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Wiadomem jest oddawna, že pru- 

skie prowincje wschodnie przecho- 

dzą ciężki kryzys gospodarczy. Przy- 
czyny tego były kilkakrotnie na tem 

miejscu oświetlane w artykułach e 

| Prusach Wschodnich. Najważniejszą 

||| przyczyną jest uchylanie się Nie- 

miec od normalnej współpracy go- 

spodarczej z ziemiami polskiemi. 

Tkwi w tem uporczywa niechęć do 

uznania obecnego stalus guo tery- 

torjalnego między Polską a Niem- 

eami. Ludność prowincyj wschod- 
mich Rzeszy jest utrzymywana świa- 

domie w przekonaniu, że kryzys 

| gospodarczy, który ją gnębi, jest 

| wynikiem niesprawiedliwych i ab- 

i surdalnych* granic polsko-niemiec- 
kich. Granice te muszą uledz zmia- 

mie, a do tego czasu trzeba prze- 
trwać, aby przez normalizację sto- 

sunków gospodarczych z Polską nie 

i pozwolić ludności pogodzić się z o- 

| becnym stanem rzeczy. 

  

Na podtrzymanie upadającego 
Życia gospodarczego w tych pre- 

wincjach rząd niemiecki przeznacza 

ed lat kilku bardzo znaczne sumy, 

wynoszące przeciętnie 60 miljonów 

marek rocznie. Trudno było ocenić 

jakie wyniki ten wysiłek dotąd 

! przyniósł. Słychać tylko wciąż coraz 

) głośniejsze wołanie stamtąd o pomoc, 

Į zwrócone do Berlina. Nacjonaliści 

| miemieccy usiłują z tego zrobić ar- 

| gument przeciwko t.zw. korytarzowi 

{ polskiemu, którego istnienie ma być 
powodem wszystkich bied, jakie 

/ gnębią na wschód od niego poło- 
„„žone prowincje pruskie. 

W ostatnich dniach w „Deutsehe 
Allgemeine Zeitung“,  dzienniku nie- 
przyjaźnie dla Polski usposobionym, 

który uchodzi za organ min. Strese- 
manna, ukazał się cykl korespon- 

dencyj specjalnego wysłannika tego 

pisma z Prus Wschodnich, obrazu- 

jących panujące tam nastroje. Wra- 
*żenia korespondenta .są bardzo cie- 

kawe, poniekąd wprost sensacyjne, 

przytaczamy więc poniżej dłuższe 

z mich urywki. 
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„Jest tu b. dziwnie w tym kraju”. 
* O biedzie ludzi miejscowych, o 

* obawach przed przyszłością, o trosce 
3 nad egzystencją oddawna już mówi 

się i myśli z obojętnością. Coś jak- 
by nestrój inflacyjny. „Oszczędzać? 
Poco? Wszak w końcu wszystko 
pójdzie na nic. Nikt przecież nie 
wie, co tutaj jeszcze będzie. Lepiej? 
Skąd ma być tu lepiej? Poco więc 
mamy oszczędzać?" Ci co tak ro- 
zumują, nie są to lekkomyślni, lecz 
rozsądni i dzielni ludzie. Mają eni 
wrażenie, że siedzą na podciętej 
gałęzi—więc chcą jeszcze raz sobie 
pofolgować. Tańczą—jest tu teraz 
więcej bali jednego wieczora, niż 
dawniej przez całą zimę. Piją, wy” 

ы dają pieniędze — i oczekują co bę- 
dzie. „Wiele dobrego nie będzie, na 
te nic nie poradzimy”. 

Robi się wprawdzie tu co można. 
Ale— tamten nastrój również jest i 
rozszerza się stale, Zachodzi Pru* 
sak (mowa jest o mieszkańcach 
Elbląga. (Przyp, autora) ma krew 
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; raczej mieszaną niż Prusak wschod- 
! mi, jest on z natury usposobiony 
|. bardziej relatywnie,  przeniknięty 
2 ‚ в1е)азпет! " wspomnieniami o pol- 

skich czasach tego kraju. Ten Pru- 
к sak zachodni wzrusza ramionami, 

: jeżeli coś nie idzie dobrze i powia- 
da: „Ano, jak nie, to nie“. Rośnie 
tu znakomity materjał ludzki, ale 
wymaga on dla swego rozwoju 

> świadomości, że postępuje naprzód, 
że posiada moralności. W przeciw” 
mym razie przychodzi chęć pozo- 
stawić bieg rzeczy im samym, bier” 
nie im się przyglądać i pozwolić 
innym robić. 

, Można z tego powodu oburzać 
się, ale nie można tego nastroju 
brać za złe tym ludziom. Siedzą eni 
tu, na swojej wschodniej wyspie, 
odcięci od państwa, i przyżywają 
dzień w dzień coraz większy upa" 
dek. Dawniejszy stan średni, o ile 
mie żył z pensji, jest teraz pogrze- 
bany, znajduje się w nędzy i nie- 
dostatku i czyni tylko rzeczy naj- 
konieczniejsze. Mamy stan średni, 

Mm wyrosły z wojny, wieki przed sobą 
: ten sam los i nie wie jak go možna 

odmienič. Resztki pozostałego hu- 
moru obracają się w „Galgenbu- 
mor": ludzie się śmieją z własnej 

  

nędzy—i wyrzucają dla przyjemnej 
godziny to co niegdyś byłoby prze- 
znaczone dla przyszłości. Nie wie- 
rzy w nią prawie nikt—i to jest 
właściwie najgorsze. В 

Z tego bowiem wynikają bardzo 
złe konsekwencje, Ludzie tutajsi są 
równie dobrymi Niemcami, jak 
wszyscy inni w Rzeszy. Ale mają 
oni naokoło wraz z kawałkiem gra” 
nicy litewskiej i kłajpedzkiej sąsia- 
"da, o którym słyszą i widzą, że u 
niego jest znacznie mniej biedy i 
znacznie więcej życia, pracy, war- 
sztatów. Mówi się w Niemczech o 
polskiej propagandzie i o polskich 
agentach we Wschodnich Prusach, 
którzy stwarzają pewne nastroje. O 
ile ja widzę, nie potrzeba Polakom 
wcale tej propagandy: robi ją róż” 
nica sytuacji tutaj i w Polsce sama 
e się. | to jest najbardziej nie” 
ezpieczny moment w całej złej sy” 

tuacji Prus Wschodnich: jeżeli żad- 
nego innego wyjścia, żadnej pomo” 
cy się nie znajdzie, jeżeli zabraknie 
środków uzdrowienia, wówczas 
świadomość różnicy stanu rzeczy tu 
i tam (w Polsce) poderwie narodo- 
wą wolę ludzi miejscowych. Jeszcze 
noszą oni uszy do góry i pokładają 
nadzieje na Rzeszę, ale jeżeli stam- 
tąd nie przyjdzie przywódca z jed- 
ną lub kilkoma prawdziwemi ideja- 

mi ratunku, upadnie ta siła odpor- 
na — mawet bez polskiej propa” 
gandy. 

Nie powinno się w Rzeszy nie* 
doceniać tego niebezpieczeństwa. 
Uczucie rozdziału od niej, które tu 
wszyscy mają, bardzo łatwo prze- 
chodzi w nastrój. „Ano, jak nie, to 
nie," oraz w zatracenie poczucia 
wspólnej przynależności do Rzeszy. 
„Oni o nas dawno już zapomnieli" — 
słyszy się tutaj zbyt często. l stąd 
już jest niedaleko od tego złego 
słowa, które już qzisiaj, tam i ów- 
dzie zawzięcie i beznadziejnie daje 
się słyszeć: „Niechby już wszystko 
było lepiej, jak przyjdzie Polak,. 

Kiedy usłyszałem to poraz pier” 
wszy, doznałem uczucia śmiertelnej 
obawy („Mordschreck*) i wziąłem 
za fakt sporadyczny. Ale z tem sło- 
wem, zlekka zmienionem, spotka- 
łem się wiele razy od starych ro- 
botników — w małych przedsię” 
biorstwach i w knajpach. Bieda jest 

tutaj tak wielka, że takie myśli nie- 
tylko w powietrze latają, ale to tu, 
to tam, w rozmowach pomiędzy so- 
bą. otwśrcie są wypowiadane. 

Pamijamy intencje tych wywo- 

dów dziennikarza berlińskiego. Mają 

one niewątpliwie na celu rozbudze- 

nie w Niemczech grozy przed uro- 

jonem niebezpieczeństwem, zagraża- 

jącem Prusom Wschodnim ze strony 

Polski. Nie powinny te wywody być 

też dla nas żadną zachętą do snu- 

cia jakichkolwiek agresywnych za- 

miarów w stosunku do Prus Wchod- 

nich. Zamiary te są Polsce oczywi- 

ście, najzupełniej obce. Uregulowa- . 

nie naszych stosunków z Niemcami 

na podstawie porozumienia, oparte- 

go na istniejącem politycznem  Sta- 

tus quo, jest rzeczą tak ważną i cen- 

ną, że nie powinno się z naszej 

strony nic czynić, coby to porozu- 

mienie uniemożliwić lub odwlec mo- 

gło. 

Ale wrażenia korespondenta nie- 

mieckiego są bardzo ciekawem świa- 

dectwem do czego prowadzi polity- 

ka, uchylająca się od takiego póro- 

zumienia i spekulująca па rewanż 

terytorjalny. Działa ona wbrew na- 

„turalnym interesom wielkiej części 

swego państwa i opóźnia  porozu- 

mienie niezbędne i korzystne dla 

obu stron. $ 
WW 

Z wielkiem zadoweleniem powi- 
tać należy przemówienie wygłoszo- 
ne ma środowem posiedzeniu Sej- 

mowej Komisji Spraw Zagranicz- 

nych przez posła niemieckiego z 

Łodzi p. Juljana Willa. Mowy tej 

wysłachaliśmy z największą uwagą 

i miemniejszem uznaniem. Było to 

bodaj pierwsze wystąpienie przed- 

stawiciela mniejszości narodowej w 

parlamencie polskim,  stające na 
gruncie bezwzględnie państwowym, 

chociaż ani ma jotę nie rezygnujące 

z marodowej i kulturalnej wspólno- 

ty ze swoim narodem i z praw stąd 

wynikających. Miało sono bardzo 

piękną formę i zawierało tak duże 

URIER 
WIEZALEŻNY ORGAK DEMOKRATYCZRY. 

  

Dwa gltosy niemieckie. Z państw ościennych. 
LITWA 

Akt dziosięci lecia gimn. polskiego 
w Poniewieżu. 

Dnia 10-go lutego b. r. Poniewieś 
obchodził uroczystość 10-lecia gim- 
nazjum polskiego. Z okazji tego pod- 
pisany został następujący akt 

„Roku Pańskiego 1923 miesiąca 
lutego 10 dnia w mieście Poniewie- 
ża na wieczną rzeczy pamiatkę ak$ 
ten został sporządzony i podpisany 
ku uczczeniu 10-ciu lat preey gim- 
n:zjom Polskiego w Poniewieżu. ja- 
ko odrodzenej szkoły polskiej zało- 
żonej przez Krzystoła Dąbskiego, 
starostę Bernatowskiego i Krzyszto- 
fa Białozora, kanonika wileńskiego, 
w r. 1727 dn. 16 lipca skierowanej 
w owym czasie przez O O. Pija- 
rów, w obecnej zaś dobie po wojnie 
wszeohśw atowej w r. 1919 dn T 
lutego na nowo wskrzeszonej przez 
grono osób z panem Bronisławem 
Krasowskim ra czele. 

W uroczystości tej brali udział 
(następują podpisy obecnych na 0b- 
chodz e), 

Śldztwo w związku z przemówie- 

niami na zjaziach opozycyjnych. 

„Litaulsche Rundschau* podaje, 
iś policja kryminalna wdrożyła śledz- 
two w związku z przemórieriami 
stronnictw politycznych, których 
zjazdy odbyły się w miesiącu ub. 
Jako świad:ów zbadano m. in. dzien- 
nikarzy, który byli obecni na tych 
zjazdach. . 

Błoteor spadł w Łotwie. 

Od kilku dni prasa wileńska, a 
za nią prasa w całej Polsce rozpi- 
suje się na temat meteoru, który 
miał spaść na Litwie a według 
pism wileńskich w pow. święciań- 
jgkim. ——— dc . : 

Tymczasem Elta podaje, że „w 
uocy na sobotę zanotowano w Dy- 
naburgu rzadkie zjawisko atmosfe- 
ryczne, spostrzeżone w okolicach 

Dynaburga. O godz. 2 nocy na czy- 

stem niebie ukazało się niezwykle 

jasne światło, pochodzące od jakie- 

goś gwałtownie poruszającego się 

ciała, które swą formą przypomina- 

ło ogon komety. Gdy światło zbli- 

żyło się ku ziemi, usłyszano strasz- 

ny huk, podobny do grzmotu. 
W tej chwili, jak upewniają miej- 

scowi mieszkańcy, odczute w do- 

mach lekki wstrząs. W związku z 

tem w Dynaburgu zaczęły obiegać 

pogłoski, iż ukazała się kometa, 

wróżąca nieszczęścia, bliską wojnę 

itd. Tymczasem kometa była zwy- 

kłym meteorem. 
Tejże nocy niezwykłe światło 

widziano również w Litwie, nawet 

w Kownie. Sądzą, iż światło pocho- 
dziło również z tego samego mete- 
oru, który w ten sposób widziane 
na bardzo wielkim obszarze". 

Jak więc widzimy wywiązała się 
w sprawie meteoru niemałe konku- 
rencje. : 

RUMUNIA. 

Pożyczka stab I zacyjna. 

PARYŻ, 12.I1. (Pat), W poniedzia- 
łek rane w gmachu poselstwa ru- 
muńskiego w Paryżu podpisany z0- 
stał ostatecznie układ w sprawie ru- 
muńskiej pożyczki  stabilzacyjnej, 
Wypuszczenie pożyczki na wszyst- 
kle rynki nastąpi dnia 14-go lutego. 

LLS 

zrozumienia dla pozytywnych war- 

tości w historji polsko-niemieckich 

stosunków, że spotkało się z okla- 
skami wszystkich prawie członków 

komisji. 
P. Will słusznie podniósł ogrora- 

ne znaczenie porozumienia polsko- 
niemieckiego i oświadczył, że lud- 
ność niemiecka w Polsce pragnie 

być czynnikiem torującym do niego 

drogę. 
Nie mamy żadnego powodu wąt-, 

pić w szczerość słów p. Willa. Jed- 
nak bardzo ciekawem jest w jakiej 

mierze poglądy jego są podzielane 

przez resztę jego kolegów z klubu 

niemieckiego, których wystąpienia 

robią niejednokrotnie inne wrażenie. 

Mowa p. Willa będzie bardzo do- 
nioslem zdarzeniem  politycznem, 
jeżeli z treścią jej pójdzie w parze 

polityka klubu niemieckiego w par- 

lamencie polskim i na ziemiach 

przez ludność niemiecką zamieszka- 
łych. Testis. 

iytėpolu; edstawiony został de 
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Min. Zaleski w odpowiedzi maoskzr= 
2 zenia Groenera., 

Polšia proponuje Niemcom pakt © wzajemnej nietykalności teryte- 
z rjalnej. 

- LONDYN, 14.II (Pat). Biuro Reutera komunikuje: W związku z ogło- 

szomym niedawno w „Review of Reviews" poufnym memorjałem niemie- 
ckiego ministra Reichswehry gen. Groenera, zawierającym defenzywne 
plany Niemiec przeciwko Polsce, redaktor wspomnianego pisma otrzymał 
nasiępującą depeszę od ministra Spraw Zagr Zaleskiego: 

, Pragnę zapewnić 'ana, a jednocześnie angielską opinję publiczną, 
że nietylko żŻ dga z rządów polskich nigdy nie żywił żadnych p'anów ayre- 
sywnych. ani z:borczch w stosunku do Nle" isc, ale nieznam nawet žad- 
nej partji politycznej, czy też stowarzyszenia w Polsce, które wyznawało- 
by lub rozpowszechniało podobne ideały. Samo już przypisywanie Polsce 
planów agresywnych, skierowanych przeciwko któremukolwiek z jej są- 
siadów, jest całkowitem zniekształceniem prawdziwych dążeń i uczuć na- 
rodu polskiego. Ciężko doświadczeni przez wojnę światową i przez wojnę 
z Rosją sowiecką, Polacy moją tyko jeden cel. Jest nm odbudowa ekono- 
miczna i kulturana ich kraju. Cel ten może być osiągnięty jedynie przy 
długotrwałym pokoju. 

Po stwierdzeniu, że jedynym celem polskiej polityki zagranicznej 
jest utrzymanie i konsolidacja obecnej sytuacji terytorjalnej Rzeczypospo- 
litej, depesza kończy się słowami: Co się tyczy stosunków pomiędzy 
Polską a Niemcami, niechciałbym raz jeszcze powtarzać, że rząd polski 
czynił zawsze i czynić w dalszym ciągu będzie wysiłki, by osiągnąć po- 
rozumienie i współpracę pomiędzy obu narodami, pragnąc, by to porozu- 
mienie zostało oparte na trwałych fundamentach wzajemnego poszano- 
wania praw i interesów obu krajów. 

By usunąć wszelkie wątpliwości co do rzekomych planów . zabor- 
czych, jakoby skierowanych przeciwko Niemcom, mogę zapewnić, że 
rząd polski byłby gotów zawrzeć z Niemcami układ o wzajemnej gwa- 
rancji i nietykalności terytorjalnej obu państw. Mojem zdaniem, zawar” 
cie takiego traktatu przyczyniłoby się w dużym stopniu do uspokojenia 
tej części niemieckiej opinji publicznej, która jest zaniepokojona widmem 
rzekomego polskiego miebezpieczeństwa. 

L] 

Trocki wiežaiem konsulatu sow. w Konstantynopolu. 
/, KONSTANTYNOPOL, 14/II (Pat) Trocki, który przybył do Konstan- 

konsulatu sowieckiego, gdzie jast. trukto- 
wany poniekąd jako jeniec. Zabronicne mu komunikować sę z otoczeniem. 

Trocki pod pseudonimem Seibrowa. 
WIEDBN. 14. II (Pat). Dzienniki donoszą z Konstantynopola: Woże- 

raj wieczorem przybył do Konstantynopola Trocki, pod nazwiskiem Sei- 
brow, ge swą żorą, synem i dwiema córkami, Został on pod strażą od- 
stawiony do konsulatu Unji Sowieckiej, Trocki jest traktowany jake wię- 

zień i nie wolno mu utrzymywać żadnych stosunków ze światem zewnę 

trznym. Trooki ma być odtransportowany do Angory. 

Petycja Voiksbundu w sprawie aresztowania Ulitza. 
GENEWA, 14/II (Pat). Na ręce sekretarza generalnego Ligi Naro- 

rodów nadeszła petycja Volksbundu w sprawie aresztowania byłego posła 
Uliiza Petenci powołują się na art. 147 konwencji górnośląskiej i żątają 
wniesienia sprawy na porządek dzienny marcowej sesji Rady Ligi Narvdów. 

Przykład godny naśladowania. 
RZYM, 14. II. W zawartym ostatnio ukłsdzie pomiędzy Włochami 

a Stolicą Apostolską powiedziane jest między in., że księża katoliecy we 
Włoszg'en nie mogą być wybierani na posłów de parlamentu, natomiast 
jest dopu:zozalny wybór kardynałów na ezłonków akademji umiejętności. 

Trzydziestomiijonowa subwencja 
dla Prus Wschodnich. 

BERLIN, 14 II. (Pat.) Frakcja niemiecko-narodowa Reichstagu złożyła 
wniosek, który w związku z oczekiwanym projektem pomocy dla Prus 
Wschodnich apeluje do Rządu Rzeszy, aby dla zagrożonych pod wzglę- 
dem gospodarczym obszarów granicznych wschodnich, południowo- 
wschodnich i północnych wyznaczyła w budżecie nadzwyczajną subwen- 
cję w wysokości cynajmniej 30 miljonów merek. 

Szef sztabu gen. Armji Zbawienia. 
LONDYN, 14/11 (Pat) Wysoka rada Armji Zbawienia wybrała Hig- 

ginss, szefa sztabu generalnego Armji Zbawienia, następcą gen. Bootha, 
Higgins otrzymał 42 głosy, Rvageline Booth, siostra generała — 17. 

Niepowodzenie Niemiec w komisji rzeczoznawców. 
PARYŻ, 14/II (Pat). „Petit Journal“, omawiając prace komisji rze- 

ezoznawców zauważa, że rzeczoznawcy niemieccy nie zdołają przekonać 
„swych kolegów o niedostatecz' ości niemieckich źródeł dochodu. Co sę 
tyczy możliw:ści finansowej Rzeszy — pisze dziennik — to nie zdaje się, 
aby rzeczoznawcy zmienili umiarkowane konkluzje eksportów 2 r. 1924. 

Amnestja dia lewicowych S. R. 
MOSKWA, 14. II. Głośni swego czasu przywódey lewicowych eserów, 

znajdujący się od lat 8 miu na zesłaniu w Syberji, otrzymali złagodzenie 
warunków odbywania kary. Słynna Marja Spirydonówna, A. lzmajłowicz, 

P. Kachowskaja, P Majorow, zostali przetransportowani do Taszkientu, 
B. Kamkow de Woroneża i W. Brutowski: do Saratowa. M. Spirydonówna 
jest ciężko chora na płuca. Stan jej zdrowia bardzo groźny. 

Wyrok w sprawie Komunistycznej 
Partji Zachodniej Białejrusi. 

(Tel, od wł. kor. z Warszawy). 

Wezoraj Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrywał sprawę 38 ska- 

zanych przez Sąd Okręgowy w Białymstoku za udział w zlikwidowanej 

przez władze administrzcyjne w swoim czasie organ zacji komunistycznej 

zachodniej Białejrusi, Sąd Okręgowy skazał 88 oskarżonych od 4 do 7 Jat 

więzienia. Wczoraj Sąd Apełacyjny zatwierdził wyrok pierwszej instancji 
eo do 17 oskarżonych, zaś 16 zmniejszył karę, przyczem wielu z nich na 
podstawie amnestji darował całą karę i wypuścił z więzienia. 

“^ 

SKI 
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DZIEN POLITYCZNY. 
W Prezydjam Rady Ministrów 

odbyła się pod przewodnictwem 
prem. Bartla z udziałem min. Cze- 
chowicza, Kiihna, Miedzińskiego i 
Składkowskiego konferencja w spra- 
wie sytuacji, wytworzonej przez 
mrozy i zawieje śnieżne w komu- 
nikacjach kolejowej, pocztowej, te- 
legraficznej i telefonicznej. 

* 

Wczoraj prem. Bartel przybył de 
Ministerstwa Komunikacji i prze- 
prowadził przeszło godzinną nara- 
dę z min. Kiihnem w sprawie za“ 
opatrzenia wszystkich ośrodków 
miejskich w węgiel i usunięcia fa“ 
talnych skutków mrozów i zawieł 
śnieżnych na kolejach. Prem. Bar- 
tel kładł główny nacisk na koniecz- 
ność zastosowania wszelkich środ* 
ków, aby transporty węgla, które 
ugrżęzły na linjach kolejowych, do- 
prowadzone zostały do miejsc prze- 
znaczenie. Podczas trwania konfe- 
rencji prem. Bartla z min. ^ ййпет 
wzywani byli dyrektorzy poszcze» 
gólnych departamentów inister“ 
stwa Komunikacji. W wyniku kon- 
ferencji dyr. Frank otrzymał in- 
strukcje skierowania pociągów z 
węglem do miejscowości specjalnie 
zagrożonych brakiem opału, dyr. 
Circhanowieckt dostał polecenie uru* 
chomienia niektórych nieczynnych 
linji specjalnie dla transportu węgla. 

* 

Wedlug ostatnich informacyj te- 
lefonicznych, nadesłanych z Krako- 
wa przez adjutanta Pana Prezyden- 
ta stan zdrowia inż. Zwisłockiego, 
zięcia Pana Prezydenta uległ po-. 
prawie i niema już poważnej obawy. 
jak to miało miejsce jeszcze prze 
dwoma dniami. 

* 

W najbliższym czasie przepre* 
wądzone będą rewizje traktatów 
handlowych Polski z różnemi pań* 
atwami, lub zawarte zostaną nowe 
traktaty, ogółem z Il państwami. 
Rewizje traktatów podyktowane są 
zmianami konjunktur gospodarczych 
i muszą być co pewien czas prze” 
prowadzane. 

* 

Rzymska „Osserwatore Romano“ 
drukuje na pierwszej stronie pełny 
tekst depeszy p. Prezydenta Mo- 
ścickiego, nadesłanej z racji zakoń: 
czenia kwestji rzymskiej. Serdecze 
na treść tej depeszy wywarła jak 
najlepsze wrażenie w Watykanie. 
Ojciec Święty był nią szczerze 
wzruszony. 

» 

Dnia 12 b. m. w Pradze czeskiej 
zmarł były poseł komunistyczny w 
poprzednim Sejmie Józef Skrzypa, 
który na podstawie decyzji głównej 
komisji wyborczej miał obecnie 
objąć mandat poselski po p. So- 
chackim. Wobec tego do Sejmu 
wejdzie następny zkolei kandydat, 
stojący na liście komunistycznej o- 
ręgu Sosnowiec—Będzin. 

Em'gracja ukraińska o protokól 
p. Litwinowa. 

W przejeździe do Szwajcarji pre- 
zydent przebywającego. na emigra- 
cji rząduukraiń-kiej republiki ludo- 
wej Andrzej Liwickij udzie ił przed- 
stawieielom prasy belgijskiej wy- 
wiadu w sprawie zawarcia przez 2. 
S. 8. R., Polskę i Ramunję odrębne- 
go paktu e nieagresji i rozszerz-nia 
paktu Kelloga na państwa wschod- 
nie. P. Liwiekij oświadczył że gdy- 
by rząd sowiecki chciał wykonać ze- 
b wiązania, wypływające z duchu 
paktu Kełloga, musiałby przede- 
wszystkiem wycofać swe armje z 
Ukrainy, republik kaukaskich i ko- 
zackich. Pakt wschodni — zdaniem 

. Liwickiego — tylko wtedy mógł- 
= mieć znaczenie pozytywne, gdy- 
by rząd sowiecki wykonał wynika- 
jące z tego paktu zobowiązania ee 
do U-rainy i innych krajów, które 
utraciły swoją niepodleglość. 

Kronika telegraficzna. 
== Jzba grecka uchwaliła budzet, poczem 

odroczyła się do marca. 

== Eksprees, który wyjechał wczeraj z 
Budapesztu w stronę Riwjery. utknął w dre- 
dze z powodu zawiei śnieżnych kolo Kolo- 
szwar. Podróżni są zaopatrzeni w żywność. 

== Mróz w Czecho-Słewacji w porówna- 
niu z dniem wczorajszym zelżał. Jednakże 
w całel Słowacji trwają tak silne zamiecie 
śnieżne, że bardze wiele pociągów uległo 
zablokowaniu. 

== Parker Gilbert, chory na grypę w 
Paryżu, nie opuszcza łóżka.            
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ŻYCIE GOSPODARCZE, 
W sprawie etatyzmu. 

Umieszczamy niżej rozważanie Dr-a 
G. Wirszubskiego na temat etatyzmu. 
Artykuł ten nie stanowi wyrazu pogiądów 
Redakcji na sprawę etatyzmu w Polsce. 

W ostatnich czasach szereg eko- 
momistów polskich tak zwanej gru- 
PY „frontu gospodarczego" wysuni 
postulaty i hasła państwowego so- 
cjalizmu. Teorja ta spotkała się z 
sprzeciwem i krytyką w obszernym 
artykule Andrzeja Wierzbickiego 
p. t. „Zagadnienie etatyzmu i neo- 
etatyzmu w Polsce* („Przegląd go- 
spodarczy" rok X, zeszyt 2). Nie 
wdając się w analizę tego sporu, 
pragnę w niniejszym artykule wy- 
jaśnić zasadnicze jego problemy. 

Spór powyższy, zajmujący obec- 
mie opinję społeczną w Polsce sta- 
mowi zagadnienie międzynarodowe, 
Kwestja wzajemnego stosunku Pań- 
stwa i gospodarstwa narodowego 
bywała rozmaicie  rozwiązywana 
wśród różnych społeczeństw w 'róż- 
mych czasach. Zanim przystąpimy 
do konkretnych typów tych rozwią- 
zań, musimy wyjaśnić, czem w isto- 
cie jest socjalizm państwowy. 1 tu- 
taj napotykamy na pierwszą trud- 
mość—jest to pojęcie nader płynne, 
z którym różni teoretycy łączą naj- 
rozmaitszą treść. Często operujemy 
dwuznacznemi pojęciami i niewąt- 
pliwie dałoby się znacznie skrócić 
wszelkie dyskusje gdyby autorzy 
porozumieli się uprzednio co do te- 
go, o czem mają mówić. Jako uczeń 
słynnego ekonomisty niemieckiego 
Zambarta, miałem sposobność być 
świadkiem takiego przypadku, że 
ma pytanie, co to jest socjalizm? 
żaden z uczniów tego znakomitego 
uczonego nie mógł mu dać wy- 
ezerpującej odpowiedzi. Najciekaw- 
szem było to, że sród studentów, 
którzy nie byli w stanie dać dosta- 
tecznej odpowiedzi na to pytanie, 
znajdował się przewodniczący związ- 
ku studentów-socjalistów. Jest rze- 
ezą, bowiem trudniejszą rozumieć 
pewną myśl, aniżeli ją propagować. 
enezą państwowego socjalizmu jest 

zaprzeczenie liberalizmu, głoszone- 
go przez Adama Smith'a i Bastiat'a. 
Zasadzie niewtrącania się Państwa 
do życia gospodarczego (laisser- 
faire, laisser-passer) nowa doktryna 
przeciwstawiła zasadę ingerencji 
państwowej w postaci celnego pro- 
tekcjonalizmu i polityki reform so- 
ejalnych. ldei wolnej konkurencji 
mowa doktryna przeciwstawiła za- 
sadę ochrony przez Państwo warstw 
gospodarczo - słabszych, a mianowi- 
cie robotnika wobec pracodawcy i 
przemysłu krajowego wobec potęż- 
naj kon eji zagranicznej. Owa 

doktryna ukształtowała się w ostat- 
miej ćwierci ubiegłego stulecia, a jej 
magna charta została ujęta w słyn- 
mym manifeście niemieckich profe- 
sorów ekonomji i ogłoszonym w 
roku 1872. W tym manifeście za- 
wiera się już kwint - esencja całej 
teorji socjalizmu państwowego w 
majszerszem tego słowa znaczeniu. 
Autorzy tego manifestu głosili, że: 
„państwo jest wielkim zakładem wy- 
chowawczym ludzkości”, żądali aby 
państwo dało możność większej 
ilości współobywateli brania udziału 
w dobrach cywilizacji. W ciągu 
ubiegłych 57 lat idea państwowego 
socjalizmu w bardzo znacznym stop- 
miu weszła w życie: międzynarodo- 
wa ochrona pracy stała się czyn- 
nikiem pierwszorzędnej wagi dla 
wszystkich państw współczesnych. 
Państwo poszło jeszcze dalej — stało 
się ono pośrednikiem w sporach ro- 
botaników z pracodawcami, 

W ten sposób socjalizm państwo- 
wy stał się rzeczywistością. Jednak 
rozpoczęte już wtrącanie się pań- 
stwa do życia gospodarczego nie 
zna granie: państwo nie poprzestało 
ma roli czynnika regulującego, za- 
czyna samo gospodarować — samo 
fabrykować, handlować. Jak dalece 
winna sięgać ingerencja państwa? 
Gdzie są jej granice? Tutaj rozpo” 
czyma się dziedzina socjalizmu pań- 

  

A teraz głos kobiecy... 
(Feljeton pół niemoralny — pół enotli- 

wy—o czem marzymy? Co nagradzać?) 

Konkurs piękności „Misy“ róż” 
mych krajów, rozczulania się nad 
olskiem dziewczęciem, p. Kosta- 
ówną, którą obsypano luksusowe- 

mi prezentami, nie bacząc iż niebo- 
ga, mieszka ze starą, schorowaną 
matką w jednej wilgotnej i ciemnej 
izdebce na Pradze, a w tych wa- 
runkach auto ijedwabne pończochy 
zakrywają na ironję. 

Hałasu wiele... o nic? No nie, 
piękność kobieca to nie jest nic, 
rywalizacja piękności to jest coś, a 
sława Królowej Wdzięków, to już 
jest duża wygrana w życiu. lnna 
rzecz czy się Polska nie ośmieszyła 
ma arenie wszechświatowej. Sądząc 
z wieści trochę tak. Bo że niektóre 
gazety pisały że „tłumy" ryczały z 
zachwytu na widok miss Polonia a 
rywalki i miss Europa ze łzami roz- 
czulenia oddawały jej pierwszeń- 
stwo, to nie tłumaczy faktu, że na 
przedwstępnem głosowaniu otrzy- 
mała tylko... 3 głosy. Jak słusznie 
pisze koresp. „Kurjera Ilustrowane- 
go" dziś nie popłaca poetyczna twa- 

stwowego "w bardziej ścisłem poję- 
ciu, teoretykiem którego był Adolf 
Wagner. Jednak i Adolf Wagner, 
który zaleca możliwie jaknajwiększą 
ilość przedsiębiorstw państwowych, 
nie przeprowadził dokładnej osta- 
tecznej granicy dla ingerencji pań- 
stwowej, — radzi natomiast mężowi 
stanu w każdym poszczególnym wy- 

padku rozwiązać tę kwestję. W 
ten sposób z punku widzenia na- 
wet najbardziej radykalnego teore- 
tyka socjalizmu państwowego, pro- 
blem ten przybiera różne oblicze w 
zastosowaniu do okoliczności czasu 
i miejsca. W czasie wojny i rewo- 
lucji mieliśmy cały szereg przykła- 
dów prawie że zupełnego urzeczy- 
wistnienia socjalizmu państwowego 
coprawda w bardzo ciasnym poję- 
ciu, w postaci „Kriegswirtschaft“ w 
Niemczech i w innych państwach, 
a w postaci t. zw. „Komunizmu 
wojennego” w Rosji. Należy jednak 
powiedzieć: exempla trahunt!  Do- 
šwiadczenie wojny wykazaly fiasko 
socjalizmu państwowego nawet w 
tak dobrze zorganizowanem pań- 
stwie, jak Niemcy. Z drugiej strony 
sam Lenin w swej pracy „Państwo 
i rewolucja* wypowiedział tę myśl, 
że etyczne i psychologiczne prze- 
słanki kolektywizmu gospodarczego 
będą dane dopiero w „wyższem 
stadjum rozwojowem komunizmu“. 
W Niemczech „socjalizm państwo- 
wy czasu wojennego" został zlikwi- 
dowany; w Rosji „komunizm wo- 
jenny” ustąpił miejsce nepowi... 

Nowe idee socjalizacji w Anglji 
i Niemczech opierają się na pod- 
porządkowaniu gospodarki społecz- 
nęj państwu, lecz na idei kooperacji 
poszczególnych dziedzin przemysło- 
wych. Teoretycy socjalizmu w Anglii 
chcą trzymać państwo zdala od ad- 
ministracji przedsiębiorstw. Teoretyk 
gospodarki planowej w Niemczech 
Walter Rathenau również wysuwał 
zasadę, że nie państwo winno za- 
rządzać przedsiębiorstwami przemy- 
słowemi, lecz władze autonomiczne 
połączonych przedsiębiorstw prze- 
mysłowych. 

Nie jest naszem zadaniem, roz- 
trząsanie założeń socjalizmu państwo- 
wego z punktu widzenia teorerycz- 
nego. 

Chcieliśmy atoli w miarę moż- 
ności oraz w granicach artykułu 
dziennikarskiego wyjaśnić zarys roz- 
woju tej doktryny szeroko obecnie 
omawianej. 

Podkreślimy na zakończenie za- 
sadniczą różnicę w gospodarce pań- 
stwowej i osoby prywatnej. Osoba 
prywatna uzależnia swe wydatki od 
swych dochodów. Państwo nato- 
miast, przeciwnie swe dochody przy- 
stosowuje do swych wydatków. w 
tej zasadniczej różnicy zasad go- 
spodarki państwowej i prywatnej 
znajdujemy wyjaśnienie okoliczności, 
że państwo jako przedsiębiorca, wy- 
daje na koszty produkcji więcej niż 
przedsiębiorca prywatny. W swoich 
rozchodach jesteśmy ograniczeni 
swoimi dochodami i ta właśnie oko- 
liczność zmusza nas do oszczęd- 
ności. Państwo w charakterze go- 
spodarza tej granicy niezna — im 
większe są jego rozchody, tym więk- 
sze winny być dochody, co też i 
osiąga, jako monopolowy gospodarz 
przedsiębiorstw przemysłowych w 
drodze perjodycznego i automatycz- 
nego podwyższania cen. 

Dr. Grzegorz Wirszwbehć, 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Kredyty nasienne, Oddział 

Państwowego Banku Rolnego w Wil- 
mie otrzymał 100 tysięcy złot. prze- 
znaczonych na kredyty nasienne. 
Termin spłaty tych kredytów nastą- 
pi 30 listopada b. r. Kredyty otrzy- 
mywać będą instytucje spółdzielcze, 
względnie komunalne i kredytowe 
na procent i zabezpieczenie norma|- 
ne, przyjęte przez zarząd Banku. 

rzyczka wiochny, ale całość postaci, 
szyk, wysportowanie i doskonałość 
form plastycznych. Jest kult ciała. 
Żle to, czy dobrze, czas pokaże, ale 
nagość jest dziś równie modna, ©- 
bowiązująca w modach, sportach i 
higienie, jak dawniej było nakazem 
jak majmniej ciała i nagości uka” 
zywać. 

Właściwie, chcąc być logicznymi, 
taa członkowie jury ed wszyst- 

   

ich tych piękności wymagać, by się . 
„konkursowy materjał* ukazywał... 
co najwyżej z listkiem figowym. 
Inaczej jakaż tu może być o nim 
naga prawda? Połowa nagrody i 
ochwał może przypaść krawcowej 

lub fabrykantowi jedwabi, z któryc. 
uszyta sukienka, podnosi wdzięki. 
Podobno w Ameryce wymagane są 
tylko kostiumy kąpielowe i to jak- 
naimniejszych rozmiarów... to już 
jest zbliżanie się do nagiej prawdy, 
Amerykanie są pełni biblijnej pro- 
stoty... 

Otóż można przypuszczać, że p. 
Kostakównej warunki życiowe nie 
pozwoliły, ani dość się dobrze od- 
żywiać, ani wysportować, ani wo- 
góle tak się zająć swoją śliczną, nie 
wątpię, osóbką, by tworzyła całość 
odpowiadającą współczesnej estety- 
ce. I dlatego, nawet patryjarchalne 

"A WON 

KURJER 

Z całej Polski. 
Ciepła ora ad ają we 

LWÓW, 14/II (Pat). Jak podaje 
pra-a, z polecenia zarząlu miast 
uruchomieno w dniu wczorajszyra 
trzy kuchnie polowe, które zaopat- 
rują nbogą ludnosóć w ciepłą stra- 
w:. Dz'ś mają być uruchomione dal- 
sze kuchnie, Ponadto zarząd miasta 
polecił wydać pewną ilość asygnat 
na bezpłaine (trzy: anie węgla ze 
składów miejskieh Równi:ż i zarząd 
gminy żydowskiej uruchomił kuchnię 
oraz h-rbiciarnie, a ponadto rozda 
je zapomogi najbardziej potrzebują- 
cej ludności. 

lak się przedstawia sprawa 
dowozu węgil +. 

WARSZAWA, 14/1! (Pat). Infor- 
macje, podane przez niektóre pisma, 
o tei, że kopalnie węgla nie są w 
możności zadośćuczyn ć potrzebom 
kraju, nie odpowiadają absolutnie * 
prawdzie, Minist-rstwo Premysłu i 
Handlu stwierdza, że kopalnie we 
wszystkich trzech zagłębiach węglo- 
wych pracują normalnie i mezą dać 
na ry ek wszelką żądaną ilość wę- 
gla. Nadzwyczaj silne mrozy nie- 
tylko w Pol-ce, ale i w całej pra- 
wie Europie Srodkowej utrudniły 
ruch kolejowy. 1 tak, od soboty 
Czechosł'wacja przestała przyjmo- 
wać tranzytowe pociągi towarowa 
do i przez Czechosłowację i dopie- 
ro dzś zaczęła znów pociągi przyj- 
mować. Wywołało to zatory w dy- 
rekcjach kolejowych katowickiej i 
krakóws siej. 

W dyrekcji katowickiej stoi na- 
ładowanych dla kraju 9600 wago- 
nów, które z trudem kolej wywozi. 
Sytuacja ta spowodowała zmniej- 
szen e poisiawiania wazonów pod 
naładunek na kopalnie, co tłumaczy 
sę tem, że praca mechaniczna ko- 
lejowa, jak również praca fizyczna 
są z powodu mrozów, bardzo utrud- 
nione i wydejność pracy spadła © 
$0 proe Przeciętne zapotrzebowanie 
Warszawy w miesiącach zimowych 
stanowi 290 wazonów dziennie. 
Wczoraj przybył do Warszawy 852 
wagony. Dziś jest w drodze i przy- 
bywa około 400 wagonów. 

Również od niedzieli został wstrzy- 
many eksport węzla przez Glsń:k 
i Gdynię z powodu zamarźnięcia 
portów. Na skutek zarządzenia Mi- 
nisterstwa Przeu.ysłu i Handlu, przy- 
były do Gdyni wynaję e w Gdańsku 
holowniki oraz specjalnie silny ła- 
muez lodów ze Szwecji „Baldet“, 
wobee czego, przy niezwykle wyię- 
żonej i zaj p'a:y personelu U- 
rzędu Morskego w Gdyni, w eągu 
1—2 dni prawdopodobnie udhós'ę 
uruchom 6 pracę w porcie gdyńskim 
w całej pełni. ! 

VOXTT ARELANA FAA VE IDETTAUINN TEO TT IS 

Bilans Banku Polskiego. 
Bilans Banku Polskiego za pierwszą de- 

kadę lutego b r. wykazuje zapas złota 
621,4 miljonów zł Pieniądze | należności 
zagraniczne wz:rosły e 9,8 milj. zł. (6947 
milj. zł.). Portfel weksiony wzrósł © 128 
milj. zł. (650.8 milj zł) Navychmiast płatne 
zobowiązania (676.3 milj. zł.) i obieg biletów 
bankowych (1.209,1 milj. zł) łącznie wzrosły 
© 50.5 milj. zł. do sumy 18 '64 milj. złotych. 
Inny pozycje bez większych zmian. 

Giełda warszawska z dk. 14, Il. h.m. 
WALUTY | DEWIZY: 

Dolary | 8.88'/,—8 86*/, 
Holandja . 357,25—356,35 
Londyn 43.28 '/,—43 18 
Nowy York 4 8,90 - 8,88 

Paryž 34 83'/, -34,75 
Praga й 26.38'/,—26 32 
Szwajcarja 171 54—171,11 
Stokhoim 236,40—237 80 
Wiedeń 125 23—124.98 
Włochy . * 5 46.66—46,54 
Marke niemiecka |. > 211.57 

Papiery procentowe: : Pożyczka inwesty- 
cyjna 1/9—.09,25—109. Pożyczka stabili- 
zacyjna 92 Premjowa dolarowa 1(4,50— 
104,75 5% konwersyjna 67. 5% kolejowa 
59, 6% dolarowa 85 10% kolejowa 102,50 
8% L. Z. Banku Gospodarstwa Krajowego 
i Baku Rolnego, obligacje Banku Gospo- 
darstwa Krajowego 94. Te same 7% 8325 
4!/,% ziemskie 49.40 — 49,25 8% warsz. 
69,7>—69 '5—69,35. 8% Łodzi 6350. 10% 
Siedlec 71,25—71. 

rozczulania się nad nią mistrza Pa- 
derewskiego i niesmaczna reklama 
e jej dobrem serduszku, (co ono tu 
miało do czynienia, kiedy chodziło 
e nagrodę zewnętrznych wartości)? 
nic nie pomogło do osiągnięcia ty- 
tułu Miss Europy. 

Przebolejemy jakoś tę klęskę na* 
rodową... Nie rozdzierajmy szat! 
Niech się nie martwi zbytnio p. Cz. 
Jankowski, którego razi „ekshibi- 
cjonizm* kobiet współczesnych, i 
chęć pokazywania tłumom swej 
piękności, bo tak robiły kobiety o 
wieków, ed czasu gdy egzystują o- 
czy, by na ich wdzięki patrzały, a 
gdy nie było ludzkich dość, to za” 
praszały oczy wężowe na jury! Niech 
się też nie trwoży p. Siedlecki w: 
Kurjerze Warszawskim, że dziew” 
czę polskie poszczególnie i ogólnie, 
zdemoralizuje się takim konkursem, 
a zawiedzone nadzieje tak rozgo- 
ryczą serce kobiece, że je spaczą, 
złudne ambicje doprowadzą do zer- 
wania narzeczeńskich obietnic, od- 
rawienia konkurentów i tp. „Hola, 
olal“ Dziewczę polskie nie takie 

głupiutkie. Konkurs konkursem, a 
mąż to mąż, jakby powiedziała pa- 
ni Dulska. Lepszy wróbel w garści, 
niž  „missowstwo“ na szpaltach 
pism, choćby i z autem i jedwabne- 
mi dessous. + 

jak i lewicy opozycyjnej 

  

WA LEN KSI 

SEJM I SENAT. 
Echa przemówienia Marsz. Szymańskiego. 

(Tel. ed własnego korespondenta z Warszawy). 

Marszałek Senatu Szymański wy- 
głosił onegdaj w Senacie z okazji 
I0-lecia parlamentaryzmu polskiego, 
przemówienie na temat sytuacji par- 
lamentarnej w Polsce, wskazując, iż 
Marszalek Piłsudski był, jest i będzie 
rzecznikiem idei demokracji parla- 
mentarnej, czego dał dowody przy 
objęciu rządów w Polsce w r. 1918 
i podczas zamachu majowego. 
W konkluzji marsz. Szymański pod- 
kreślił, iż projekt re vizji Konst. jest 
próbą utrzymania demokr. w Polsce. 

owa marsz. Szymańskiego, wy- 
wołała wśród opozycji wielką burzę, 
szczególnie niektóre jej ustępy były 
kijem w mrowisku partyj sejmowych, 
władających za świetnych czasów 
sejmowładztwa Polską, jak własną 
domeną. 

Już onegdaj po posiedzeniu Se- 
natu reprezentanci zarówno prawicy 

wyrażali 
swe wielkie niezadowolenie z tego, 
że marsz. Szymański ośmielił się 
krytykować rządy naszego parla- 
mentaryzmu—świętego tabu polskiej 
demokratycznej demagogji. Otwo- 
rzenie oczu na niedomaganie sejmo- 
władztwa, które doprowadziło Polskę 
do katastrofy gospodarczej i posta- 
wiło ją nad przepaścią ruiny i klęski 
politycznej, było dla stronnictw u- 
biegłych dwóch sejmów krótkiem 
wykazaniem ich niemocy i nieumie- 
jętności rządzenia państwem. 

Marsz. Szymański z okazji 10 
rocznicy Sejmu polskiego pozwolił 
sobie tę znaną powszechnie praw- 
dę wypowiedzieć z trybuny Se- 
natu, przypominając zarazem 
rolę Marszałka Piłsudskiego w 
okresie budowania podwalin Polski 
demokratycznej. Znaną jest prawdą, 
że Naczelnik Państwa Józef Piłsud- 
ski, będąc w roku 1918 faktycznym 
dyktatorem i mając za sobą opi- 
nję całego prawie społeczeństwa 
wybrał z różnych ustrojów państwo- 
wych ustrój najbardziej jego sercu 
i ideologji odpowiadający — ustrój 
parlamentarny. 

Nie jest dla nikogo tajemnicą, 
że w maju 1926 roku, kiedy rzą- 
dy sejmowe były znienawidzone 
przez opinję społeczną, Marszałek 
Piłsudski mógł rozwiązać parla- 
ment i więcej go nie zwoływać, о- 
pierając się na innych przesłankach 
rządzenia państwem. Jednakże ani 
w roku 1918, ani w roku 1926 tego 
nie uczynił, dążąc stale do ugrun- 
towania parlamentaryzmu, oparte- 
go na zdrowych i duchowi Polski 
odpowiadających podstawach. 

Te gorzkie, lecz prawdziwe sło” 
wa szczerze z głębi serca pozwolił 
sobie wypowiedzieć marsz. Szymań- 
ski, nie polityk, mąż doświadczony, 
człowiek zdaleka stojący od nurtu 
politycznego Rzeczypospolitej, z 
tem większą więc objektywnością 
spoglądający na bieg zdarzeń. Mo- 
wa jego uraziła najbardziej słabe i 
bolesne miejsce opozycji, bo od 
endecji poczynając, po przez Piast, 

na P. P, S. kończąc. 
To też wczorajsze dzienniki tych 

obozów. oficjalne ich organy, pie- 
nią się z oburzenia, i twierdzą, 
że nie wolno mu było w takich 
słowach przedstawić historji parla- 
mentaryzmu, że widocznie nie widzi 
on załamywania się (?) obecnego sy- 
stemu rządzenia i błędów projektu 
nowej Konstytucji. 

Nie zerwie z takich powodów 
żadne dziewczę obietnic małżeń- 
skich, a jeśli zerwie... to chyba le- 
piej temu mężczyźnie, że takiej gę- 
si nie poślubi? 

Złudna nadzieja? Ależ odebrać 
ją ludziom to pomnożyć samobój- 
-stwa. Łatwiej na ogół znieść zawie- 
dzoną nadzieję, niż nigdy nie mieć 
żadnej, i choć przez imaginację, nie 
pojechać, choć raz w życiu, choć 
„na krótkotrwałą koronację! 

Jeśli się tak zapatrywać, to nie 
trzeba by grać na loterji, nie trzeba 
marzyć, nie trzeba się spodziewać 
niczego, prócz szarzyzny życiowej. 
Ale trzeba nie znać kobiet, by 
chcieć im odebrać rozkosze wyo- 
braźni i nadziei odegrywania roli 
fantastycznie szczęśliwej. Ileż biedo- 
tek bez tej pociechy, pomocy i za- 
chęty, zażyło by veronalu na wieki 
wieków amen... Dlaczego Trędowa- 
ta Mniszkówny miała takie powo- 
dzenie? Bo każdej szwaczce, każde- 
„mu ubogiemu dziewczęciu, wydawa- 
ło się przez chwilę, że ją wielbi Or- 
dynat Michorowski, lub że się lada 
dzień taki w jej życiu zdarzy. 

Owszem, niechże każda ładna 
buzia w Polsce (i gdzieindziej), ma- 
rzy o zostaniu „miską* swego kraju | 
i Europy, będą się w tym celu sta- 
rały być jeszcze ładniejsze, milsze, 

'sła Czapińskiego. 

  

  

Jeżeli jednak spojrzeć w głąb 
tego oburzenia opozycji i poza 
dźwięk słów, ujrzy się wtedy cał- 
kiem inną przyczynę niezadowole- 
nia — prawdę przykrytą zwierzchu 
frazesami pustych haseł. Prof. Szy- 
mański jest oddawna przyjacielem 
Marszałka Piłsudskiego i słowa je- 
go, wypowiadane z trybuny senac- 
kiej, są niewątpliwie odzwierciadle- 
niem poglądów mieszkańca Belwe- 
deru. Dlatego też to, co powie- 
dział on onegdaj o roli parlamenta- 
ryzmu w terażniejszości i przyszło- 
ści, o konieczności utrzymania ustro- 
ju demokratycznego, opartego na 
nowych zdrowych podstawach, twier- 
dzenie jego, że źródłem władzy jest 
jedynie tylko naród, —było niemiłem 
przebudzeniem naszej opozycji ze 
saów © dyktaturze Piłsudskiego, 
o wprowadzeniu w Polsce mo- 
narchji i o tych wszystkich niebez- 
kieczeństwach, jakie rzekomo za- 
grażają demokracji, a któremi za- 
równo lewica jak i prawica usiłuje 
straszyć społeczeństwo. 

Nic więc dziwnego, że mowa 
Marszałka Senatu musiała podzia- 
łać, jak zimna woda na rozpalone 
głowy, doprowadzić do istotnej rze- 
czywistości, przykrej dla opozycji, 
opierającej całą niemal swą ideolo- 
gję na malarycznej gorączce, spo- 
wodowanej zagrożoną rzekomo w 
swych podstawach demokrację. 

Kwestja zgromadzeń. 
Na porządku dziennym wczo- 

rajszego posiedzenia komisji kon- 
stytucyjnej byłą szczegółowa deba- 
ta nad projektem ustawy o zgro- 

madzeniach, referowanym przez po” 
Komisja jedno- 

głośnie stanęła na stanowisku, że 
zgromadzenia mają być tylko zgła- 
szane i nie wymagają uprzedniego 
zezwolenia władzy administracyjnej. 
Stanowisko to zaakceptował repre"- 
zentant rządu. 

W sprawie rozwiązywania zgro” 
madzenia pos. Mackiewies BB), po- 
party przez reprezentanta rządu do” 

magał się rozwiązywanie każdego 
zgromadzenia, które może zagrażać 
bezpieczeństwu i porządkowi. pu* 
blicznemu. Przeciwko czemu wystą* 
pił pos. Lieberman. Głosowanie zo” 
stało odłożone. 

Sprawa Inwalidzka, | 
Sejmowa komisja opieki społecz- 

nej i inwalidzka po referacie pos. 
Snopczyńskiego przyjęła wniosek na* 
gły w sprawie nowelizacji art. 24 
ustawy z dn. 17 marca 1921 roku o 
zaopatrywaniu inwalidów wojennych 
w kierunku przedłużenia okresu re” 
jestracyjnego do 1930 roku. Jedno- 
cześnie wybrano specjalną podko- 
misję, powierzając jej opracowanie 
nowelizacji całej ustawy inwalid- 
zkiej. 

Uchwały senackiej komisji skar- 
bowo-budżetowej. 

Senacka komisja skarbowo- bud- 
żetowa uchwaliła wczoraj następu- 
jące wnioski sprawozdawców: 1) 
przywrócenie funduszu dyspozycyj- 
nego w kwocie 6 miljonów, 2) pod- 
wyższenie wydatków ma podróże 
służbowe o 556.960 zł. i 3) wydat- 
ków biurowych o 450 tys., t. zm. 
przywrócono kwoty, skreślone przez 
Sejm. 

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

SZKOŁA FILMOWA 
ZWIĄZKU ARTYSTÓW SZTUKI KINEMATOGRAFICZNEJ W WILNIE 

przyjmuje zapisy na rek szkolny 1929.  Sekretarjat ezynny eodzień w godz. I1-1 i 5-8 

ulica Ostrobramska 27 (w podwórku na lewo). 
  

a nadzieja ozłoci im te starania; że 
zaś ta głupiutka zabawa, jak tysiące 
innych w świecie, ma na celu różne 
merkauzylne reklamy, to nic „tdei” 
konkursów piękności nie szkodzi. 

To są bagatele. Jest inna spra- 
wa, poważniejsza, której o ile wiem, 
nikt nie poruszył na marginesie te- 
go hałasu e Miss Costac (Kosta- 
kówna). 

A tą jest sprawa konkursów wo- 
góle i ich gatunków. 

We wszystkich krajach świata, 
istnieją nagrody i konkursy rozma- 
itego rodzaju: cnoty, wytrwałości, 
licznego potomstwa. Francja jest 
może najliczniej uposażona w tego 
rodzaju nagrody. Więc są fundacje 
dla licznych rodzin, (rozumie się!) i 
takie małżeństwo, które sobie zafun- 
dowało 8—10—12 dzieci, dostaje po 
kilkanaście tysięcy franków. Radość 
biedaków, pomoc w wychowaniu 
licznego potomstwa, no i dyskretna 
zachęta dla innych... ospalszych. 

Są nagrody stuletnich: wyszu- 
kują dziadygę lub babinę i konkurs: 

to żwawszy, kto najstarszy?.. Na- 
groda. W rezultacie, rodzina, która 
wyczekiwała może śmierci starego 
grata, cieszy się nim, (i pieniędzmi). 

Są we Francji i śliczne, istotnie 
rozczulające, nagrody: np. wytrwa- 
łości i cnoty. Dostają je, to stare 

jaknajwięcej w Polsce. 
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Tarniej poetycki. 
Kasyno i Koło Literacko—Arty- 

styczne we Lwowie ogłasza Turniej 
Poetycki, który odbędzie się w 
czwartek dnia 2] marca o godzinie 
20 w własnej sali przy ul. Akade- 
mickiej 13. 

Zaprasza się wszystkich polskich 
poetów do wzięcia udziału w tym 
turnieju. 

Poezje, przeznaczone na kon- 
kurs, należy nadsyłać do dnia 10 
marca b. r pod adresem kasyna i 
Koła Literacko-Artystycznego we 
Lwowie. Pismo maszynowe, lub wy- 
rażnie czytelne ręczne, po jednej 
stronie pisane, zaopatrzone godłem. 
Można także dołączać zapieczęto- 
wane koperty, zaopatrzone godłem, 
zawierające wewnątrz imię, nazwi- 
sko autora (rki) i adres Nieodzna- 
czone utwory zostaną zniszczone 

wraz z nieotworzoną kopertą, lub 
w razie zastrzeżenia zwrócone. 

Twórców nie krępuje się co do 
treści ani co do formy, jedynie u- 
prasza się nie nadsyłać utworów 
długich lub też poruszających te- 
maty polityczne czy nieobyczajne. 
Specjalna komisja kwalifikacyjna, 
której skład podamy, przed turnie- 
jem w dziennikach, będzie miała za 
zadanie wyłączyć utwory nie na- 
dające się z powyższych względów 
do publicznej produkcji. Każde od- 
rzucenie będzie umotywowane. 

Poezje nadesłane odczytają na 
turnieju artyści dramatyczni, poczem 
nastąpi głosowanie audytorjum Wy- 
znacza się trzy nagrody dlą utwo- 
rów, które skupią największą ilość 
głosów na sali. 

Nagroda pierwsza: tytuł „Laurea- 
ta Turnieju Poetyckiego" i 300 zł; 
druga: 200 zł.; trzecia: 100 zł. 

Utwory nadające się do druku, 
zamieszczone będą w specjalnem 
wydawnictwie p. t. „Turniej Poetyc- 
ki Lwowa”. 

Bliższe informacje w Sekretarja- 
cie Kasyna i Koła Literacko-Arty- 
stycznego. 

Wszystkie pisma krajowe upra- 
sza się o przedruk. 

Dziesięciolecie Litewskiej Partji 
Komunistycznej, 

„Vilnis“ (Chicago) zamieszcza 
sprawozdanie z uroczystego obchodu 
dziesięciolecia istnienia Litewskiej 
Partji Komunistycznej, jaki odbył się 
dn. 15 grudnia ub r. 
przy udziale przedstawicieli partyj 
įkomunistycznych Polski, Włoch, 
Estonji, Łotwy. Białorusi Zachodniej 
itd. Prezes Lit. Partji Kom., Mickie- | : 
wier-Kapeukas, w mowie swej stre” - 
ścił działalność partji, ofiary, jakie 
poniosła w walce.z burżuazją litew- 
ską o polepszenie bytu robotników | 
i włościan litewskich oraz o wyzwo- 
lenie ich z pod jarzma burżuazji. 
Dalej autor zobrazował skutki prze- 
wrotu faszystowskiego dla proletar- 
jatu litewskiego, a więc: rozstrzela= 
mie najaktywniejszych członków L. 
K. P. (Požela, Greifenberg. Czerny, 
Giedrys), zapełnianie więzień robot" 
nikami, zburzenie robotniczych związ- 
ków profesyjnych i innych organi- 
zacyj etc. „Faszyści litewscy niejed- 
nokrotnie głosili światu, iż L. P. 
została zniszczona, lecz jest to kłam- 
stwo. Partja żyje nadal, działa i 
walczy z burżuazją litewską. Obec-_ 
nie czynna jest potajemna drukar- 
nia, która drukuje i rozpowszechnia 
swe pisma, odezwy i broszurki. 

  

Silne lotoietwo to potęga państwał 
  

  

  

służące, które swe zubożałe chlebo- | 
to ubogie dawczynie pielęgnują, 

dziewczęta, które kilkoro rodzeń- 
stwa, sierot, wychowało, to samotni 
ludzie, poświęcający się dobrowol- 
nie bliźnim, to człowiek, o którym 
gmina, miasto, wieś, świadczy, że. 
był najlepszym: wzorem męża, ojca, 
obywatela, nauczyciela, agronoma, 
słowem takim, który posiadał i wy- 
kazał najwięcej verbus otvigues (cnót 
obywatelskich). 

Przyznaję, że takich konkursów, 
nagród i fundacji rada bym widzieć 

Opis cnot 
współczesnych, uczczenie zasług 
biednych, skromnych pielęgniarek, 
felczerów, nauczycielstwa, mnożenie 
przykładów, opis ich czynów, jest 
doskonałym środkiem pedagogicz- 
nym dla społeczeństw, większą za-- 
sługą w kraju i chwałą po za kra- 
jem. Z tego można się pysznić, bo 
jak sobie kte chce... ale mieć ładną 
buzię, to nic, nie kosztuje nikogo, 
a wytrwać w cnocie i miłości bliž- 
niego, jest na ogół nielada trudnem 
zadaniem. 

Nagradzajmy więc pierwiej za- 
sługi, a potem piękność, która już 
w sobie ma nagrodę za to, że 
istnieje. Hel, Romer,   

w Moskwie | 
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Dnia 17 b. m., w niedzielę, od- 
będzie się w sali Domu Ludowego 
w Oszmianie zgromadzenie posel- 
skie z udziałem posła WI. Kamin- 
skiego, który wygłosi referat o zmia” 
mie Konstytucji oraz omówi najpil- 
miejsze zagadnienia gospodarcze. 

T
T
L
 

Od pewnego czasu miasteczko 
masze prejawiač zaczęło wielkie za- 
interesowanie życiem  kulturalno- 
oświatowem. Oprócz powstałych tu 
kilku organizacji społecznych i kult.- 
oświatowych, od czasu przybycia 
mowego sekretarza gminy, p. Rich- 
tera, który jest ich czynnym człon- 
kiem, dzięki jego energji powołano 
do życia koło amatorskie przy Do- 
mu Ludowym, od jakiegoś czasa z 
braku sił lub zainteresowania już 
zamierające, 

A przecież placówka ta, tutaj na 
|, Kresach, gdzie jedyną rozrywką 

młodzieży były dotychczas t. zw. 
„wieczorynki” częstokroć kończące 
się bardzo smutno z powodu nadu- 

_ życia alkoholu, utwierdza koniecz- 
ność istnienia i poparcia. Już od 
ilku miesięcy mamy dość częste 
rzedstawienia, kończące się miłą 

towarzyską zabawą z pełnem zado- 
woleniem starszych i młodzieży. 
„Ostatnio w dniach 2 i 3 lutego na 

„cel Stowarzyszenia Młodych Polek 
im. Królowej Jadwigi w Komajach, 
„koło amatorów odegrało 3 komedje 
jednoaktowe oraz jedną dwuaktową 
p. t. „Majster i czeladnik”. 

Jeżeli mam krytykować, muszę 
"powiedzieć, że najbardziej udatną 

Młodzież kresowa staje dzielnie 
do pracy, by podnieść siebie na 

| mależyte wyżynyi wytężonym wspól- 
- mym wysiłkiem odrobić to, co zo” 

stało zaniedbane. Niech zresztą mó* 
wią o tem poniższe fakty. 

naszej wsi, liczącej spory 
procent analfabetów, praca nad o- 
światą posuwa się szybko naprzód, 
dając obfite owoce. Pracę oświato- 
wą i organizacyjną prowadzi z wiel- 
kim zapałem i poświęceniem kie” 

| rownik szkoły powszechnej p. Jó- 
zef Milenkiewicz. Z jego to inicja- 

wy powstało Koło Młodzieży Wiej- 
iej w dniu 2 grudnia 1928 r., któ- 

re obecnie liczy już 46 członków. 
* Zostały zorganizowane kursy, na 
я Których p. Milenkiewicz systema- 
 tycznie prowadzi popularny kurs 
rolniczy im. „Staszyca“, wykłada 
historję Polski, prowadzi naukę o 
olsce współczesnej, urządza poga” 

| 
! 
! 

  

I życia postawskiego. 
W dniu 10-go lutego Kółko Ama- 

_ torów w Postawach odegrało ko- 
_ medję  Perzyńskiego „Aszantka”. 

yło to może pierwsze przedstawie- 
mie amatorskie w Postawach nale" 
Zycie odegrane, a zawdzięczać to 

„ Aaležy D-rowi Morozowi, który nie 
| Szczędzi! ni zapalu ni trudu, by re- 

|| žyserowana przez niego. komedja 
wypadła dobrze. 

Rolę Aszantki grała znakomicie 
( p. Schabowska a Franka p. Scha- 

„ bowski,ktėrym nie ustępowali w grze 
„ p. Zdybkowa, Kleczkowska i p. 
OTOZ. ы 
Dochėd z przedstąwienia prze- 

 znaczono_ na Ochotniczą Straż Po- 
„žarną w Postawach. 
1. Przy tej sposobności muszę wy- 
(kazać niewłaściwą rolę pewnych 
- skądinąd poważnych osobistości 

sprzeciwiających się wystawieniu 
tej sztuki, co jednak okazało się 
 bezowocnem, gdyż sala Domu Lu- 
dowego nie mogła pomieścić widzów, 
„uzyskany dochód z samych tylko 
iletów przekracza sumę 500 zło- 

- tych, dzięki czemu Straż Pożarna 
‚ м Postawach będzie mogła wydat- 
mie uzupełnić swój sprzęt przeciw 
pożarowy. 

M Z, 

| KRONIKA ŚWIĘCIAŃSKA. 
| — Walne zebranie członków 

į spółdzielni „Rołnik*. Odbyło się tu 
oroczne walne zebranie członków 

spółdzielni spożywców  „Rolnik“, 
idoczny jest rozwój spółdzielni 

a co wskazuje wyraźnie podniesie- 
mie ilości członków. W początku 
roku ubiegłego było ich 38, gdy 
obecnie jest 201. Obrót towarowy 

| zamknięty w roku 1927 cyfrą 143499 
zł. liczy obecnie 212053 zł. 

Ё Na wiosnę uruchumiona zostanie 
| betoniarnia w Podbrodziu. 

* — Požar w Duksztach. Onegdaj 
| w Duksztach z niewyjašnionej nara- 

- zie przyczyny wybuchł pożar. Pastwą 
| płomieni padł dom p. Pożaniowej. 
Celem wyjaśnienia przyczyny pożaru 
' prowadzi się dochodzenie. 

| KRONIKA OSZMIAŃSKA. 
— Pesiedzenie Kresowego Zw. 

iemian. Odbyło się tu kolejne po- 
(_ siedzenie Oddziału Kresowego Zwią- 

zku Ziemian, na którem poruszono 
' sprawy pożyczek na wiosenną akcję 

| siewną w związku z nieurodzajem 

    

    

      

WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Zgromadzenia poselskie B. B. W. R. ma prowincji. 

Tegoż dnia w Święcianach wy” 
głoszą referaty: pos. dr. Stefan Bro” 
kowski p. t. „Walka o reformę Kon- 
stytucji* oraz sekretarz wojewódzki 
B.B. W.R, p. Franciszek Świ- 
derski p. t. „Pomoc Rządu dla lud- 
ności dotkniętej klęską nieurodzaju“. 

Z działalności kult.-oświatowej m. Komaj. 
była komedja J. Korzeniowskiego 
„Przyjaciolki“ grana przez amatorów 
z dużym talentem scenicznym. 
Szczególnie wyróżnił się reżyser p. 
Richter, który kreując jednocześnie 
postać Augusta Pięknowolskiego, z 
roli swej wywiązał się jak najdo- 
kładniej. Reszta zespołu. męskiego 
a mianowicie: pp. Jankiewicz, Haw- 
ryłowicz, Kosteczko i Czujwid grała 
również dobrze. Natomiast role pań 
nie były trafnie obsadzone, panie 
Kurcinowszczanka i Kosteczkówna 
jak zwykle jednostajne. 

P. A. Kalinowski w roli doktora 
był bardzo udatny, lecz grał z tre- 
mą, co widać było z zająkiwania 
się (ale to się poprawi). 

Przy tej okazji muszę dodać, że 
postęp amatorów w sztuce scenicz- 
nej jest bardzo wielki, gdyż grano 
przez dwa dni rzeczy nowe i znać 
było całkowite opanowanie ról. 

Obecnie ujrzę grę wspomniane- 
go Koła chyba dopiero po poście, 
jednakże szczerze zachęcam do dal- 
szej pracy dla dobra tutejszego spo- 
łeczeństwa. 

Szczęść Boże w dalszej pracy. 

J. в 

mieszkaniec m. Komaje. 

i  Pracs w Kole Młodzieży Wiejskiej w 
Stanko wiczach pow. brasławskiego 

danki, czytanie pism i książek. 
Dzięki energicznej pracy p. Mi- 

lenkiewiczowej, żony kierownika, 
została zorganizowana sekcja te” 
atralna, która już zdążyła wystawić 
dwie sztuki: „Nie mów hop, aż prze” 
skoczysz“ i „Bez ten święty opła- 
tek”. Gra młodego zespołu teatral- 
nego miała ogromne powodzenie, 
szczególnie wszystkim podobała się 
sztuczka „Bez ten święty opłatek” 
rzecz zrozumiała i pouczająca dla 
wieśniaków. 

O ile praca pójdzie w takim 
tempie i nadal jesteśmy. pewni, iż 
nastąpią i dla nas dni światłe i jasne, 
bo zdajemy sobie sprawę, że „rtze” 
ba z żywymi naprzód iść—po życie 
sięgać nowe”. 

Olimpjusz Rybaków, 
Wice-prezes Koła Młodzieży Wiej- 

skiej w Stankowiczach. 
  

oraz omówiono sprawy podatkowe 
i umów zbiorowych z robotnikami 
rolnymi. W wyniku wyborów prze- 
prowadzonych na temże zebraniu 
prezesem został p. Aleksander Ży- 
liński, wiceprezesami: Łaszkiewicz 
Włodzimierz i Cywiński Jan. 

— Zawody narciarskie w Osz- 
mianie. Stosownie do zapowiedzi 
w dn. 10 b. m. odbyły się w Osz- 
mianie zawody narciarskie, urządzo- 
ne staraniem Policyjnego Klubu 
Sportowego. 

Trasa biegu wynosiła 10klm. na 
przestrzeni Żuprany—Oszmiana. Po- 
wodzenie zawodów było ogromne, 
bowiem na starcie zgłosiło się 70 
osób, z pośród których pierwsze 
miejsce zajął posterunkowy p. Czu 
pajło z Holszan, drugie uczeń pań- 
stwowego gimnazjum w Oszmianie 
p. Wojtkiewicz, trzecie posterunkowy 
p. Biegański z Oszmiany. 

KRONIKA WILEJSKA. 
— Aresztowanie fałszywego le- 

karza, W dniu 1! b. m. posterunek 
Policjj Państwowej w Dołhinowie 
pow. wilejskiego przyaresztował nie- 
jakiego Daniela Reissa, poszukiwa- 
mego przez Urząd Śledczy w Po- 
znaniu za popełnienie szeregu ©- 
szustw na tle zajmowania się nie- 
dozwolonem leczeniem. Daniel Reiss 
otworzył w  Dołhinowie lecznicę 
i uprawiał praktykę lekarską niele- 
galnie, używając tytułu doktora 
wszechnauk lekarskich na podstawie 
dyplomu uzyskanego drogą pod- 
stępną, czy też sfałszowania. 

Aresztowanego przekazano w da. 
12 b. m. do dyspozycji Sędziego 
Śledczego VI Okręgu m. Wilna ce- 
lem zastosowania środka zapobie- 
gawczego. 

KRONIKA BRASŁAWSKA, 

— Podstępny woźnica. W dniu 
3 b. m. zam. w Turmoncie, gminy 
smołweńskiej Wyszkin Jankiel, han- 
dlarz, zameldował, że w dniu | lu- 
tego wynajęty przez niego dla od- 
wiezienia manufaktury, wartości 
940 złotych, Dubowski Piotr lat !5, 
towar przywłaszczył, tłumacząc, że 
po drodze do Dukszt napadnięto 
na niego i towar zabrano. 

Okazało się, ze Dubowski manu- 
fakturę ukrył w śniegu w pobliżu 
wsi Kompocie. Aresztowano go ra- 
zem z podejrzanymi o współdziała- 
nie Dubowskim Marjanem i Boryso- 
wym Merkurym. 

KUR JE R 

boty maedarste 0 mstrzostwo 
М! m. Kita. 

W związku z orzanizowaniem w 
dniach 14—19 lutego r b. zaw: da- 
mi narciarskiemi w Wilnie, o czem 
pisal śmy obszerniej w numerze 
wczorajszym, poniżej podajemy dal- 
sze szczezóły tej, budzą:ej ogólne 
zainteresowanie imprezy. 

Zawody naiciarskie o mistrzostwo 
Wojska Pol-kiego, które się oubędą 
na podstawie panu zawodow woj- 
skowo sportowych na rok 1929 w 
Wilnie organizuje d-ca O. K. LIL. 

Zawody o m strzostwo Wilna — 
Ośrodek W. F. przy współudziale za- 
in eresowanych tow rzystw narciar- 
skich Okręgu wileńskiego, | 

Usział w zaw. dach: 

W zawodach e mistrzostwo armji 
wezmą udział patrole reprezentacyj- 
ne 18 dyw zji piechoty (Rowne 29 
d p. (Grodno) 1 i 19 d. p (Wilno) 
27 d. p. (Kowel) 6 d p (Krakow)21 
d. p. (Bielsk) 5 d. p. (Lwów) 11 d. 
p. (Stanisł wów) 12 d.p (Tarnopo!) 
20 d p. (Słonim) 80 d. p. (Kobryń) 
22 d. p. (Przemyš!). 

Ponadto d puszczone z'stały do 
zawodów patrole  po-zcz gól ych 
brygad K. O. P., a mianowicie 1 bry- 
gada (Zdołbounow) 2 brygada (Bara- 
nowicz*) 3 brywada (Wiiejka pow.) 
4 brvg. (Tarnopol) 6 bryg. (Ł chwa) 
i 6 bryg. (Wilno). 

W mistrzostwach uczestniczyć teź 
będzie szk. ła podchorążych z Ostro- 
wia Mazowieckiego, Ogółe n zjeuzie 
do Wilna na czas zawodów około 
200 zawodników wojskowych—ofi- 
eerów i szeregowych, pozatem zaś 
zawodnicy cywilni z Zakopanego, 
Lwowa i t d. z Bronisławem Cze- 
chem najlepszym narciarzem środe 
kowo europejskim na czele. 

Komitet honorowy i kierownictwo 
zawodów. 

Do komitetu honorowego zawo. 
dów narciarskich Armji zaproszeni 
zostali d-cy O K. II, V, VI, Xi X“ 
ponadto zaś inspextor armii Nr. 1 
gen. Romer dyrekter Państw. Urzę- 
du W F.iP. W. pułk. Uirych i pre. 
zes P. Z. N. pułk. dypl, inż. Bob 
kow-ki. Kierownictwo zawodów nar- 
ciarskich o mistrzostwo ara.ji objął 
d-ca Obszaru Warownego gen bryg. 
Krok-raszkowski. 

Funkcje sędziego główneco za- 
wodów pełnić bęizie mjr. Ziętkie- 
wicz kierownik działa narciarstwa 
w Państw, Urzędzie W. F i P. W. 
Ponadto do komisji sędziowskiej 
wchedzą delegaci O. K. kdt. wojsk. 
kursów narciarskich mjr. Hofbauer 
i instruktor kursów por. Kwaśnioń, 
referent w. f. 0. K. Ill porucznik 
Gis ewicz i inni, 

Zakwaterowanie zawodników. 

Wszyscy zawodnicy wojskowi 
zostaną zakwaterowani przez K-dę 
Garn z nu m. Wilna, 

Zawodnicy cywilni zostaną za- 
kwaterówani prywatnie. Kwatery 
zgłaszsć można w biurze informa- 
cyjno-pragowem zawodów narciar- 
skich. 

Komisja przyjęć zawodników. 

Począwszy od 17. IL. b. r. ezyn- 
ną będzie w Wilnie, w lokalu Ośrod- 
ka W F. Wilno (Ludwisarska 4) 
komisja przyjęć zawodników. Po- 
nadto ed tegoż. dn ruchomione 
zostanie na dworeu wiłrńskim s0e- 
cjalne biuro inf cyjuo-prasowe, 
które udzielać bęlaę w zolich in- 
formacy) dotyczą zawodów. 

Z RUCHU STRZELECKIEGO. 

„IV Marsz Sulejówek—Belweder* 

W dniu 19 marca r, b. dorocz- 
mym zwyczajem Komenda Okręgu 
Warszawskiego Związku Strzelec- 
kiego urządza zawody marszowe na 
przestrzeni 27 klm. szosą z Sule- 
jówka do Warszawy pod nazwą 
„IV Marsz Sulejówek — Belweder — 
na Imieniny Marszałka Piłsudskiego” 

Marsz ten jest imprezą wojsko- 
wo-sportową i stanąć do niego mo- 
gą drużyny w składzie 13 ludzi w 
umundurowaniu wojskowem z bro- 
nią (karabin); drużyny wystawić 
mogą terytorjalne jednostki organi- 
zacji pw. i wf, oraz policji pułki W. 
P. i kluby sportowe. Drużyny w 
klasyfikacji wyników dzielą się na 
4 kategorje, w których zwycięzcy 
otrzymują nagrody honorowe. 

Nadmienić należy, że „Marsz Su- 
lejówek — Belweder" w roku 1946 
skupił 390 zawodników w 1927— 
1.001, a już w 1928 roku 1508 za- 
wodników w 116 drużynach. W ro- 
ku bieżącym spodziewany jest u- 
dział około 2.000 zawodników. 

Zgłoszenia na „Marsz* nadsyłać 
należy do Komendy Okręgu Zwią- 
zku Strzeleckiego, Warszawa, ul. 
Jagiellońska 3/| z  jednoczesnem 
załączeniem zł. 15 wpisowego w 
terminie do dnia 10 marca r. b. 

Zgłaszająca się do „Marszu“ 
drużyna winna przedstawić przed 
zawodami imienne świadectwo le- 
karskie oraz zaświadczenie o od- 
byciu 2-krotnego treningu 25 kilo- 
metrowego, lub 3-krotnego na prze- 
strzeni 15 klm. stwierdzone podpi- 
sem komendanta powiat. lub obwo- 
dowego W.F. iP. W. Drużyna 
winna przybyć wraz z kolarzem. 

1 
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Spostrzeżenia Zakłada Meteeorelegiczn 
U. S B.z dnia 14/Il -1929 reku, oe 

Ciśnienie 
średnie w 
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OSOBISTE 

— Naczelnik Wydz. Wojsk. Wil. 
Urzędu Woj-wódzki:go.p. 3ufan Wi- 
"śniewski wyjechał w dniu' 14-go b. 
m. do Warszawy ceiem wzięcia u- 
"dzi @ -w dwutygodniowym kursie 
informacyjnym dla nacze ników wy- 
działów wojskowych, urządzonym 
przez Ministerstwo Spraw e- 
wnętrznych. 

URZĘDOWA 

— Ekwidioja oddziału osobowo- 
dyscypiinarnego w Urzędzie Woje- 
wódzkim. Zarządzeniem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych o reorzaniza- 
eji Urzędów Wojewódzkich zlikwido- 
wany został z dniem wczorajszym 
oddział osebowo-dyscyplinarny tego 
Urzędu W związku z tem naczelnik 
tego « ddz ała p. Aleksander Żejczo- 
stał delegowany do służby w Staro- 
stwie Grodzkim w Wilnie. 

ADMINISTRACYJNA 

— Reprosie względem paskarzy 
węglowych. Aresztowano właścic 6ia 
składu z węglem przy ul. Straszuna 
18, Morducha Bekiera, który pobig+ 
rał wygorowane ceny za węgiel Be. 
kiera osadzono w więzieniu Stefań- 
skiem, (x) 

— Walka z kłusownictwem. Poli. 
cja zatrzymała w Wilnie podczas 
sprzedaży zwierzyny podlegającej 

„ochronie Mejera Girwicza z Mejsza. 
goły, Leona Szyrmulewicza, Karola 
Gobisa i Kazimierza Narw jsza, Za- 
aresztowaną zwierzynę odesłało do 
żłobka im. Marji. (x). 

MIEJSKA 

— Posiedzenie Komisji Rewi- 
zyjnej. W dniu 20 b. m. w lokalu 
Magistratu odbędzie się posiedzenie 
miejskiej Komisji Rewizyjnej. 

— Roboty wodociągowe. Sekcja 
Techniczna Magistratu m. Wilna 
podjęła ostatnio roboty wodociągo- 
we na ulicach: J. Jasińskiego i T. 
Kościuszki. Na robotach tych Magi- 
strat zatrudnia 100 robotników. 

— Sprawa rynku nowogródzkie” 
go. W ubiegłą środę odbyło się po- 
siedzenie miejskiej Komisji Gospo- 
darczej, ma którem między innemi 
miała zapaść uchwała, co do prze- 
niesienia rynku nowogródzkiego z 
ul. Zawalnej. Ostateczna jednak w 
tym względzie decyzja zostanie po- 
wzięta na jegnem z najbliższych 
posiedzeń Komisji Gospodarczej. 

— Wydawnictwa mińskie wzbo- 
gaca archiwum państwowe. Jak się 
dowiadujemy, p. Wacław  Wejtko, 
archiwista archiwum państwowego 
w Wilnie był delegowany do Miń- 
ska w sprawach archiwalnych, skąd 
przy okazji zakupił i otrzymał cie- 
awsze wydawnictwa mińskie, o 

których referować będzie na posie- 
dzeniu Wileńskiego Koła Związku 
Bibljotekarzy. Posiedzenie to praw- 
dopodobnie odbędzie się | marca b. r. 

i 

SAMORZĄDOWA 

— Konferencja w sprawie budo- 
wy szpitala psychjatrycznego. W dn. 
18-50 b. m. pod przewodnictwem 
wojewody wileńskiego p. Władysła- 
wa Raczkiewicza odbyło się w wiel- 
kiej sali konia Urzętu М/ о- 

S posiedzenie w sprawie 
udowy i utrzymania szpitala psy- 

chjatrycznego w Kojravach. Na po- 
siedzeniu tem uchwalone zostało u- 
tworzenie międzykomunalnego zwią- 
zku o charakterze korporacji pu- 
bl cgao-prawnej. W skład pomienio- 
nego związku weszłyby wszystkie 
Zwiąski Komunalne z terenu woje- 
wóiztwa wleńskiego oraż poszcze- 
gólne Kasy Chorych, podlegają'e 0- 
kręgowemu Związkowi Kas Cnorych 
w Wilnie. Po wysłuchaniu referatów 
wygłoszonych przez poszczególnych 
nezestników zebrania i po dłuższej 
dyskusji uchwalono utworzenienie 
zw ązku międzykomunalnego dla bu- 
dowy i utrzymania szpitala psychja- 
trycznego w Kojranach oraz powo- 
łanie do życia tymczasowego komi- 
tetu budowy szpitala, do którego to 
komitetu mają wejść pod przewod- 
nictwem p. wojewody wileńskiego 
przedstawiciele zainteresowanych 
Związsów Komunalnych i Kas Cho- 
rych ©raz przedstawiciele nauki 
(psychjatrzy i architekci). 

SPRAWY SZKOLNE 

— Sześciodniowy kurs dla rol- 
ników praktyków. Na zapowiedzia- 
my przez Sekcję Rolniczą Instytutu 

/ 

Naukowej Organizacji w Warszawie 
przy ul. Mokotowskiej 51/53 sześcio- 
dniowy kurs dla rolników prakty- 
ków, jaki rozpocznie się w dniu 25 
b. m. złożą się następujące wykła- 
dy: a) Cele i zadania organizacji 
naukowej w rolnictwie b) Systemy 
pracy i płacy. c) Liczby orjentacyj- 
ne. d) Zadania administratora. e) 
Preliminarze i kałkulacje f) Organi- 
zacja podwórza. g) Poszczególne 
roboty gospodarskie. h) Obsługa 
dużej chlewni. i) Sadzenie ziemnia- 
ków. k) Ręczny siew nawozów 
sztucznych i gracowanie zboża. |) 
Trzęsienie gnoju. Jako uzupełnienie 
powyższych wykładów w godzinach 
popołudniowych prowadzone będą 
odpowiednie ćwiczenia. 

Wykładać będą: prof. St. Bied- 
rzycki, prof. St. Moszczeński, red. 
Ohrt, inż. Fr. Zoll, inż. St. Czarnow- 
ski, inż. I. B. Lutostański. 

— Wykłady na kursie dla le- 
karzy szkolnych. W bieżącym mie- 

*siącu wykłady na kursić dla lekarzy 
szkolnych odbywają się: w ponie- 
działki, czwartki i piątki w lokalu 
pracowni przyrodniczej (Zawalna 5). 

— Stan zdrowotny wśród dziat- 
wy szkół powszechnych. W ubie- 
głym miesiącu, badania lekarskie 
wśród dziatwy szkół powszechnych 
w Wilnie stwierdziły, że na ogólną 
liczbę 11.059 dzieci, liczba brudnych 
wynosi 1807, liczba zawszawionych 
— 15 5. Z chorób, szerzących się 
wśród dzieci szkół powszechnych 
zanatowano: świerzbę — '5, inne 
choroby skórne — 156, gruźlicę płuc 
podejrzaną — 50. gruźlicę płuc 
stwierdzoną — |2, gruźlicę gruczo- 
łów chłonnych — 44, choroby no" 
sa — 21, choroby uszu — 22, jag- 
licę — 25, inne choroby oczu — 77 
wady wzroku — 19, choroby ner- 
wowe I, koklusz — 16, ospę 
wietrzną — 6, zausznicę — 2, gry” 
Pę — 3 i błonicę — I. 

Ponadto przeprowadzono wśród 
dzieci 68 badań psychologicznych. 

WOJSKOWA 

— Dodatkowa komisja poborowa. 
We środę 20-go b. m. w lokalu przy 
ul. Bazyljańskiej 2 odbędzie się do- 
datkowa komisja poborowa dla wszy- 
stkich tych mężczyzn stale zamie- 
szkałych na terenie m. Wiłna, któ- 
rzy z jakichkolwiek bądź powodów 
we właściwym 6zasie nie zadość 
uczynili obowiązkowi stawienia się 
na przeglądową komisję lekarską, 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Zgromadzenia Zjedn. Pracy 
Wsi i Miast. Dnia 16 b. m,, w pią- 
tek o godz. 19 ej odbędzie się w 
lokalu przy ul. Zawalnej Na 1 m. 4. 
Zgremadzenie Zjednoczenia Pracy 
Wsi i Miast, na którem poseł dr. 
Stefan Brokowski wygłosi referat 
p. t. „Walka o reformę Konstytucji”, 

Wstęp dla członków i wprowa- 
dzonych gości wolny. 

— Zebranie neutowe Wydz. | Tow. 
Przyjaciół Nauk. W sobotę, dn. 16 
lutego, © godzinie 8-ej wieczór, w 
sali Dziekanatu Sztuki, odbędzie się 
zebranie naukowe Wydziału I Tow. 
Przyjaciół Nauk w Wilnie. 

Na porząiku referaty: Kolbuszew- 
ski K.: Problemy  Melanchtonowe. 
Р1гой St.: Nieznany przekład hymnu 
„Veni Creator* przes A. Mickie- 
wicza. 

Wstęp wolny dla członków i gości. 
— Żebranie członeów Stow. Kup- 

ców i Przemysłowcow. Zarząd , Stor 
warzyszenia Kupców i Przemysłowe 
ców Chrześcijan w Wilnie, przypo- 
mina pp. Członkom, że w dniu dzi- 
siejszym © godz. T m. 80, w pierw- 
szym terminie i o 8-ej w drugim 
odbędzie się nadzwyczajne walne 
zebranie członków Stowarzyszenia, 
celem wyboru 8 radców do Izby Prze- 
mysłowo-Hanalowej w Wilnie, Upra- 
sza się wszystkich pp. Członków o 
przybycie na zebranie. 

— Z Tow Hodowców Gołębi Pocz- 
towych „Czuwaj”*. W dniu ż0 stycz- 
nia r. b. o godz. 8.80 po południu 
w mieszkaniu prywatnem p. Choj- 
nickiego, przy ul. Kopanica 12, od: 
było sę walne zebranie Członków 
T-wa Hodowców Gołębi Pocztowych 
„Czuwaj*, na którem do Zarządu 
zostali wybrani: pp. Cbojniesi Wła- 
dysław —jako prezes, Stempler Sta- 
nisław — wiee-prezes, Czechowicz 
Romuald — jako sekretarz, Nowicki 
Józef — jako skarbnik, oraz do Ko- 
misji Rewizvjnej: pani Rajnyczowa 
Janina i Zimoch Józef Pedczas 
sprawozdania o ilostanie pocztowych 
gołębi wyjaśniło się, że w obecnym 
okr-sie zmiejszył się on bardzo, 
dzięki jastrzębiom, które robią ogro- 
mne spustoszenia. By zapobiec temu 
należałoby aby odpowiednie władze 
zarz dziły tępienie tych szkodników 
wszelkiemi możliwemi środkami, 
gdyż w obecnych warunkach hodo- 
wla gołębi pocztowych nie może pra- 
widłowo się rozwijać. 

TOWARZYSKA 
— Kulik. 12-g0 b. m. do Niemen- 

czyna zajechał staropolskim zwycza- 
jem kulik, na czele z p wojewodą 
Raczkiewiczem, wice-wojewodą Kir- 
t klsem, starosią na powiat wileń- 
sko trocki p. Radwańskim i dowod- 
cą 6-ej Brygady K. O. Pu pułk. 
Górskim. Gvście podejmowani byli 
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w lokalu domu gołnierza polskiege 
przez dowództwo miejscowego bao- 
nu K. O. P-u. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— W sprawie nominacji rabina 
gminy. W sprawie nominacji rabina 
guiny w Wilnie kursują różne pe- 
głoski. Z jednej strony podają, że 
mirister oświaty zatwierdził rabina 
Rubinsztejna rabinem gminy. Z dru- 
giej strony podają, że władze wzię 
ły pod uwagę memorjał rabinatu i 
postanowiły utworzyć w Wiłnie pre- 
zydjum z 6 rabinów. Wybory prezy- 
djam mają się odbyć wówczas, gdy 
minister wyda regulamin w sprawie 
przeprowadaenia wyborów rabinów. 

TEATR i MUZYKA. 

REDUTA (na Pohulance). 

— „Murzyn warszawski”. Dziś i jutre 
komedja Antoniego Słonimskiego— „Murzyn 
warszawski* z udziałem Stefana Jaracza. w 
w postaci Hertmańskiego. 

— Niedzielna posołudniówka. W niedzie- 
lę, o godz. 16-ej przedstawienie popularne 
maskarady karnawałowej J. Benaventa — 
„Krąg interesów". 

Bilety w cenie od 50 gr. wcześniej de 
nabycia w „Orbisie*. 

— 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. 

REDUTA (na prowincji). 

— Dziś w Nowogródku komedja J. Ke- 
rzeniowskiego p. t „Wąsy i peruka*, 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“), 

— Ostatn e występy Karola Adwentowi- 
cza. Dziś „Upiory* — ibsena; w sztuce tej 
niezapomnianą kreację w roli Oswalda two- 
rzy Karol Adwentowicz, to też publiczność 
darzy znakomitego gościa entuzjastycznymi 
oklaskami. 

— Pe,ołudniówki z udziałem K. Adwento- 
wicza. w sobotę ó godz. Gej p p K. Ać- 
wentowicz po raz ostatni wystąpi w sztuce 
An-skiego „Dnień i no*c. 

W niedzielę o godz. 4-ej pp. z udziałem 
K. Hdwantowicza po raz ostatni grany bę- 
dzie „Żywy trup" — Lwa Tołstoja. 

Na oba te widowiska ceny znacznie 
| zniżone. 

— Pożegnalny występ Karola Adwente- 
wicza. W niedzielę o g 8 m. 30) wiecz. od- 
będzie się ostatni pożegnalny występ Karole 
FRdwentowicza w jeqo najwspanialszej kreacji 
Oswalda w sztucę H. Ibsena „Upiory“. 

— .Dziękuję za służbę”. Po szeregu dre- 
matów Teatr Polski w poniedziałek daje 
premjerę barwnej komedji wytwornego pi- 
sarza Włodzimierza Perzyńskiego „Dziękuję 
za służbę*. Nowość ta w sezonie bie- 
żącym doznała rzetelnego powodzenia w 
warszawskim Teatrze Narodowym. Na prem- 
jerze spodziewany jest autor. 

Ceny miejsc od 50 gr. do 3 71. 50 ar. 
— Poranek taneczny zespoł-..E. Bino w 

Teatrze Pols<im. +*ielkie zainteresowanie 
wyw.łała zapowiedź pokazu tanecznego ze- 
społu Eugenji Bino, który po długotrwałem 
przygotowaniu w Riedzialć najbliższą 17 b.m 
na poranku, produkując szereg tańców i 
kompozycji plastycznych do muzyki Szopena, 
Greczaninowa, Grossmanna, Debussy, Mea- 
delsohna, Mozarta, Prokofjewa, Rubinsztejna, 

Saint: Saensa i inn 
Wśród barwnych numerów programu na 

wyróżnienie zasługuje „Na perskim rynku* 
suita Ketebey'a. 

Ceny miejsc od 50 gr. Bilety już można 
nabywać codziennie w kasie Teatru Polskiege 
od il — 9 wiecz. 

Pożegnslny koncert rosyjskiego ze- 
spoiu bałałajkowego Eug. Dubrowina. 

W niedzielę 17-go lutego o godz. 830 w. 
w Sali Klubu Handlowo Przemysłowego (ul. 
Mickiewicza 33-a) odbędzie się pożegnalny 
koncert zespołu bałałajkowego Eug. Dubre- 
wina 

Bilety do nabycia w księgarni „Lektor”, 
ul. Mickiewicza 4. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

PIĄTEK, dn. 15 lutego 1928 r. 

11.56—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikaty, hejnał z Wie 
Marjackiej w Krakowie oraz komuni 
meteorologiczny. 15.55 - 16 0: Odczytanie 
programu dziennego, chwilka litewska i ra- 
pertuar teatrów i kin. 16.20 — 16.35: Kurs 
języka włoskiego — lekcja 29. 16.35—17.00. 
Pogadanka przyrodnicza dla dzieci i młe- 
dzieży. 17 00 - 17.25. Koncer ork. Rozgł. Wil 
17.25—17.50. „Hołd cieniom Wandy Osterwi- 
ny , audycja zbiorowa, transmitowana na 
inne stacje polskie: Przemówienie prof. 
U. S.B. M. Limanowskiego, recytacje w wyk. 
artystów teatru „Reduty“. 1750 - 18.20 Kon- 
cert ork. Rozgł. Wii. 18.20—1840 Audycja 
wesoła z cyklu: Rozwoj polskiego humoru. 
1840—19.00. Pogadanka o premjerze w Re- 
ducie sztuki J. Szaniawskiego „Adwokat i 
róże”. 19 00—19.25. „Skrzynka pocztowa”. 
19.25—19.45. Sprawozdanie z międzynarode- 
wych zawodów narciarskich w Zakopanem. 
19.45—20.00. Odczytanie programu na so- 
botę, komunikaty i sygnał czasu z Warszawy. 
20.00. Transmisja z Warszawy. Koncert sym- 
foniczny ork. filh. Po transmisji komuni- 
katy: P. A. T, policyjny, sportowy Innę, 
oraz „Spacer detektorowy po Europie“ (reir. 
ze stacyj zagr.). 

Wilno otrzyma stację o sile 16 
kiiowatowej. 

Dowiadujemy się ze źródła kompeten- 
tnego, że nieprawdziwe są pogłoski jakoby 
siła nadawsza Wileńskiej Radjostacji miała 
być podwyższona tylko do 2 kilowatów. + W 
planie rozbudowy sieci stacyj nadawczych 
w Polsce przeznaczona jest dla Wilna obecna 
stacja warszawska o sile 10 kilowatow. Pol- 
skie Radjo doceniając znaczenie silnej stacji 
w Wilnie już od samego początku oprace- 
wywania planów rozbudowy przeznaczyło dla 
Wilna stację o dużej mocy. Wilno więc nie- 
odwołalnie otrzyma stację o sile conaj- 
mniej 10 kw. Pomyślny dla Wilna ten re- 
zultat przypisać należy w znacznej mierze 
również staraniom p. wojewody wileńskiege 
czynionym za pośrednictwem Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów. 
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W sprawie pomocy dot «niętym 
kięską nieurodzaju. 

W sprawie zorganizowania po- 
mocy społeczeństwa dla ludności, 
dotkniętej klęską nieurodzaju na 
Wileńszczyźnie zebrało się |4 b. m. 
e godz. 18 w dużej sali konferen- 
eyjnej Województwa w Wilnie liczne 
grono wybitnych osobistości z po- 
śród ducgowieństwa wszystkich wy- 
znań, ze sfer ziemiańskich, rolni- 
€zych, przemysłowych, kupieckich, 
finansowych, prasy, nauczycielstwa 
i urzędowych. Na przewodniczącego 
zebrania powołano p. wojewodę wi- 
leńskiego Wł. Raczkiewicza, który 
zakomunikował, że inicjatywa ze- 
brania wyszła ze społeczeństwa, 
stery rolnicze bowiem zwróciły się 
do p. wojewody z propozycją zor- 
ganizowania K mitetu Pomocy lud- 
ności, ponieważ wskutek klęski nie- 
urodzaju część ludności musi otrzy- 
mać znaczną pomoc, by mo- 
ła wyżyć do nowych zbiorów. 

Rząd na wniosek p. wojewody, 
uczyniony po zebraniu danych z 
powiatów, przeznaczył już półtora 
miljona złotych na akcję dożywiania 
ludności, mie zamykając drogi do 
ewentualnego dalszego udziału swe- 
go w pomocy. Wobec tego jednak, 
że potrzeba conajmniej trzech i pół 
miljona złotych, konieczną jest obok 
akcji rządowej akcja społeczeństwa 
na szerszą skalę i to przedewszyst- 
kiem akcja innych terenów Rzeczy- 

pospylitej, które cieszyły się dob- 
rym urodzajem. Potrzeba pomocy 
rosnąć będzie stopniowo zwłaszcza 
ma przednówku, rosnąć też powinna 
akcja zapomogowa. 

Według danych,  przedstawio- 
mych następnie przez naczelnika 
wydziału opieki społecznej, Jocza, 
majwięcej ucierpiały powiaty bra- 
sławski i dziśnieński, następnie po- 
stawski mołodeczański, swięciański, 
wilejski, oszmiański, wileńsko-trocki. 
Liczba osób, które potrzeba będzie 
dożywiać wynosi przeszło 60 tysię- 
cy, liczba dzieci szkolnych, wyma- 
gających dożywiania 21 tysięcy. Po- 
moc czynników miejscowych wyraża 
się w cyfrze 16.000 zł. Według ob- 

liczeń, przedłożonych przez staro- 
stów, ma akcję potrzebna będzie 
suma trzech i pół miljona zł. Roz- 

działem zapomóg zajmą się czynni- 
ki lokalne, mianowicie komisje opie- 
ki społecznej przy sejmikach i przy 
gminach przy udziałe miejscowego 
społeczeństwa i przy pomocy nau- 
czycielstwa i duchowieństwa. 

Po dłuższej ożywionej dyskusji 
wszyscy zebrani utworzyli komitet 
łomocy i wybrali zarząd z 9 osób 
pod przewodnictwem p. wojewody 
Raczkiewicza w następującym skła- 
dzie: pp. Giecewicz (Związek Zie- 
mian), Fela (Kółka rolnicze) Dobosz 
(Związek nauczycieli szkół pow- 
szechnych), Łoziński (Związek spół- 
zielni spożywców), odzinowski 

(Związek Przemysłowców), Mikulicz- 
Radecka (Związek Ziemianek), Pro- 
ficowa (Żw. Pracy Społecznej Ko- 
biet) Kokociński (Związek spółdziel- 
ni rolniczych), Meysztowicz (b. mi- 
mister sprawiedliwości). 

Przedtem jeszcze uchwalono za- 
prosić do komitetu honorowego: J.E. 
ks. arcybiskupa metropolitę Jałbrzy- 
kowskiego, |. E. ks. arcybiskupa pra- 
wosławnego Teodozjusza, generała 
Żeligowskiego, wojewodę Raczkie- 
wicza, i Kuratora Okręgu Szkolnego 
Pogorzelskiego. 

Zarząd zbierze się w najbliższy 
poniedziałek dnia 18 b.m. na piew- 
sze posiedzenie. 

. . е ® 

Z Rady Miejskiej. 
Przed przystąpieniem do porząd- 

ku dziennego na wniosek przewod- 
niczącego, Rada Miejska uczcila 
przez powstanie pamięć ostatnio 
zmarłego długoletniego członka miej- 
skiej Komisji Szacunkowej ś. p. 
Wacława Makowskiego, poczem na 
wokandę posiedzenia wpłynęło kil- 
ka wniosków nagłych. które w myśl 
istniejącego regulaminu zostały roz- 
patrzone po wyczerpaniu porządku 
dziennego. 

Punkt pierwszy — sprawozdanie 
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z działalności Komitetu Rozbudowy 
m. Wilna, jak również wniosek w 
sprawie przeniesienia kredytów w 
budżecie 1929/30 r. zostały przyjęte 
przez Radę do zatwierdzającej wia- 
domości. 

Szerszą dyskusję wywołał wnio- 
sek w sprawie prolongaty na rok 
1929/30 opłat dodatkowych za ener- 
gję elektryczną na akcję pomocy 
bezrobotnym. Jak wiadomo, od dnia 
| stycznia 1926 r. na mocy kolej- 
nych uchwał Rady Miejskiej pobie- 
rają się dodatkowe opłaty za ener- 
ejo elektryczną na akcją pomocy 
bezrobotnym w wysokości 10 gr. 
za kwg. Wpływy z tego źródła prze- 
znaczone były pierwotnie w !/; na 
pomoc dorażna i w */; na organi- 
zacje robót. 

Obecnie wobec zbliżania się ne” 
wego roku budżetowego, wniose 
Magistratu zmierza do prolongaty 
tych opłat i na rok 1929/30 z prze” 
znaczeniem całkowitego wpływu na 
pomoc bezrobotnym według uzna” 
nia Magistratu. W sprawie tej wy- 
wiązała się dyskusja zwłaszcza na 
tle wystąpienia r. Rafesa z projek- 
tem reorganizacji systemu pobiera” 
nych opłat Wniosek wysunięty 
przez p. Rafesa zmierzał do prze” 
rzucenia ciężaru opłat na zamoż- 
niejsze warstwy ludności. Więk- 
szošcią jednak głosów Rada Miej- 
ska zaakceptowała stanowisko zaję- 
te w tym względzie przez Magistrat. 

Kolejny wniosek Magistratu o 
wywłaszczenie na rzecz m. Wilna 
kilku posesji pod budowę nowej 
rzeźni miejskiej również nie wywo- 
łał protestu. 

Zgodnie z opinją Komisji Kul- 
turno—Oświatowej na posiedzeniu 
wczorajszem uchwalono statut na- 
grody literacko*artystycznej im. Ad. 
Mickiewicza. W myśl statutu wy- 
sokość nagrody wynosi 5000 zł. i 
będzie przyznawana co dwa lata 
jednemu z autorów miejscowych za 
pracę literacko-artystyczną w języ” 
ku polskim. 

W dalszym ciągu celem zdoby* 
cia potrzebnych funduszów na bu- 
dowę nowej rzeżni miejskiej — po” 
stanowiono na wniosek Magistratu 

WYLEŃSKI 

pobierać specjalne dopłaty na rzeź- 
mi miejskiej i stacji kontroli mięsa. 
Jednocześnie uchwalono pobierać 
opłaty za makładanie plomb: od 
skóry bydła rogatego i koni — 20 
gr. od sztuki i od skóry cielęcej i 
owczej po 5 gr. od sztuki. Wpływ 
z tego źródła wyniesie około 6800 
złotych. į 

Pe dokonaniu wyborów uzupeł- 
niających do Rady Komunalnej Ka- 
sy Oszczędności m. Wilna — załat- 
wiono kilka drobnych spraw, które 
całkowicie wyczerpały porządek 
dzienny posiedzenia. 

Zgodnie z zapowiedzią na wcze- 
rajszem posiedzeniu Rady Miejskiej 
przewodniczący Komisji Kulturalno” 
Oświatowej prof. Ehrenkreutz zlo- 
żył na ręce przewodniczącego p. 
mec. Folejewskiego deklarację na 
piśmie o ustąpieniu ze stanowiska 
przewodniczego tej Komisji. 

Na wileńskim bruku. 
— Włamanie na ul. Z:mkowej. 

Noey wczorajszej do sklepu Kło- 
de kiego przy ul. Zamkowej doko- 
nano włamania. Nieujawnieni spraw- 
ey dostali się do sklepu przez otwór 
wybity od piwnicy i wynieśli towa- 
ru ma ogólną sumę 100 tys, zł. (x). 

— Oiradzenie ks, Rutkowskiego. 
Wczoraj wieczorem okradziono mie- 
szkanie wikarego koś'ioła św. Ja- 
na ks. Rutkowskiego. Złodzieje wy- 
nieśli garderobę i różne rzeczy na 
przeszło tysiąc złotych. (x). 

— Groźny pozar. Wczoraj około 
godziny 4 nad ranem wybuchł ро- 
żar w domu p Benisławskiej, przy 
ul. Dąbrowsk'ego 7. Od saprėszone- 
go ognia podczas odgrzewanis rur 
wodoc ągowych zapaliły się wiąza- 
nia dachu, grożąc zagładą cał mu 
domowi. Mimo energicz ej akcji ra- 
towniczej cały dach padł pastwą 
płomieni. Ogółne straty wynoszą 70 
tys. zł. Podczas lokalizowania ognia 
uległy zni zczerią urządze ia miesz- 
k»ń położonych na 8 piętrze. Pon e- 
waż przepalone sufity grożą zawa- 
leriem się, cztery mieszkania zosta- 
ły opróżnione. W godz'nach połud- 
niowych znowu zauważono ogień 
wydostający się že strychu. (x). 

dnnemi wywiesły 82 obywateli Indyj angielskieh, jeduege Afgskczyka 

   

    

   
   

    

   

  

    

      

   

  

    

     

    

Nr 58 (1383) 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 
Dalsza ewakuacja europejczyków z Kabulu. 
NEW.DELHI. 14 II. (Pat). Angielskie samoloty wojskowe dokony- 

wały wczoraj w dalszym ciągu ewakuacji szeregu 6:6b z Kabulu, między 

  

©raz 16 Turków, Nieraeów i Persów, 

Europa w okowach mrozu. 
W Szwajcarji — 30* C. 

BERN, 14 Il. Pat. Mrozy trwają w dalszym ciągu w całej Sgwaj 
sarii, nie zmniejszając się prawie weaie. W miejseow: ściach kuracyjnye 
temperatura waha się ed 18 do 26 stopni p niżej zera, 

BERN, 14 il. Pat. Од й rano w Lenzerheide (kanton Graubuenden) 
zanotowano najniższą temperaturę — 30 stopni. Taką samą temperaturę 
zanotowała stacja meteorologiczna Jungfrau. 

Niehbywała niska temperatura w Angiji. 
LONDYN, 14, Il. Pat. Ubieplej nocy temperatura była niżsea, ni 

zo Straty, spowodowane pęknięciem rur, abliciają się = 
0 tys. ft. st.  - 

W Nerwegji 8 stopni ciepła. 
BERLIN, 14. II. Pat. Z O-lo donoszą, że w miejscowcści Wardo w 

północnej N.rwegji, panuje obecnie najwyższa temperatura w Europie, 
mianowicie 8 stopui pow 0. Rówii+ż z Greulandji denoszą, że wsku- 
tek względnie wysokiej temperatnry Indność eskimoska znal: zła się 
nagle w bardzo krytycznem położeniu, nie mogąc z powocu braku śniega 
wyruszyć na polowanie na sankach, zaprzeżonych w renifery. 

Zastój żyela gospodarczego we Francji, 
PARYŻ, 14/II (Pat). Mrczy trwają w da'szym ciągu, powodując lekki 

zastów w życiu gospod:rczem. Jest szereg nowych ofiar mrozn, niemniej 
jednak temperatura w okręgu paryskim cokolwiek się podniosła. 

W Gdańsku utknęło 110 okrętów. 
GDAŃSK, 14. II. (Pat). Od niedzieli żegluga w porcie gdańskim 

ustała zupełnie. W porcie stoi 110 okrętów, które z powodu lodów, za- 
mykających całą zatokę nie mogą opuścić portu gdańskiego. W samej 
zatoce utknęło w lodzie 9 okrętów. Iołożenie tych okrętów jest dość pe- 
ważne, brak im bowiem zarówno zapasów żywności, jak węgla. 

Rada portu w Gdańsku zwróciła się do zarządu portu w Tallinie 
z prośbą o wysłanie wielkiego łamacza lodów, który przybędzie do Gdań- 
ska w najbliższych dniach' Również duńscy importerzy wyszlą do Gdań- 
ska finlandzki łamacz lodów celem uwolnienia z lodów kilku duńskich 
okrętów węglowych, które znajdują się w porcie gdańskim. 

Zasypanie wszystk. linij kolejowych w Jugosławji 
WIEDEN, 14. П. (Pat). Dzienniki donoszą z Zagrzebia, że wskutek 

obf tych opadów śnieżnych, które zasypały wszystkie linje kolejowe, ke- 
munikacja z Zagrzebiem jest zaupełrie przerwana, 

  

fiń MIEJSRIE 
kuituralne- oświat. 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Bvop-a filmowa D/K 
niesmiertelnego dzieła 

  

Od dnia 15 lutego 1929 

roku będzie wyświetla- 

my pierwszy Polski 

film Klasyczny: 

— — - — 

w wykynaniu najwybitnieszych artystów polskieh. 
Aktów 10. W obrazach udział biorą: Legjomy Pol-kie, 

Armja rosyjska, szlachta, szlachcianki, lud. Sceny batalistyczne wykonane przy łask. współudziale 1-go pułku Szwoleżerów 

sraz IV go Zamiemeńskiego pułku ułanów. Zdjęcie z natury wykon. w Wilnie, w Województwie Nowogródzkiem i nad Świtezją. 

  

wzruszająca historja miłości 

młodych serę, — 

Rzecz dzieje się w roku 1811 t 1812 ma Litwie. — Kasa osynna od godz. $ m 30. — Początek seansów od godz. 4, 7 I 10-ej. 

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

* | Szohanezada SZEJKFAZIE ” naszych dni. 

Wileńska 38. W rol. gł. CHARLES FA! REL ! urocza GRETA MSSEN. Fantastyczny przepych pałaców władców wachodniebl 
Kulisy karemów! Bajeezra wyst: wa! Seanry o godz 4,6,8110,15 Już wkrótce „PONAD ŚNIEG” r/g St. Żeromskiego. 

  

BANK CUKROWNICTWA 
SPÓŁKĄ AKCYJNA W. POZNANIU 

ODDZIAŁ W WARSZAWIE 

SKŁAD CUKRU W WILNIE 
UL. SŁOWACKIEGO 27, W MAGAZYNACH POLSKIEGO LLOYD 

   
   

    

ВВ @ Е 32 ГО Е КЕЕ )| : EA | tEGrzE 
MBGABESBNOBOAZBE 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A CYMBLER 
CHOROBY WENERY- - 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja. Diatez 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. вю 

  

  

  
SPRZEDAŻ CUKRU HURTOWA I DETALICZNA POCZYNAJĄC OD 1 WORKA «JH Mickiewicza 12 

róg. Tatarskiej. 

  

    

Przyjmuje 9 — 2 15—% | 

  

  Kino „POLONJA* | —== DZIŚ WIELKA PREMJERAI == 
DWA POKOLENIA 
©n był wybrednym, rozpieszczonym artystą... 
Фпа — "kromnem, niewinnem dzieckiem ubogich rodrieów... 

(My Amerykanie). Wielki dramat šyelowy w 12 
akt. pełen głębokiej 1 żywiołowej treści, ilu- 

strujący życie emigrantów w Stanach 
Zjednoczonych. 

Ale miłość nie zna granie, nie uznaje różnie epołecznych 
ani materjalnych: łączy serce wielkich z sercami majueskich. 

W rolach głównych piękna PASTY RUTH MILLER, świetny GEORGE SIDREY i pełny temperamentu GEORGES LEWS. 
Nad program: Arcywesoła komedja w 2 akt. „PaPA NIE POZWAŁA”. Dis młodzieży dozwolone, Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8, 10 25, 

  

KINO Film, o którym mówić będzie Wilno! Film tysiąca sensaeyj, Najcudowniejszy film śwista. Super-Supersziagier „Ufa* 

* "S Reżyseria FRYDERYKA LANGA. W rolach głównych 
Rudolf Klein Rogge, Willi Fritsch, demoriczna Gerda 

Maurus 1 wicšn ana Lien Deyers. 
В Wielka 42 Szczyt nowoczesnej techniki! Oszałamiające zdjęcia straszliwej katastrofy kolejowej! Kobiety szpiedzy i ich 

= zwodnieza praca! Polowanie na ludzi! _ Każdy pow nien widzieć, gdyż szpiedzy kryią się między wamil 

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

sezonu I LUX 
ее т ега 11 

Wszechświatowy szlagier NĘDZNIC 
W rolach główn.: GABRIEL GĄBRIO (Jean Valjean), SANDRA MILANOW (Faatina i Kosetta, JAN TONLOUT (Javert), 

PAUL JURGE (Biskup Myril), G. SAILLARO (Thenardier). Reżyserował Henryk Tescoust, Dla młedzieży dozwolone. 

12 aktów 
razem WIKTORA HUGO 

ognisko | ке Gwiazda Nowego Yorku - Valencja i; 
(obok dworca W roli natura 
kolejowego). 

Rada Nadzorcza 
„Księgarna Stuwarzyszenia Sp. Акс. 

Nauczycielstwa Polskiego w 
znwiadamia 
miedojścia do skutku zebrania 
10 go lutego r. b, z braku quorum, dru- 
gie doroczne Walne Zgromadzenie Akcjo- 
na'juszów Sp. odbędzie się w dniu 8 go 
marca 1929 r o godzinie 4-ej popołudniu 
w lokalu Spółki przy ul. Królewskiej Nr. 1 
w Wiloie, bez względu na ilość obecnych 

z następującym porządkiem szłonków, 
dziennym: 
1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 
2. Odczytanie protokółu poprzedniego Wal- 

nego Zgromadzenia, 
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, 
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu za 

rok operacyjny 1928 y, 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie planu dzia- 

łalności na rok 1929-y, 
Wnioski Rady Nadzorczej, 

„p. Akcjonarjuszów, ik z racji 
Wine“ 

w dniu 

  

POSZUKUJEMY W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI 

РЫЕОКТАН Е, 

głównej Olive Borden. Nadprogram „Kuba, kraina cygar" „u 

Kursy Kierowców Samochodowych 
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH w WILNIE 

ul. Pozarska 55, tel. 13—3). 

Grupa XXIX * 
kandydatów na zawodowych kieroweów samochodowych rowupoezaie 

zajęcia dnia 20 lutego 1929 r. b. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów ecdsiennie 
od godz. 12-ej do 18-oj przy ul. Ponazskiej 55. tel. 18-30, 

Przy ku'sach warsztaty reperacyjne dia samochodów i e sgówek. 
SS ew е 

  

mm ra. 

| Zdolra 

Maszynistka 
poszukuje posady | 
z własną maszyną 

Oferty do Adm. „Kor. 

Wolne wnioski, 
Wybory władz. 

W myśl $ 23 Statutn Spółki pragną- 
еу brać udział w Zgromadzeniu właścieie- 
le akeyj, winni na 7 dni przed Zgromadze- 
niem przedstawić akcje lub kwity zasta- 
wowe na swoje akcje, eelem wciągnięcia 
takowych do ksiąg Rady Nadzorczej Spółki. pg 

specjalnych wiadomości, kaucji, ani 
kapitału obrotowego nie potrzeba. Za- 
robek miesięczny 160—200 dolarów. 
Oferty skierowywać pod adresem: 

„THE NOVELTY* «=» 
VALKENBURG, LIMBURG, HOLLAND. 

  

Wil.“ pod Nr 18.13 

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

Estko. 146 

UR 

koszt je połową normalnego. 

ży — jak w biurze — tak w domu, 

P STAWICIEL   
     
ly ni 
Jest lekki, z eny daje odpisy. Doskonale słu- 

Mieczysław ŻEJMO 

DOKTÓR 
® a 

Ogłoszenie. D. Zeldowicz Dyrekcja noleji Państwo *ych w Wilnie ogła- A й 
sna uin'ejszem przetarg publiczny na dzień 1 mar- ehoreby weneryesnė, sy- 
са r. b. na oałororzną dostawę siatek do lamp fiiis, marzą ów moęz6- 
naftowo-żarowych w iiożei około 6.800 sztuk, vysk, od 9—1, о4 5 — 8 

     
    

    

Warunki dosta» można otrzymać w Wydzia- wieca. 
le Zasobów D.K.P. Wilse, ul. Słowarkiego 2 (3 pięt — 
ro, pokój 41) w godzinach 13 — 14 osobiście lub Kobieta-Lekars 
w wypsdkach pisemnego zgłoszenia pocztą 

5 2807/V 1/480-0 Jr. ZeldokicoWa 
есовооессооовсо@ Od saras kobioce, weneryezne, na- | 

46 

DOM „40. sprzedam "ir nor + murowany, ul Miekiewioza 24. 

dya domy 59 Wadi NTA, 

na Zwierzyńcu a nowodu DOKTOR 

sk enas BLUMOMIGZ | wiedzieć się w Admini- 
stracji „Kurjera Wileń- 

Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

skonalizowany, Światło 
elektryczne, ziemi pół dz. 
do sprzedania. Kolon'a 
Wil. Nr. T, Marja Jasus, 

DZCZĘDIO 
skiego" w gonzinach 7—8 
wiecz, sodsiennie,    

  

  
  

  

  

Wilno, ul. Mickie«Icza 24. tel. 161. 4091 

w różnych walutach = a on3 s Wielka 21. 
= — Jajor. a mocne Pianina 0d =. 1138 — & — 

е 1 pewne nabespiecze- ferwezorzędnych fabryk (Telef. 921), 240 Przy zakupach presimy powoływać S'Ę | nie. +65. ) gprskdaję wkżdoscddy ch Nee | o” 
na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim". 

D I TTL 
  

  

     

warunkach 

W. Pohulanka 9—23. 
Dem H-K „ZACYĘTA“ 

Mickiewieza I, tel. 9-05   

  

  Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENExYCZe 
NE, SKÓRNE | anellzyle- | 
karskie. Przyjmuje 9-18 | 

4-8. 2v06 

   
  

  

KURJER WILEŃSKI Ska z oeRan. ODP. 

DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA 

»ZNICZ< 
Ś-TO JAŃSKA 1 - 

    

  

   

1 

Mickiewicza 4 
tal. 1000. W. Z. P. 78, 

FEZESZDEENE ‚ ® 
Ė Akuszarki i 4 
NASCZEGEEOKA| 4 ' 

Akuszerka 

Marja Arena 
przyjmuje od 9 rane 

о 7 w. ul. Mickie- 

WILNO - TELEFON 3-40     

   wicza 30 m. 4, W. Zdr,       

  

DZIEŁA KSIĄŻKOWE, BNRUKI, KSIĄŻKI BLA URZĘSÓW PAŃ- 
STWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ZAKŁADÓW NAUKGWYGM. 
BILETY WIZYTOWE, PROZPĘKTY, ZAPROSZENIA, APISZE 
I WSZELKIEGO RODZAJU ROSOTY W ZAKRESIE ORUKARSTWA 

Nr. 8098. 112 

KEUODAGEBE 

E INFORMATOR 
E GRODZIENSKI 
DRARGZBGCELRAM 

  

    

M. Miszawska 
  

DRUKI JEDNO I WIELOBARWNE se OPRAWA KSIĄŻEK 
PUNKTUALNIE E === TANIO =uzmuuu SOLIDNIE 

  

     
LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od g. 9 @о 
I od 4 do 6-ej. 

Grodno, ul. Kołożańska 8. 

—————- оее 
    

  

  

   
Pogieraicie 

Ligę Worstą i Rzeczną 
  

BMEDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel, 99. Czynne od godz. 9—3 

GENA PRZWUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domm lub przesyłką pocziewą 
Raty—1/00 sł za wierse TI. ogłoszenia mięszkaniowa— 10 

a ta, zemiejscowe—25*/, drożej. poszukujących pracy 

"Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

A Ai 

ch cen d . ga wyraz. De 
20 gr. 50% Za uamor dowo 

zenia NĄ 
zł. Panis 7 4. 

się od 9—3 i 7— 
CENA 

Maceciny redaktor spyna 84 23 79 na pz: jemuje od godz. 6—7 wiece. we wt. 
s pz Konto czekowe P.K.O. 30.780.  Drakesmia 

3 wiersz mi 
‚ ogłoszenia 1 tabeleryczne—650*/ 

ы we Gie 2 za e 10-mio łamowy. Administracja zestrż”” ^ 

„Karter Włieński" S-ka z om. oćw, Druk, „Žaiez“ nl. $-0 Jeńska |, tel. 3-46, 

drotej, z zastrzeżoniom miej: 

— ui. Ś-to Jeńcka |, tel. ; 
praed tekstom—40 gr, т tekėcie |, H str.—30 gr, M, IV, V, VI-86 za tekstem—16 gr, kronika reki.-kemani- A 

ach niedrielnych i 28, dro aniczne—160*, deo | Ay, drotej, w numer ych dowozu — a neg ai z 

= Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrakter wyd. pragó” 

г sawo zmieny termiaa druku agioss=ć 

Rtanxror odpowiedzialny Jóasi Juriewies. | 

   


