białymstoku. 
Bez pracy pozostało 56 robotników. 

Z POGRANICZA. 
— Nieudany przemyt. Onegdaj 

na pograniczu polsko-litewskim w 
rejonie Filipowa, patrol KOP-u ujął 
dwóch przemytników, którzy usiło- 
wali przemycić do Polski większy 
transport spirytusu, 

Spirytus skonfiskowano. 
— Ujęcie agitatora komunistycz- 

nego. Przedwczoraj w rejonie Koło- 
sowa przez żołnierzy KOP-u zatrzy- 

Franciszek Ul- 
jański, który w sposób nielegalny 
usiłował przedostać się do Polski. 

Przy aresztowanym znaleziono 
większy transport bibuły komuni- 
stycznej drukowanej w Mińsku i 
przeznaczonej na lekturę dla miesz- 
kańców pogranicza polsko'sowiec” 
kiego. \ 

— Postrzelenie kolportera bi- 
buły komunistycznej. Onegdaj na 
pograniczu polsko-sowieckiem w rejo- 
nie W. Chutor 'na odcinku Roha- 
tycze patrol KOP-u, lustrując pogra- 
nicze, natknął się na osobnika. który 
w sposób nielegalny przekroczył 
granicę. Na okrzyk żołnierzy „stój” 
nieznajomy począł salwować się 
ucieczką w kierunku granicy so- 
wieckiej. Dano salwę karabinową, 
raniąc zbiega. ' 

Jak wyjaśniło przeprowadzone 
dochodzenie rannym okazał się nie- 
jaki J. Downarski, który pozostawał 
na usługach GPU w Mińsku, kol- 
portując do Polski bibułę komuni- 
styczną. 

_KURJER 

Bo społ-czeństwa polskiego. 
Przewrót 17 grudnia 1926 roku 

obalił na Litwie rządy demokratycz- 
ne i wprowadził do steru państwa 
ludzi nieodpowiedzialnych przed 
narodem, którzy niesłychanym te- 
rorem poczęli zwalczać swych prze- 
ciwników politycznych, szczególniej 
zajadle tępiąc wszelkie poczynania 
organizacyjne, kulturalne i zawodo- 
we postępowej części społeczeń- 
stwa. 

Rząd Smetony — Woldemarasa, 
opierając się na klice oficerskiej, 
wprowadził stan wojenny, rozgro- 
mił zwiążki zawodowe, cenzurą 
prasy zahamował ruch społeczny, 
jednocześnie zaś przy pomocy og- 
romnie rozbudowanego aparatu po- 
licyjnego rozpoczął tępienie nietyl- 
ko ludzi należących do partyj le- 
wicowych, ale nawet wszystkich 
obywatali którzy zamieszkują oko- 
lice, gdzie przy wyborach do Sejmu 
w maju 1926 roku oddane były 
głosy na listy postępowe. 

Rozpoczęła się martyologja ludu 
litewskiego, dziesiątki roztrzelano 
wyrokami sądów polowych, setki i 
tysiące uwięziono w Kownie, Sza- 
wlach, Klajpedzie, Poniewieżu i o- 
bozie koncentracyjnym w Worniach. 

Chroniąc się przed wyrokami są- 
dów polowych i gorszym jeszcze od 
nich znęcaniem się zezwierzęconych 
funkcjonarjuszy policji śledczej, część 
bardziej zagrożonych, przeważnie 
członków partji socjaldemokratycz- 
nej i ludowców poczęła uciekać z 
kraju do państw sąsiednich Łotwy, 
Polski i Niemiec. 

Emigracja polityczna z Litwy, 
która rozpoczęła się w roku 1927 
trwa dotychczas i stanowi poważny 
procent w stosunku do ogółu lud 
ności państwa litewskiego. Lokład- 
nych cyfr dotyczących emigracji 
niema, w przybliżeniu można do 
niej zaliczyć koło 1000 ludzi. Emi- 
gracja znajdowała w państwach 
ościennych różne przyjęcia. W Niem* 
czech, jakkolwiek społeczeństwo, w 
szczególności partja socjaldemokra- 
tyczna, odniosła się życzliwie do 
emigracji, udzielając pomocy, to 
jednak władze lokalne dozwalały na 
wyzysk emigrantów przez bogatych 
chłopów i obszarników w Prusach 
Wschodnich, a nawet same wyda- 
wały emigrantów politycznych w 
ręce władz litewskich (Pranas Pa- 
ułauskas). Analogiczna sytuacja ist- 
nieje na Łotwie. W Polsce emi 
gracja litewska zyskała najżyczliw* 
sze przyjęcie i poparcie postępowej 
części społeczeństwa. Dlatego'też 
emigracja litewska w Polsce jest 
obecnie najliczniejszą. 

Akcja dorażna prowadzona pod 
kierownictwem Polskiego Czerwone- 
go Krzyża pozwoliła na utworzenie 
dwóch schronisk w Wilnie i Grod- 
nie, gdzie koło 130 zarejestrowanych 
i więcej potrzebujących poparcia 
otrzymuje całkowite utrzymanie i 
mieszkanie. Emigranci zeszłym la- 
tem zatrudnieni byli przy robotach 
kanalizacyjnych, regulacyjnych, se” 
zonowych i t. d. 

Wobec jednak masowego, stale 
wzrastającego ruchu emigracji poli- 
tycznej z Litwy óraz braku pracy 
w porze zimowej, pomoc społeczeń- 
stwa miejscowego staje się niewy- 
starczającą mimo najlepszych chęci. 

Wobec tego Wykonawczy Komi- 
tet litewskiej socjaldemokratycznej 
organizacji zagranicą zwraca się z 
gorącym apelem do społeczeństwa 
polskiego, polskiej partji socjalistycz- 
nej oraz związków zawodowych, by 
udzieliły nam swojej pomocy. Pro- 
simy w pierwszym rzędzie o pracę 
dla członków emigracji. 

Ufamy, że naród polski, z któ- 
rym za czasów carskich dzieliliśmy 
niejednokrotnie tułaczy chleb emi- 
grantów politycznych zrozumie nasz 
apel izechce nam dać pracę, o któ- 
rą prosimy w imieniu swojem i po- 
zostających w nędzy na Litwie na- 
szych rodzin. 

Wykonawczy Komitet Litewskiej 
Socjaldemokratycznej Organizacji 
Zagranicą. 

Prezes J. Paplauskas. 

Sekretarz J. Januszkis, 

8 lutego, !929 roku. - 
ilno. 

P. S. prosimy o nadsyłanie zgło- 
szeń pod adresem ul, Antokolska 54a, 
m. 3, Wilao. Z pośród 130 emigran- 
tów—około 30 rzemieślników (7 sto- 
larzy, 5 krawc., 4 szewców, 2 intro- 
ligatorów, 3 slusarzy, szofer, kierow- 
ca traktoru, kowal i inni), oraz lu- 
dzi inteligentnych profesyj (nauczy- 
ciele, biuraliści, kreslarz, dziennika- 
rzeiinni). Większość stanowią prości 
robotnicy. 

SPORT. 
Konkurs skokėw na Antokolu. 

Odłożony z powodu silnych 
mrozów konkurs skoków 0  mist- 
rzostwo szkół połączony z kon” 
kursem klubowym odbędzie się w 
najbliższą niedzielę (17. 2) b. r. o 
godz. 12. 

Kurs zaprawy biegowej. 

Przerwany czasowo z powodu 
mrozów kurs zaprawy iegowej 
wznowiony zostaje z dniem dzisiej- 
szym. ‘ 

Zbiórka zawodników o godz. 
14.30 na Belmoncie (dom Nr. 102.) 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 
U. $. 8.z dnia 12/Il -1929 roku. 

Ciśnienie 
średnie w 
milimetrach 

|m 
Temperatura į — 18°С 
šrednia 

Opady w 
milimetrach 

Wiatr 
oai Północno-wschodni 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum: — 23° С. 

Мах!тит: — 15° С. . 

Tendencja baromstryczna: Spadek cišnienia, 

— Jeszcze kilka dni mrozów. Według 
przewidywań P. l. M.-a, srožace się ostatnio 
niezwykie silne mrozy, potrwają jeszcze kil- 
ka dni. Wyż barometryczny nad całą Pol- 
ską i Europą środkową utrzymuje się nadal. 
Przyczyną silnych mrozów nad Polską jest 
wyż syberyjski, zalegający całą Syberję i po- 
wodujący tam również niezwykle silne mro- 
zy, nienotowane od wielu lat. 

OSOBISTE 

— Z izby Skarbowej. Naczelnik 
Wydziałi IV lzby Skarbowej w Wil- 
nie, p. Adolf Żongołłowicz w VI st. 
sł, dekretem p ministra skarbu z 
dnia 31.1 1v29 r., mianowany zost ł 
Naczelnikiem tegoż Wydziału w V 
stopnin służbowym. 

— Niczelnik ill Uzędu Skarbo- 
wego Podatkow i Opłat Skarbowych 
w Wilnie p. Stępień Franciszek prze- 
niesiony został do Warszawskiej lz- 
by 3karbowej na równorzędne sta- 
nowisko. Wakujący Urząd obejmie 
p. Bronisław Szaworejko, dotychcza- 
sowy Naczelnik Urzędu Skarbowego 
Poda ków i Opłat Sxarbowych na 
powiat Wileń-ko Trocki. 

— Nuczeinikiem Urzęlu Skarbo- 
wego Poda'kow i Opłat Skarb wych 
na pow at Wileńsko-Trocki projekto- 
wany jest Nacz*luik Urzędu Skar- 
bowezo Podatków i Oplat Skarbo- 
wych p. Sankowski Witold. 

MIEJSKA 

— Z posiedzenia Komisji Kultu- 
ralno-Oświatowej. W ubiegły po- 
niedziałek w lokalu Magistratu od- 
było się posiedzenie miejskiej Ko- 
misji Kulturalno - Oświatowej. Jako 
punkt pierwszy porządku dziennego. 
rozpatrzono i zaakceptowano , pro- 
jekty statutów nagród za prace ar- 
tystyczno-literackie. Ustalone zosta- 
ły statuty nagród: |) im. Adama 
Mickiewicza, 2) sztuk plastycznych, 
oraz nagroda za pracę literacką w 
języku niepolskim (litewskim, żydow- 
skim i białoruskim). ‹ 

Ponadto uchwalono wyasygno- 
wać: 10.000 zł. na potrzeby szkol- 
nictwa żydowskiego, 6000 zł. na 
żydowski instytut naukowy oraz 
3000 zł. na rzecz kasy imienia Mia- 
nowskiego. 

Uchwały Komisji  Kulturalno- 
Oświatowej nabiorą prawomocności, 
= zatwierdzeniu przez Radę Miej- 
ską. 

— Katastrofalny brak węgla. 
Z powodu silnych mrozów w ostat- 
nim tygodniu dał się odczuć silny 
brak węgla. Zapotrzebowanie wę- 
gla wzrosło, a dopływ zmniejszył 
się z powodu złej komunikacji. 
Wszystko to pogorszyło sytuację, 
tak że węgla w Wilnie prawie nie- 
ma. Obecnie węgiel bardzo znacz- 
nie podrożał. Każdy kto ma mate- 
rjał opałowy do sprzedania speku- 
luje nim. Istnieje bardzo poważna 
obawa, że w dniach najbliższych o 
ile nie zwiększy się ilość węgla w 
Wilnie, wiele fabryk będzie musiało 
stanąć. 

— Kary na spekulantów węglem. 
Pan starosta grodzki w dniu wczo- 
rajszym polecił zaaresztować za u- 
krywanie zapasów węgla Rosę Tur- 
gielową, właścicielkę sklepu przy ul. 
Zarzecze 4 oraz za pobieranie wy- 
górowanych cen za węgiel Eljasza 
Wołosowa (Zarzecze 10), który po- 
bierał | zł. 40 gr, za pudi | zł. za 
pół puda, Abrama Ozika (Kijowska 
róg Piłsudskiego i Annę Lew (Ki- 
jowska ród Kwaszelnej) za pobiera- 
nie | zł. 50 gr. za pud węgla. 

— Stan chorób zakaźnych. W 
tygodniu ubiegłym Sekcja Zdrowia 
Magistratu zanotowała na terenie m. 
Wilna 30 wypadków zasłabnięć na 
choroby zakaźne, z czego: tyfus 
brzuszny—1; płonica—7; błonica—4; 
krztusiec—3; gruźlica — 10 (zmarło 3); 
grypa—4 i śpiączka |. : 

porównaniu z tygodniem po- 
przednim ilość zasłabnięć na choro- 
by zakażne zmniejszyła się o 25 proc. 

— Żydzi modlą się o zmniej- 
szenie mrozów. W niedzielę wie- 
czorem w niektórych żydowskich 
domach modlitwy odprawiono spe- 
cjalne nabożeństwa, prosząc Boga o 
zmniejszenie mrozów. 

— Zamknięcie bibjoteki Stra- 
szuna. Z powodu braku węgla w 
mieście znana bibjoteka żydowska 
Straszuna została zamknięta na 
przeciąg kilku dni. 

— Źmiana na stanowisku prze- 
wodniczącego Komisji Kulturalno- 
Oświatowej. jak się dowiadujemy, 
prof. Ehrenkreutz zapowiedział u- 
stąpienie ze stanowiska przewod- 

PORTYK TO 

niczącego miejskiej Komisji Kultu- 
ralno-Oświatowej, motywując swoją 
rezygnację częsta rozbieżnością zdań 
omiędzy wnioskami Magistratu i 

Komisji Kalturalno- Oświatowej, co 
powoduje anormalne warunki pracy. 

— Powrót do urzędowania ław- 
nika Maleszewskiego. Po kilkuty- 
godniowej chorobie, powrócił, w 
dniu wczorajszym, do urzędowania 
szef Sekcji Zdrowia Magistratu ław- 
nik d-r Maleszewski. 

— Gratisowe przedstawienia dla 
dzieci szkół powszechnych. Magi- 
strat m. Wilna celem dania możno- 
ści uczącej się młodzieży szkół po- 
wszęchnych zaznajomienia się z try- 
logjaS ienkiewicza zakupił w Teatrze 
Polskim kilka bezpłatnych przed- 
stawień popołudniowych. 

— Gdzie w roku bieżącym od- 
będzie się „Kaziuk*. Jak się dowia- 
dujemy, doroczny tradycyjny kier- 
masz. przypadający na dzień św. 
Kazimierza (4 marca) w roku bie- 
żącym odb:dzie się na targowisku 
kalwaryjskim, nie zaś, jak dotychczas, 
na placu Łukiskim. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Qdwoł2nie spisu dzieci. Kura- 
torjum Okręgu Szkolnezo Wileńskie- 
go zawiadamia, że z powodu panu- 
jących mrzów, zapowiedziany na 
luty spis dzi+ci w wieku szkolnym 
w w.jewództwie wileńskim został 
odwołany. 

LITERACKA 

— Subwencja na p'acę reg on 'l- 
ną. P. mecenas Antoni Miiler otrzy- 
mał z M nisterstwa W.R. i O.P. 
subsydjum na przeprowadzenie stu- 
djów arcniwalnych dla ukończenia 
pracy naukowej p. t. „Teatr polski 
i muzyka na Litwie, jako straż iee 
kultury zachodniej”. Praca ta obej- 
mie czasokres od r. 1747—1863, 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— 2 Tow. Przyjaciół Naut. Dnia 
18-go lutego we środę o godz. 7-ej 
wiecz. w lokalu Seminarjum Histo- 
rycznego U. 3. B. (ulica Zamkowa 
11) odbędzie się zwyczajue miesięcz- 
ne posiedzenie członków T-wa, na 
którem prof. dr. Iwo Jaworski wy- 
głosi odczyt p.t: „Nowe poziądy na 
początku wieków średnich*, Uprasza 
się członków o liczne przybycie. Go- 
ście mile widziani, 

— Zebranie informacyjne Zw. Ofi- 
cerów Rszerwy. Związek Oficerów 
R*z*rwy wzywa wszystk'ch swych 
członków na zebranie inf rmacyjne 
na niedzielę dn 17-go lutego o go- 
dzinie 11 i pół, szczególnie wiani się 
stawić koledzy bezrobotni we wła- 
snym interesie. 

— Posiedzenie Pol. Tow. Derma- 
tologicznego. Dnia 14-go lutego b. r. 
odbędzie się kolejne posiedzenie Pol- 
skiege Towarzystwa Dermatologi 'z- 
nego w szpita u Sawicz o godzinie 
8-ej wiecz. Porządek dzienny: 1) od- 
czytanie protokółu z ostatniego po- 
siedzenia. 2) Dr. St. Fedosewicz: Re- 
ferat „Nowsze poglądy na metody 
leczenia kiły*. 8) Dr. Cz. Ryll-Nard- 
zewski: Pokaz chorego: Acne keloti- 
cum. 4) Dr. E Sawicki: Pokaz cho- 
rych: a) Przypadek actinomycosis (z 
pokazem preparatów ,b) Lupus erythe- 
matydes symmetric. extremitatum. 
$) Dr. W. Wolodź<o: Casus pro dia- 
gno-i 6) Sprawy administracyjne i 
wolne wnioski. 

— Posiedzenia powiatowego Ko- 
mitetu W. F. i P. W. 23-go b. m w 
lokalu starostwa na powiat  wileń- 
sko trocki odbędzie sę posiedzenie 
Powiatowego Komitetu Wychowania 
Firycznego i Przysposobienia Woj- 
skowego. Na porządku dziennym: 
sprawy organizacyjne i budżetowe, 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Preca w godzinach ponormal- 

nych. W związku. z okresem prac bi- 
lansowych w bankach oraz , zakła- 
dach przemysłowych i handlowych, 
które te prace wymagają zatrudnie 
nia części prawników w godzinach 
ponormalnych — Inspektorat Pracy 
w Wilnie wydał zarządzenie, by w 
wypadkach gdy zajdzie potrzeba 
Z: czasu prasy, dla nie- 
tórych pracowników wymienione 

zakłady składały do Inspektoratu 
Pracy podania o pozwolenie. 

W podaniu należy podać powody, 
zmuszające zakład do przedłużania 
czasu pracy, 
ns (oddzielnie męźczyza, 
obiet i młodocianych), dla ilu pra- 

cowników zachodzi potrzeba przed- 
łużenia czasu (dla ilu mężczyzn i 
ilu kobiet), o ile godzin dziennie i 
na jaki przeciąg czasu. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Zw. Nauczycieli żydows<«ich 
bojkotuje Tow. „Szul-Kult*. Zw. Nau- 
czycieli żydowskich w Wilnie wydał 
odezwę uawołującą do zwalczania 
tow. oświatowego „Szul-Kalt*, a to 
z powodu przyjęcia io pracy p. Gu- 
rewicza, b. kierownika szkoły przy 
ul. Beliny. Walka pewnej grupy Ży- 
dów » p. Gurewiczem powstała w 
chwili giy ten „odważył* się urzą- 
dzć w lecie r. ub, głośną Wówczas 
den.onstrację przed biurami Magi- 
stratu. Dzieci, dziękując za sprawie- 

ilość zatrudnionych* 
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dliwy podział funduszów na cele 
oświatowe, wznosili wówczas okrzy- 
ki na cześć Polski, a orkiestra ode- 
grała „Jeszcze Polska nie zginęła”. 
W pa'ę dni po demonstracji p. Gu- 
rewicz został usunięty ze szkoły. 
Wówczas wychowankowie jego roz- 
poczęli strajk. Nacisk Kuratorjum 
spowodował, że p. Gurewicz został 
z powrotem kierownikiem tej s .ko- 
ły Jednakże w parę miesięcy potem, 
nie mogąc znieść szykan, ustąpił i 
został ztanzażowany do zorganizo- 
wanego w tym czasie tow. „Szul- 
kulu*. Zemsta jego przeciwników 
dosięgła go i tam. Obecnie uprasia 
się nagankę w celu zupełnego odse- 
parowania go od życia szkolnego (1). 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Ostatsie przedstawienia Kręgu inte- 
resów'. Dziś maskarada karnawałowa J. 
Benaventa z prologiem i epilogien p. t 
„Krąg interesów* — z udziałem całego nie- 
mai Zespołu Reduty. 

Początek punktualnie o godz. 20 ej. Bi- 
lety wcześniej w „Orbisie* i od godz. 17-ej 
w kasie teatru. Sala dobrze ogrzana. 

— Jutro po raz ostatni „Krąg intere- 
sów". 

— Zapowiedź Reduty. Najbliższą ne- 
wością Zespołu Reduty będzie nader inte- 
resująca sztuka J. Szaniawskiego p. t. -„Ad- 
wokat i róże*, grana obecnie w Teatrze 
Nowym w Warszawie. Premjera w przyszłym 
tygodniu. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia”). 
— Ostatn e występy Karola Adwentowl- 

cza. Dziś po raz ostatni oparta na legen- 
dzie chasydzkiej, sztuka An skiego „Dzień i 
noc*, w której Karol Adwentowicz kreuje 
postać Reb Dona 

— lutrzejsza premjera „Upiorów* — Ibst- 
na, Jutro Karol Aowentowicz po raz pierw- 
szy wystąpi w słynnej swej kreacji Oswalda 
w „Upiorach*—lbsena. Bzdzie to ostatnia 
premjera z udziałem Karola Adwentowicza, 
który w tych dniach kończy występy w Wil- 
nie. 

— „Dziękuję za słażbę” W. Perzyńskiege 
Ostatnia sztuka Wł. Perzyńskiego „Dziękuję 
za służbę* niebawem wchodzi na repertuar 
Teatru Polskiego Nowa sztuka znakomite 
go pisarza, ktory w „Dziękuję za służoę” 
wskazuje niedocenioną i pokrzywdzoną rolę 
kobiety w społeczeństwie, wzbudziła ogólne 
zainteresopanie. 

— Por.nek taneczny w Teatrze Po!skim. 
W niedzielę najblizszą 17 b. m. o godz. 12 
m 30 pp. odbędzie się w Teatrze Polskim 
pokaz taneczny zespołu E. Bino. Tańce w 

układzie i interpretacji E. Bino, odznaczają 

się wysokim poziomem artystycznym. Pro- 

gram zawiera utwory Chopina, Groczanino- 
wa, Debussy, Grossmanna, Mendelsohna," 
Mozarta, Rubinsztejna, Prokofjewa, Saini- 
Saensa. 

Wśród bogatego programu na wyróżnie- 

nie zasługuje „Na perskim rynku* — muz. 

Ketebey. 
Ceny miejsc od 50 gr. Bilety już są de 

nabycia w kasie Teatru Polskiego. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał: Kukułka. 

ŚRODA, dn. 13 lutego. 

11.56—12.10. Transmisja z Warszawy. 

Syqnał czasu, komunikaty, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie oraz komunikał 

meteorologiczny. 1555-16 .0: Odczytanie. 

programu dziennego, chwilka litewska i re- 

pertuar teatrów i kin. 16.20—'6.35: Komu- 

nikat Zw. Mł Polsk. 16.35 17.0). Muzyka 

z płyt gramofon. 1700 1755. Audycja li 

teracka. „Nieznane fragmenty z utworów 

J. Słowackiego. 1755. '8>0. Transmisja z 

Warszawy. Ork. Polsk. Radja. 18.50—19 15. 

Rudycja „Niespodzianka. 1930 — 19.55. 

„Walka o naftę* — pogadanka popularna. 

19.56 — 2000. Sygnał czasu z Warszawy. 

20.0)—20.25. Kwadrans Akademicki. 20.25— 
2030. Odczytanie programu na czwartek 

i komunikaty. 20.32—2200. Transmisja. z 
Warszawy. Koncert dawnej muzyki polskiej 

22.00 —23.30. Transmisja z Warszawy. Komu- 

nikaty: P.A.T„ policyjny, sportowy I inne 

oraz muzyka taneczna. 

Radjo wobec braku połączenia 
Z Warszawą, 

Wobec braku telefonicznego połączenia- 

od kilku dni z Warszawą radjostacja wileń- 
ska zmuszona jest posługiwać się odbiorera 

stacji warszawskiej na odbiornik lampowy. 

Czystość transmisji zależna jest od warun- 
ków atmosferycznych, a niejednokrotnie od- 
biór bywa tak trudny, że rozgłośnia nasza 
zmuszona jest do zmian w programach. 
Niedomoganie to zostanie usunięte z chwilą 
naprawy połączeń telefonicznych ze stolicą. 

Na wileńskim bruku. 
— Dalsze szczegoły afery futrza- 

n»]. W trakcie dalszych badań k-iąg 
Złatkowicza natraf:ono na cały sze- 
reg rachunków, wystawionych przez 
różne firmy Złatkowiczowi. Rachun- 
ki te nie były ostemplowane Grozi 
za te duża kara pieniężna, tembar- 
dziej, że rachunki te opiewają na 
ogromną sumę osiemdziesięciu kil- 
ku tysięcy dolarów. Wobec tego 
nastąpiło dalsze zajęcie towaru u 
Ziatkowicza. 

— Zatrucia czedem. Zatruciu oze- 
dem, wydostającym się ze zhytnio 
napalonego pieca uległa zatrucin 
czadem rodzina OChewlinów (Niemiee- 
ka 23), Dzęki szybkiej pomocy le- 
karskiej zatrutych zdołano uratować. 

Tak samo zatruciu czadem ule- 
gła Helena Giedrys (Świerkowa), 
którą ze względu na poważny stan 
ulokowano w szpitalu Żydows«im. 

— Pożar. W mieszkaniu Bolesła- 
wa Kis ela (Cedrowa 9 od napalo- 
nego pieca zapaliła s'ę ściana. Pożar 
ugasiła straź ogniowa. 

— Zag'męcie. Przed kilku dniami 
wyszedł do Niemenczyna Mikołaj 
Wasilewski (Drueta 10) 1. 82 i de- 
tychczas nie powrócił. 

— Kradzież futra. Abramowi Ba- 
kowi (Słowackiego 19) p dczas jego 
byt ości w jednem z mieszkań przy 
ul. Szopena 3, nieujawniony spraw - 
ca skradł futro wartości 2 tys. zł. 

— Ujęcie pcszukiwanego. W domu 
noclegowym przy ul. sadowej 17, 
policja ujęła dawno poszukiwanego 
z powoda różnych kradzieży Alfon- 
sa. Harasimowicza, bez siałego miej- 
sca zamieszkania. (x).   
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Klęskaspołeczna 
Cały prawie kontygent europej- 

ski pora się z klęską mrozów i śnie- 
życ. Uczeni w swoim zakresie mają 
aielada pole do popisu swej wiedzy, 
doświadczenia i zdolności. Stawiane 
są najrozmaitsze hipotezy, w grun- 
cie rzeczy, nie określające istotnego 
stanu, czy tej przyczyny klęski. 
Mrozy tegoroczne, jakie przeżywa 
szczególnie środkowa i wschodnia 
Europa zapewne na długo pozosta- 
aą tematem badań dla uczonych, 
dziś zaś są podłożem dla wróżbiar- 
stwa, zaś jako klęska społeczna śred- 
miozamożnych i najbiedniejszych, a 
zatem najliczniejszych warstw ludz- 

kich są niezwykłą okazją dla paso- 

żytnictwa. : 
Z tych to względów okres mro- 

zów jest tematem, godnym gruntow" 
nego omówienia, tematem ogėlno- 
ludzkiej troski i dociekań, bodźcem 
powiedzmy do skoordynowania ini- 
cjatywy obywatelskiej do zorgani- 
zowania samoobrony przed inwazją 
żywiołu, którego dopiero właściwie 
aastępstwa mogą spowodować tak- 
tyczną klęskę, nietylko społeczeństw, 
lecz i państw. 

Może ktoś powie przesada! 
Nie! Wystarczylby na zbicie ta- 

kiego okrzyku przykład z historji, 

klęska wojsk napoleońskich pod 
Moskwą, odwrót genjalnego wodza 
i twórcy mocarstwowej potęgi Fran- 
cji od sławy. O tem się mówi już 
dzieciom w szkole powszechnej. Z 
przykładu tego dalej wiadomo, że 
towarzyszem, młodszym, lecz sto” 
kroć niebezpieczniejszym bratem 
mrozu jest głód. Tego dowodzić 
chyba nie trzeba. 

Współczesne społeczeństwo, zgod- 
mie z błyskawicznie postępującą 
ewolucją pojąć w zakresie zarówno 
organizacji życia, jak i realnej twór” 
czości w dziedzinie techniki, będą- 
cej tej ewolucji promotorem i ostoją 
miema potrzeby kierowania się wróż- 
biarstwami, odczytywania z gwiazd, 
czy innych znaków na niebie i zie” 
mi swych przyszłych losów. 

ie zamierzam uciekać się do 
dalszych przykładów, któreby mogły 
być uzasadnieniem  poruszonego 
tematu,—nie chcę poprostu tego te- 
matu umniejszać. 

Mrozy i śniegi, tak zresztą, jak 
inne klęski żywiołowe, a więc burze 
deszczowe, wichury i posuchy, zja- 
wiska wulkaniczne a nawet posuń- 
my się dalej i dorzućmy trzęsienia 
ziemi, napotykają się na coraz sku- 
teczniejszy opór cywilizowanego 
ezłowieka, oczywista zależnie od wa- 
runków, w jakich żyć przywykł. 

Aktualnym w naszych warunkach 
tematem w dobie zimy są mrozy, 
których nie przewidzieliśmy bynaj- 
mniej nie z winy meteorologów, 

в -_— 

Ming MIEJSKIE 
kultur alno- oświat. 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

Nad nr-gram: 

Od dnia 12-go do 14-go 
lutego1929 roku włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

„Liga o 
Kara czynna od g. * m. 30. 

у 

astrologów, czy innych znawców 

nieba, lecz z innych zgoła względów, 

z czego winniśmy wyciągnąć naukę 

na przyszłość. Temat z konieczności 
zmuszony jestem zwęzić, lapidarniej 

się wyrażając: zlokalizować. 
Skutki mrozów w Wileńszczyźnie 

i w przyległych wschodnich woje- 
wództwach Rzeczypospolitej są 
znacznie ostrzejsze niż gdzieindziej, 
mimo, że surowe zimy nie są w na- 
szym kraju jakąś nowiną. Mimowoli 
rodzi się troska, aby następstwa ich 
dalsze nie były jeszcze fatalniejsze. 

Ziemie północno-wschodnie od- 
rodzonego państwa, mimo nowocze- 
snych ram i powierzchownych form 
życia, są terenem, na którym cywi- 
izacja w najrozleglejszem jej poję- 
ciu dokonywuje nieśmiało jeszcze 
próbne, podkreślmy, eksperymenta, 
walące taranem w zaśniedziałe ze 
starości formy bytowania t.zw. kre- 
sowca. 

Pozwolę sobie pojęcia te spre- 
cyzować w zacytowanym poniżej 
urywku autentycznej rozmowy z pe- 
wnym naszym działaczem, którego 
nazwisko nie ma w danym wypadku 
żadnego znaczenia. 

— (o to będzie, taki 
mróz, proszę pana, jeśli nie minie 

czeka nas widmo głodu. 
— Eb, głód dla naszej ludności 

nie nowina, tyle przetrzymała, to 
i nadal przetrzyma. 

Tak, albo nie, stawiać horoskopy 
zbyteczne. W tysiącach wypadków 
twierdzić można napewno: biedne 
ludziska na pociechę, klęskę mrozu 
przypisuje... rządowi, magistratom, 

więksi jeszcze pesymiści swym naj- 
bliższym reprezentantom na arenie 
życia politycznego i gospodarczego, 
ludzie najciemniejsi t. j. fanatycy 
religijni dopustowi Bożemu. 

A rada gdzie? 
Powiedzmy, że nikt się tutaj 

całkowicie nie myli. Zwalmy po- 
prostu za malkontentami winę mro- 
zu na rząd, lecz rozszerzmy ją w 
takim razie i na byłe rządy, na 
przeszłość całą — a dojdziemy być 
może do sedna zagadnienia. 

Kraj nasz jest nędzny, zbyt wi- 
dome posiada rany, zadane przez 
niewolę ciemnoty i wyzysku. Woj- 
na sprawiła, że rany te jeszcze 
krwawią, chaotyczne i nieprzemy- 
ślane rządy oligarchji partyjnej w 
ciągu pierwszych lat Niepodległości 
sprawiły, że dziś środków brak na 
odbywające się leczenie tych ran. 
Rozbudowa podwalin życia: samo- 
rządu i instytucyj gospodarczych 
znajduje się w zarodku. 

Państwo, aczkolwiek sterowane 
jest najlepszą wolą i najwięcej 
wprawną dłonią swych  przewodni- 
ków. pchniętych do wyścigu pracy 
przez swego Twórcę i Wodza nie- 
ma środków na dorażne zaradzanie 
naszej biedzie, w której mróz jest 

— —- 

straszny 

SYN PRERYJ 
brony powietrznej i przeciwgazowej Państwa" 2 akty, 

Początek seansów o g 4. — 
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zaledwie jednym bolesnym kolcem. 
rodków ratunku musimy szukać 

„na miejscu, aby odwrócić grozę 
następstw klęsk żywiołowych — w 
rodzaju doraźnych skutków ostat- 
nich mrozów. 

Dobrze, niech się wygada ciem- 
nota na temat dopustów i kar bo- 
żych, za grzechy nie popełnione, czy 
popełnione na przestrzeni lat w 
stosownych na to warunkach, lecz 
coprędzej zacząć działać na miej- 
scu trzeba, aby w wypadku prze- 
dłużenia się ofenzywy mrozów i 
wzrastającego głodu wśród nędzy 
ludzkiej, warstwy zamożniejsze or- 
ganizowały dla tej nędzy opiekę. 

W stolicy państwa i w innyc 
większych ośrodkach, akcja taka 
już jest w pełnym biegu. A w Wil- 
nie? Czy w Wilnie, nie mówiąc już 
o miasteczkach i wsiach naszych 
kto zajrzał do lepianek ludzkich? 
Czy ktoś z sytych i te strasžne 
mrozy spędzających w ogrzanem 
mieszkaniu zatroszczył się o to? 
wstydem trzeba stwierdzić, że nie! 

Czy trzeba wyraźnych przykla- 
dów na drobiazgowe zobrazowanie 
panującej u nas nędzy wśród szero- 
kich warstw społecznych? 

Są więc dw/e drogi: jedna to 
niezwłoczne podjęcie akcji dorażnej 
w celu zmniejszenia klęski, druga 
to nauka poglądowa, która winna 
być impulsem w naszej dalszej akcji 
społecznej i obywatelskiej, a więc 

organizacja, czy stwierdźmy rozpo- 
czętą już rozbudowę zakresu pracy 
samorządów i instytucyj gospodar- 
czych co wspólnym wysiłkiem w 
miarę wzrastania pomocy państwa 
i napływu dobrodziejstw cywilizacji 
grozę podobnych terenowych klęsk 
— jak mrozy, burze, nieurodzaje 
złagodzić zawsze potrafią. Sir, 

ва | TESTAI NSS 

Dookoła mistrzostw narciarskich 
armji w Wilnie. 

Za niespełna tydzień czasu roz- 
poczną się w Wilnie wielkie dni 

narciarstwa. 
, Mistrzostwa narciarskie armii i 

połączone z niemi mistrzostwa Wil- 

na będą stanowiły clou dotychczas 
u nas organizowanych imprez spor” 
towych. 

Do Wilna zjedzie za kilka dni z 

górą dwustu zawodników wojsko- 

wych, reprezentujących armję pol- 

ską, ponadto zaś przybędzie specjal- 

nie na mistrzostwa Wilna elita cy* 

wilnego narciarstwa z wielokrot- 

nym mistrzem Polski Br. Czechem 
na czele. 

Na zawody powyższe przyjedzie 

też prezes Polskiego Związku Nar” 
ciarskiego pułk. inż. Bobkowski. 

jpecjalnie zorganizowana służba 

informacyjno—prasowa informować 

będzie szerszą publiczność o prze” 
biegu tych zawodów. 

— m 

Piękny dramat przygód i miłości w 

8 aktach. W rolach głównych: Barba 

ra Bedfard, wiliam i S Hard 
Nad program. 

— Następny program: „PAN TADEUSZ". 
  

  

KINO - TEATR PREMIERA ! Najwspanialszy przepychem i bogactwem lśniący film p. t. 

“ Szeh erezada S, 7 El K FA Z. | L wzruszająca his'orja miłości 

„I [ | | l f naszych dni. > młodych sere. 

Wileńska 38. W rol. gł. CHARLES FA' REL i urocza GRETA NIS*EN. Fantastyczny przepych pałaców władców wschadnieb! 

Kulisy haremów! Bajeczna wyst+wa! Seaney O godz 4,6,8110,15 Już wkrótee „PONAD ŚNIEG” r/£ St. Żeromskieto. 

KINO-TEATR DZIŚ Dramat w 10 akt. zakuliso- 

„BOLONII śmiertelny 

Potężny dram at 

ARENA GROZY 
Przepiękny balet, nadzwyczajny szk krew w żyłach numor. 

į y skok na aren'e cyrku z olbizymiej wysokosci. 

Mickiewicza 22 | wLUB JEDENASTU DJABEŁKÓW. _ — —° — — 

wego życia artystó ". W ruli 
głównej MARY JOHN -ON. 

Artysta wykonuje mimo wła-nej woli 

Nad program: Wesiła komedia w 2 aktach p. t. 
Poczatek s=ansów o godzinie 4, 6, *, 10.25. 

  

KINO 0 z ® £ 4 d 3 dramat 
. s." d. d Pirati ady ua () CZEM SIĘ Nie MÓWI TOQZICOM... » = «. 

ы | Nie patrząc na wielkie mrozy, jednak film wywołał takie zainteresowanie, że kino w sobotę 1 niedzielę było 

Wielka 42. przepełnicne, Aby dać możność wszystkim cgladzć ten film pozostaje jeszeze tylko na dziś. Sala tohrze oorzowana. 

KINO Dziś długo oczekiwany film! (LE3 MISARABLES) 2 serje 

Wszechświatowy szlagier NĘDZNICY WIKTORA HUGO 

  

    

12 aktów | 

ж К ЭКТ 

Zjazd wojewódzkich naczelników 
zdrowia, 

W dniu 18-go b. m. rozpoczyna 
w Warszawie obr:dy zjazd woje- 
wódzkick naczeln ków 's1row a. 

Zjazd obejmie szereg zagadnień, 
z których każde zobrazowane będzie 
w poszczególnych referatach. 

Stan samtarno-po'ządkowy kraju 
przedstawią dr. Tubiasz i Rudolf w 
referatach p. t. „Dotychczasowe wy- 
niki akcji sanitarno-porządkowej w 
kraju*, oraz „Ustiwan e nieczystości 
iich użytkowanie dla celów rol- 
nictwa*. Walkę z chorobami społecz- 
nemi zobraznją referaty dr. Skokow- 
kiej-Rudolfowej, Borkowskiego i 
Zacherta na temat: „Dotyche:asowe 
wyniki walki z groźlicą w kraju i 
piany departamentu służby zdrowia 
na najbliższy okres*, „DZ aialność 
rządu w zakresie walki z cheroba- 
mi wenerycznemi* i „Dotychezaso- 
we wyniki działalności w zakresie 
walki z jaglicą*. 

Zagadnienie walki z ostremi cho- 
robami zak«ź emi omówią pn. dr. 
Cągliński i dr. Hirszf-ld w refrra- 
tach p. t. „Statystyczno - graficzne 
przedstawienie s'anu kraju pod 
względem ostrych chorób zakaźnych 
w okresie 10 letnim* i „Najnowsze 
metody w zwalczaniu i zapobiega- 
niu ostrych chorób zaksźnych*. 

Ponadto dział ioformacyjny zilu- 
strują następujące refrraty: „Sprawa 
szpitalnictewa w związku z ustawą 
o z kładach leczniczych —dr. Przy- 
wieczerskiego, „Nadzór nad żywno- 
ścią i przedm'otami użytku w zw ą- 
zku z ustawą o nadzorze*—dr. Kart- 
chówny, „Pomoc lekarska dla urzęd- 
ników psństwowych* — dr. Jerniń- 
skiego i „Zwalczanie chorób zawo- 
dowych* — dr. Sęczyca. 

W drugim dniu zjazdu dr. Przy- 
wieczerski wygłosi referat o uzdro- 
wiskach, przeznaczony specjalnie dla 
tych naczelników wydzisłów zdro- 
wia, do zakresu działalności, których 
należą uzdrowiska. 

(TTT SARAS SSE NSTNKIS IST 

Mali žebracy. 
Codziennie napotkač možna, gdy 

jest cieplej na ulicach naszego gro- 
du, dzieci w wieku 8 — 12 lat, že- 
brzące o parę grosy „na chleb*. Są 
dwie kategorje tych biednych dzie- 
ci: wyciągające ręce o jałmużnę i 
sprzedające różne towary, jak fi- 
górki, zabawki, paski francuskiego 
kadzidła, cukierki itp. Tych ostat- 
nich policja ściga, pierwsi zaś swo- 
bodnie grasują, bo i policja nie jest 
w stanie ich przyłapać. 

Pewnego wieczora między go- 
dziną 7—8 przechodząc koło kina 
„Polonja* zauważyłem, jak paru 
chłopaków  obdartych. biegało za 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 

Sejm łotewski ratyfikował pakt 
Kelloga. *а 

RYGA, 12/i1 (Pat) Sejm ratyfikował pakt Kelloga wszystkimi gło 
sami przeciwko 6 głosom komunistów. | 

Ratyfikacja paktu Keilloga przez 
Grecję. Ч 

АТЕМУ, 12.П (Ра!). Izba przyjęła w pierwszem czytaniu pakt Kel. T 
loga oraz ratyfikowała grecko-wloski pakt przyjažni. i 

Brak węgla w Austrįi. 
WIEDEŃ, 12.11. (Pat.) „Neue Freie Presse" donosi, że liczne pociąj 

z węglem, zdążające do Austrji, utknęły pomiędzy Boguminem a 
Fakt ten wywołał w Wiedniu wielkie 

zaniepokojenie, gdyż brak węgla daje się bardzo dotkliwie odczuwać. 

Bmanullah zwycięża. 
(Pat.) United Press donosi z Moskwy, iż 

między Amanullahem a jego przeciwnikiem Baczą-Sakao po kilkudniowej 
przerwie z powodu ulewy rozpoczęły się na nowo. Wojska uzurpatora 
powoli cofają się przed wojskami Amanullaha. « 

Słada wilków w Bułgarji. - 

wem z powodu zawiei śnieżnych. 

BERLIN, l. IL. 

SOFJA, 12-II. (Pat). 
nych okolicach Bałkanu. 

Europa w kleszczach mrozu. 
W Niemczech — 23”, 

BERLIN, 12, II. (Pat). W ciąg: 

nie wynosiła — 23 stopnie С. Ма Ś ąsku termon etr wskazywał jeszcze — 
3) stopni. Obserwaterjum meteorologiczne Krietern komunikuje. że okre 
mrozów osiągnął obecnie punkt kulm nacyjny i oczekiwać należy wzro- 
stu teu peratury. 

Ze w-zystkich stron dochodzą wiadomości o licznych wypadkach 
śmierci wsru'ek zsmarznięcia. Mr zy poczymły ogromne spustoszenia, 
zwłaszcza w prowincjach wschodnich, wśród zwierzyny. ' 

: W Paryżu. 
PARYŻ, 12.1 (Pat). Dzis rano termometr w Paryżu wskazywał | 

w Bułgarji. 
SOFJA, 12.11 ("at). W całym kraju mrozy stają się coraz silniejsz 

W Łomie temperatura wynosi 30 stopni. Jest to majnizsza temperatura, 
jaką xiedykołwiek notowano w Bu garji.; 2 
OBRGECEET PRL PRACA BOZE RE OZOE SZCZ WTZ TTC PWOCEWTCE ED 

stopni Celsjusza, 

przechodniami, wychodzącymi od 
„Zielonego Sztrala* no i wogóle za 
publicznością przyzwoiciej ubraną i 
prosili o parę groszy „na chleb dla 
biednego". Zawezwałem jednego, 
aby mi walizkę odniósł, to mu za- 
płacę, on mi na to: „żeby pan 
tak dał..* a gdy mu powiedziałem, 
że darmo pieniędzy się nie daje, 

to natychmiast „zwiał”. 
e są biedni ludzie i biedne 

dzieci, tego dowodzić nie trzeba, a 
że są uczciwi i nieuczciwi o tem 
też każdy wie. 

Chociaż policja i ściga wyżej 
wymienionych sprzedawców, to jed- 
nak nazwę ich uczciwszymi od tych, 

Zgłodniałe stada wilków ukazały się w róż- 

  

    
     

   

  

    

    
    

         

    

  

   

   
    

    

  

     

  

    
    

     

     

     

    

    
      

    
    

     

    

Nr 36 (1381) 

Przeros 

walki 

na Šląs:u — 30° С. 
u nocy ubiegłej temperatura w Berli- 

+ 

co nic robič nie chcą, tylko mi 
darmowy šwiežy grosz niby na chleb 
ale prędzej na papierosy, kino, a 
może nawet i wódkę, 

I tych małych próżniaków—żeb- 
raków jest bardzo wiele, 
przedostają się na peron dwor 
kolejowego. р : 

Zarząd miasta pragnie rozpocz: 
walkę z żebractwem wogóle, a 
małymi żebrakami musiałaby ta 
walka być zaciętą, gdyż w nich т 
dzimy zepsute, zgniłe społeczeństw. 
przyszłości, które nie może dać 
pożytecznego dla świata, a tes 
elementu u nas i tak nie brak. | 

K. 
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KURJER WILEŃSKI Sa z ocRan. ODP. 

DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA 

»ŽNICZ< 
$-TO JANSKA 1 - WILNO - TELEFON 3-40 

    
    

     

        

   

DOKTĖR MEOYGYNY | 

M CYMBLER 
2 CHOROBY WENERY- 

© CZNE i SKÓRNE — 
Elektroterapja. Diater 
mia, Słońce górskie, 

2 Sollux. 4, 19 

„Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. ‹ 

Przyjmuje 9 — 2 i 5— 7 

  

  
  

  

BILETY WIZYTOWE, 

  

DZIEŁA KSIĄŻKOWE, DRUKI, KSIĄŻKI DLA URZĘDÓW PAŃ- 

STWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ZAKŁADÓW NAUKOWYCH. 

1 WSZELKIEGO RODZAJU ROBOTY W ZAKRESIE DRUKARSTWA 
PROSPEKTY, ZAPROSZENIA, AFISZE 

  
  

  

    

choroby weneryczne, 8 
filia, narzą.ów moczQ 
wych, od 9—1, od 5— 

wieez. |    
  

Kobieta-Lekarz 
  

  
DRUKI JEDNO 1 WIELOBARWNE == OPRAWA KSIĄŻEK m. wic    

  
  

      

  

     
  

) sezonu! azom 

L U X W rolach główn.: GABRIEL GABRIO (Jean Valjean), SANDRA MILANOW (Fantina i Koretta, JAN TONLOUT (aver), A PUNKTUALNIE TANIO SOLIDNIE 

Miekiewicza 11 PAUL JURGE (Biskup Myriel), 6. SAILLARD (Thenardier). Reżyserował Henryk Teseoust, Dla młodzieży dozwolone 

Kino Kolejowe Dziś! ° ° Potężny 

deNisko | "zz Gwiazda Nowego Yorku - Valencja э 
bo W roli 1 * 44 natura ° m— = 

(bok óworca | wównej Olive Bordef. Nedprogram „Kuba, .Krama- CYSSE" Zi Aris [04 r 106 nej Prrybłąkał (ię ж | Doświadęrony Radjoamatorfkupujej „| 

m = i m Rutynowana Wilenkin © pi-s czarn A l \ horob 

Zawiadomienie. POSZUKUJEMY W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI ul. TATARSKA 20. | z sóktemi plamami. od- kumu atory ® syfilia | skółty 

  

     

    

  

   

  

    
   

       

   

   
     

   

tylko D-ra POLLAKA (w Białej) 
Najwyższa nagroda Krakowa, Lwowa, Wilna, 

Paryża, Chicago, Wiednia. Przedstawiciel- 
— stwo, solidne ładowanie 1 naprawa. — 

MICHAŁ GIRDA 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno 

egłasza na dzień 23 lutego 1929 roku na godz. 12-4 

przetarg nieograniczony na dostawę 1 zainstalowa- 

mie 2 ch ciężarowych podnośników elektrycznych 
dia magazynu zbożowego rejonowej intendentury w 

biór za z”rotem kosztów 
|| | | Tatarska 20 m. 27. 

p p "ZGUBY | 

Maszynistka 
z własną maszyną 

„Remington“ 

Wielka 2 
О& 9 — 1 1 8 - 
(Telef. 921). PAZEDYTN UE 

  

  

      

  

Wilnie. 

e 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce poszukuje posady. ® BDOBACSORACEREGERE а ы 

« s " dalne, sypial а- 
Zbrojnej | SOK waka ke och wieżónośśi, kaucji > Oferty do Adm. „Kur. kanałowe kredensy, | ._Dnia 10/II zgubiono Wilno, Szopena 8. 2 Dr.Kenigsb ; 

> apitału obrotowego nie potrzeba. Za- Wil.* sub. AW 18. stoły, szafy, łóżka i td. > Telefon 16-72, Telefon 16-72. 

1 1. dx, 10%0/Bud. robek miesięczny 150—200 dolarów. REM ! Wykwintne. Mocne. teczkę skórzaną = a аана Оа 

z iad ienie Oferty skierowywać pod adresem: @ gee | NIEDROGO. eo tds ponówE > ikalti 

awiauocomi:e в THE NOVELTY“ sa Na dogodnych wa-| skiej. Znalazcę proszę za 8 . fe 

3 Okręgowe Szef stwo Budownictwa w Grod- 22 runkach i na rat: wynagrodzeniem 100 (sto) | | Akuszerki 

nie ogłasza na dzień 26 lutego 1929 roku godzina VALKENBURG, LIMBURG, HOLLAND. Yi zł. o POCO p EORELRAEAEAEAEOE 

10 rano przetarg na roboty Rostliacyjno w garni- a 4 Nadeszły nowości. idz ŻY ej ь П!Ё:яі w różnych walutach 

senio zólowo ogiózsenie" w. „Polsce Zbrojsej* я a . . Яю Lokuozewski. | 6090 | lokalem pad menė ||| Akuszerka 
w Warsza sie. Zawiad omienie: 2? PIANINA ; książkę nie. I as е M 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno. 45 к SA Zgubione ARKO? а 
T as. 10.4/R.. B 3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno d i Rege woj Dom H-K „ZACHĘTA! 

Aa UAB, ogłasza na dzień 22 lutego 1929 r. godz 10 rano w D/H o wynajęcia. Repe” „, wydaną przez P.K.U. | Mickiewicza I, tel. 9-05     
  

  

racja i strojenie. Wilno, kartę mobilizaeyj- 
  

    
„„ przetarg na dostawę większej il ści cegieł zwykłych, я i cja 1 st la 3 

" = oraz | A jak również ża dostawę M SBM H Sikorski Mickiewicza 24 — 9. aa. oras: dozčė A EUEROITNS DTOZDECNESED przyjmuje a z a KEKARZSS 

i i iejsce dostawy, iłość, Oraz szcze, owe ogło- na im. anisława Minoj= s > ® ic ie- - * 

ч Przy zakupach prosimy powoływać A szenie ukaże się w "Polsco Zbrojne;*. : > au 5 Estko. 146 cia, z»m. as przy Popierajcie e AD ina: W. Zdr. pinu AŻ 

M", na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim". 3 Okręgowe Szofostwo Budownictwa Grodno. An RSS t vena A Morskąi Rzeczną Nr. 3008. 112 Grodno, ul. Ko 
    
   467-1 L. dz. 1010/Bud, ———————>—>—->—-—-—-—-———) 
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Naczelny redaktor przyjmuje od 3—3 Redaktor działu gospodarcze) 

Ogłoszenia przyjmują się od 9—3 i 7—: 
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wyraz. De tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe 28 
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