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Traktaty z Lotwą. 
W ubiegly wtorek, 12-go b. m. 

podpisane zostały w Rydze dwie 

ważne umowy polsko - łotewskie: 

stały traktat handlowy i konwencja 
© bezpośredniej komunikacji kole- 

jowej. Umowy podpisali: ze strony 
Łotwy min. spr. zagran. p, 4. Bale. 

dis, ze strony Polski — poseł pol- 

ski w Rydze p. Juljan Łukasiewicz, 
Przy podpisaniu byli obecni przed- 
stawiciele prasy polskiej i łotew- 

skiej, którym obaj podpisujący zło” 

Żyli oświadczenia o znaczeniu za” 
wartych umów, podane w naszem 
piśmie w dn. 13 b. m. 

Historja obu tych umów jest 
dość bogata w rozmaite perypetje. 

' Rokowania trwały przez kilka lat i 

kilkakrotnie były przerywane. Nie 

czas obecnie na szczegółowe roz” 

patrywanie powadów, że porozumie- 

nie nie mogło nastąpić wcześniej. 

Wystarczy stwierdzić, że Eotwa 

miemal od chwili jej powstania ja- 

ko niepodległe państwo, stała się 
terenem, na którym krzyżują się 
polityczne i gospodarcze wpływy 

Rosji, Niemiec i Polski. 

Aspiracje polskie nigdy nie mia” 

ły tego napięcia, jakie wykazywały 

tamte dwa państwa, nigdy nie zmie” 

rzały do narzucenia Łotwie prze- 

wagi swoich wpływów i opanowania 
jej rynku. Stosunek Polski do Łot- 

wy odznaczał się zawsze brakiem 

jakichkolwiek ukrytych celów, sprze” 

cznych z całkowitą niezawisłością 

polityczną i gospodarczą młodej 

Republiki. Istotna _ miezawisłość 

państw bałtyckich była zawsze fun- 

damentem polskiej polityki bałtyckiej 

Jednakże bardzo silny napór 

ekonomiczny Rosji i Niemiec na 
rynkki łotewskie stawiał nas dotąd 

w położenie upośledzonego konku- 

renta. Traktat handlowy łotewsko- 

miemieckie zawarty został już w 

czerwcu 1926 roku po przezwycię- 

ženiu znacznych trudnošci, powsta- 

łych na tle likwidacji skutków wiel- 

kiej wojny. W rok później zawarła 

Łotwa słynny traktat handlowy z 

Rosją Sowiecką, poważnie uzależ- 

niający przemysł i handel łotewski 

ed obstalunków sowieckich. Prze- 

widywania o ujemnych dla Łotwy 

skutkach tego traktatu okazały się 

trafne i obecnie już można się li- 

czyć z rychłą jego rewizją. 

Polityka sowiecka w. stosunku 

do państw bałtyckich oparta była i 

jest na zasadzie „devide et tmpera". 

Po nieudanym zamachu na niepo- 

dległość Estonji w r. 1925 Sowiety 

obrały inną drogę i cały swój wy» 
siłek skierowały ku wyodrębnieniu 

Łotwy, pragnąc przez związanie jej 

życia gospodarczego ze sobą, utrud- 

mić zbliżenie państw bałtyckich i 
skoordynowanie ich interesów wo- 

bec potężnych sąsiadów. Jakiś czas 

wydawało się, że tym tendencjom 

zaczyna szczęście sprzyjać! 

Na szczęście okazało się, że po- 

datne dla nich nastroje na Łotwie 

okazały się przemijające. Zawarte z 

Polską traktaty świadczą o tem, że 

Łotwa pragnie jednakowo współ- 
pracować ekonomicznie ze wszyst- 

kimi swoimi sąsiadami, nie czyniąc 

z siebie terenu wyłącznej ekspansji 

żadnego z nich. . 

Znaczenie umów jest dla obu 

stron bardzo duże. | Polska i Łotwa 
są nietylko wzajemnie dla siebie 

odbiorcami pewnych kategoryj to- 

warów, ale zarazem krajami tranzy- 

towemi, po przez które eksport ich 

będzie sięgał dalej. Już w ciągu kil- 

ku lat ostatnich stosunki handlowe 
pomiędzy obu temi państwami wy- 
kazują, pomimo braku regulujących 
je norm, stały i znaczny wzrost. 

W r. 1922 polski wwóz do Łotwy 
wynosił tylko 2 i pół miljona łatów, 

w r. 1925—już 10 1 pół, a w ciągu 

ll-tu miesięcy 1928 r: — dosięgnął 

18,2 miljonów łatów. W tych sa- 
mych latach wwóz łotewski do Pol- 

w r. 1922—190 tysięcy 

łatów, w r. 1925—4 miljony łatów i 

w r. 1928— 7,7 miljonów łatów. 

Eksport polski wzrastał w ostatnich 
paru latach znacznie szybciej, niż 

eksport należy jednak 

przypuszczać, że wskutek zawarcia 

traktatu towary łotewskie, jak na- 

przykład wyroby gumowe i konser- 

wy rybne zdołają znaleźć dla siebie 

w Polsce znacznie szerszy rynek 

zbytu niż dotychczas. 

ski wynosi: 

łotewski. 

W uregulowaniu stosunków han- 

dlowych i ułatwieniu komunikacji z 

Łotwą zainteresowana jest w pierw- 

szym rzędzie Vilenszczyzna, jako 

kraj bezpośrednio z Łotwą grani- 

czący. Ze wszystkich dzielnic Pol- 

ski jesteśmy tu najbardziej upośle- 

dzeni pod względem gospodarczym, 

będąc od wschodu i zachodu zam- 

knięci martwą granicą. Jedynym 

wylotem nazewnątrz była dotąd 

linja kolejowa Wilno — Dyneburg, 

mało zresztą ożywiona szczególnie 

pod względem ruchu osobowego. 
Zawarta jednocześnie z traktatem 

handlowym konwencja kolejowa 

ułatwi w znacznym stopniu komu- 

nikację przez granicę. Trzeba ży- 

czyć, aby sfery handlowe obu stron 

skorzystały z tego dla nawiązania 

bliższych stosunków wzajemnych. 

Bardzo poważną zachętą byłoby 

zniesienie wiz, które już nie istnie- 

ją pomiędzy Łotwą a wielu pań- 

stwami europejskiemi, 
l * 

Zdaje się, že nasze przepisy 

/ paszportowe są wogėle najmniej li- 

beralne w Europie, nie mówiąc już 

e rewizjach celnych, które są przy- 

słowiowe pod względem drobiazgo- 

wości i bezwględności, Utrzymywa- 

nie tych rygorów na granicach 

państw, z któremi się chce ożywić 

stosunki, nie ma żadnego sensu. 

Najwyższy czas, abyśmy w tej dzie- 

dzinie wyszli ze stanu zacofania, 

w którym tkwimy uparcie dotąd, a 

który wcale nam nie |przysparza 
ani korzyści ani sympatyj zagranicą, 

Mówiąc o tak doniosłym wypad- 

ku jak zawarcie traktatów z Łotwą 

nie można pominąć wielkich zasług, 

jakie w tej sprawie stały się zasłu- 

żonym udziałem posła polskiego w 

Rydze, p. Juljana Łukasiewicza, 

którego energji i umiejętności w 

wielkim stopniu należy przypisać 

doprowadzenie do pomyślnego 

wyniku przewlekłych pertraktacyj. 

Minister Łukasiewicz może z peł- 

mem prawem się poszczycić, że 

„nie 'wyjeżdża z Rygi z pustemi 

rękami, udając się do Warszawy 

dla objęcia nowego odpowiedzialne- 

go stanowiska. Zarówno on, jak 

naczelnik wydz. wschodniego p. Ta- 
deusz Hołówko przyczynili się w 
ostatnich dniach swoją pracą do 
poważnego sukcesu polskiej polity- 

ki nad Bałtykiem: podpisania pro- 

tokółu Litwinowa wspólnie z Łotwą 

i Estonją, oraz w parę dni później 

sfinalizowania umów z Łotwą. 

Testis, 
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Silne lotnictwo to potęga państwa! 

  

państw ościennych. 
LITWA. 

Traktat newoli gospodarczej 
Fatyf kowany. 

BERLIN, 161II. (Pat). Jak do- 
nosi „„Berliner Tageblatt“, rząd li- 
tewski ratyfikował w piątek traktat 
handlowy litewsko niemieeki, 

ŁOTWA. 

Pożegnanie pos. Łukasiewicza, 

RYGA, 16.II. (Pat), Poseł polski 
na Łotwie, minister Juljosz Łuka- 
siewicz, odznacz ny krzyżem ko- 
mandorskim orderu Trzech Gwiazd 
w uiedz e'ę opuszcza Rygę. Podkre- 
sliė należy wyróżnienie polskiego 
dyplomaty, ponieważ order tak wy- 
sokiego stopnia według statutu prze- 
widziany jest tylko ała najwyższych 
dvstojników w kraju i zagranicą. W 
ostatnich dniach odbył się cały sze- 
reg przyjęć i bankietów na cześć u- 
stępującego posła, Świadczących © 
jego popularności we wszyswich 
sferach Społeczeństwa łotewskiego. 

FINLANDJA. 

O zniesienie języka szwedzkiego 
w szkiłach. 

HELSINGFORS, 16 II. (Pat). Gru- 
pa, złożona z 68 posłów, należących 
do rozmaitych sirounictw f ńskich, 
złożyła w p rlamencie propozycję 
doma:gającą zn esienia przymusowe- 
go nauczania języka szwedzkiego w 
szkołach fińskich Projekt prz wi- 
daje na miejsce języka szwedzkie- 
go wprowadzenie jako przymusowe- 
go jednego z języków zachodnio- 
europejskich. Nauczanie języka 
szwedzkiego miałoby się odbywać 
jedynie dobrowolnie, 

„ RUMUNJA. 

Kiljonowe nadużycie w Kiszyniowie 

KISZYNIÓW, 16.II. (Pat). Ostate- 
nio are:ztowane w Kiszyniowie Her- 
mana Pyntję, byłego wiet prezesa 
Senatu, byłego burmistrza m'asta 
Kiszyniowa za rządów liberalnych, 
ostatn'o prezesa Izby handlowo-prze- 
mysłowej. Pyntję aresztowano na 
wniosek sędziego ś'edczego, jako 
pedejrzanego 0 miljonowe nadużycia 
na niekorzyść kasy munic.palnej 
Kiszyniowa. 

ESTONJA. 

Posiedzenie parlamentu estoń- 
skiego. 

TALLIN, 16.II. (Pat). Posiedzenie 
parlamentu estońskiego, które rozpo- 
ezęło się wczoraj wieczorem o go- 
dzinie 6-ej trwało to dziś do godzi- 
ny 4 m. 80, t.j. prawie 24 godziny. 

Frakcja agrarjuszy dążyła do 
wywołania kryzysu rządowego, nie 
chcąc zgodzić się na próje-t rząto- 
wy o pomocy dla rolników. W cią- 
ga 7 i pół godzin, z pośrod frakcji 
sgrarju-zy przemawiało 90 mówców. 
Z drugiej strony koalicja rządowa 
nie dopuszczała do wyw: łania kry- 
zysu gabinetowego i postanowiła 
wytrwać zwycięsko do końca, 

Przemówienie posła Martinsona 
trwało 11 gedzin. Był to rekord 
długotrwałości mowy w estońskim 
aso Ani przerwać, ani zam- 
nąć posiedzenia nie było można 

ponieważ pos, Martinson posiada: 
ciągle na sali niezbędne quorum. 
Po Martinsonie przemawiało jeszcze 
szereg mówców. Obeeni byli w par- 
lamencie przedstawiciele rządu. 

Prezydent republiki estońskiej 
kilkakrotnie przybywał w ciągu no- 
cy do parlamentu. Dopiero dziś o 
godz. 4 m. 80, kiedy obliczono 0- 
-beonych na sali posłów okazało się, 
że ni-ma wymaganego quorum, Wwo- 
bec czego zostało zamknięte to hi- 
storyczne posiedzenie parlamentu 
estońskiego. 

Posiedzenie francusko - polskiej 
grupy parlamentarnej, 

PARYŻ. 16. 2. Pat. W gmachu 
Izby Deputowanych odbyło się po” 
siedzenie grupy parlamentarnej fran” 
cusko-polskiej. Przewodniczył Loc- 
quin. Na posiedzeniu tem posłowie 
do Sejmu polskiego Stanisław Stroń” 
ski i Loewenherz charakteryzowali 
politykę zagraniczną Polski. Nastę- 
pnie wywiązała się dyskusja na te” 
mat stosunków francusko-polskich, 
W dyskusji tej zabierali głos mię- 
dzy innemi deputowani Locquin i 
Jean Ossola. 

Powrót do ustroju konstytucyjnego w Hiszpanii. 
PARYZ, 16-11 (Pat). „Le Journal* donosi, 1% w Madrycie obiegają 

pogłoski e rychłym powrocie do ustroju konstytucyjnego. U wadzy sta- 
nąłby w tym wypadku rząd tymczasowy z Primo de Reverą na czele. 

Rząd francuski postawił kwestję zaufania. 
PARYŻ, 16. II. (Pat). Rada ministrów na dzisiejszem rannem posie- 

dzeniu upoważn ła ministra Barthou do postawienia na wtor«owem po- 
siedzeniu Izby deputowanych kwestji zaufania w związku z postawieniem 
rządowego wniosku, zmierzającego do ponownego otwarcia trybunałów, 
zniesionych w roku 1926. 

Sprawa kongregacji we Francji. 
PARYŻ, 16 I. (Pat.) Komisja finansowa Izby postanowiła rozdzielić 

na poszczególne części całokształt artykułu o kongregacji, wobec czego 
rząd zamierza postawić kwestję zaufania z powodu tego rozdzielenia 
w chwili, gdy sprawa kongregacji będzie omawiana w lzbie. 

Reata dla wdów i dzieci po Rad czu 
i Bassariczku. 

BIAŁOGROD, 16.11. (Pat). Król podpisał dzis ustawę, przeznacza- 
jącą z budżetu zwyczajnego państwa miesięczną rentę w wysokości 5 tys. 
dynarów dla wdów po posłach Pawle Radicza i Bassariczku, jak również 
miesięczną rentę 800 dynarów dla każdego z ich dzieci aż do dnia doj- 
ścią ich do pełnoletności. 

Przyjaźń pols co=węgierska. 
BUDAPESZT, 16, II (Pat). Dnia 14 lutezo przedłożył miniser Valko 

parlamentow' do ratyfikacji traktat pejedn:wczo-rozjen czy z Polską, W 
um tywowaniu minister podureślił kilkusetletnią przyj źń polsko-węzier- 
slą, nie zamącorą nigdy przez ż»dną woinę. Przyjazń mięizy obu naro- 
dani wyraziła sę równiez w serdecznem przyjęciu, którego minister do- 
znał w Warszawie. 

Pociąg dworski dla papieża. 
BERLIN. 16.11: (Pat) „Vossische Zietung" donosi z Rzymu, że dy- 

rekcja kolei włoskich rozpoczyna prace nad zbudowaniem specjalnego 
pociągu dworskiego dla papieża. Pociąg ten ma być podobny do pociągu 
dworskiego króla włoskiego. Jednocześnie ma być rozpoczęta budowa 
dworca watykańskiego. Pozatem istnieje projekt wydania specjalnych 
marek pocztowych ku uczczeniu Ojca Świętego. 

Pierwszeństwo dla imigrantów do Ameryki. 
WASZYNGTON. 16.1. (Na wczorajszem posiedzeniu Izby Reprezen- 

tantów uchwalono projekt ustawy o imigracji, przyznający pierwszeństwo 
beż ograniczeń liczebnych imigrantom, wyspecjalizowanym w różnych @а- 
łęziach sztuki, nauki i przemysłu, o ile wśród bezrobotnych Stanów Zje- 
dnoczonych nie znajdzie się nikt, ktoby mógł zająć ich miejsce, | 

Dwa olbrz: mie pożary. 
S,ł nęło 700 samochodów w Buenos Aires. 

BUENOS-AIRES, 16.II (Pat). Na terenie doków Buenos-Aires wy- 
buchł w piątek rano olbrzymi pożar, który przybrał katastrofalne rozmia- 
ry. Płomienie objęły składy wielkich ilości alkoholu. Wybuch odczuto 
niemal w całlem mieście. Szkody, wyrządzone w tamtejszym porcie przez 
pożar, ocenione są na kilkanaście miljonów pezetów. Pożar zniszczył 
około 700 samochodów. 

Trocki ciężko chory. 
BERLIN, 16 II. (Pat) Korespondent stambu'ski „Vossische Zeitung” 

donosi, że stan zdrowia Trockiego uważany jest za niepokojący. — Trocki 
ma być cężko chory na wątrobę. 

Korespondent przytacza jednocześnie pogłoski, że Trocki od wczo- 
raj joż nie znajduje się w konsulvcie rosyjskim, lecz że został przenie- 
sio'y do portu w Muvdanier, a stamtąd do miasta Brussy. Korespondent 
stwierdza, że sprawdzenie tej pogłoski okaz:ło sę rzeczą niemożliwą. 

Groźny pożar w stolicy Japenji. 
TOKIO, 16.lI (Pat). Pożar. wybuchły tu”we wczesnych godzinach 

rannych, zniszczył całkowicie szpital dla umysłowo chorych. Znaleziono 
zwęglone trupy || chorych. Pożar ogarnął również sąsiadującą ze szpi- 
talem artyleryjską szkołę wojenną, gdzie zniszczył bibljotekę szkolną. 

Wezenie w Meksyku. 
Wyssdzenie eskorty wojskowej w powietrze. 

PARYŻ, I61I (Pat). Korespondent „Excelsior* donosi z Meksyku, 
iż na skutek podminowania toru przez powstańców na jednej z tamtej 
szych linji, zginęła cała eskorta wojskowa pociągu. Palacz i maszynista 
również poniesli śmierć. 

TozeG wśród lodów. 
HAMBURG, 16. II. (Pat.) Jak już podawano, statek „Tczew* utknął 

w lodach. Sytuacja statku „Tczew* jest dziś nieco lepsza. Lody odsunęły 

go dzisiaj dalej od brzegu. Wczoraj aeroplan niemiecki zrzucił na pokład 

„Tczewa” 85 kilo żywności. Załoga trzyma się dzielnie i wydaje się być 
w dobrym humorze. 

W Berlinie brak węgla i kartofli. 
BERLIN, 16. II. (Pat). Pomimo tego, że mrozy zelżały od wczoraj, 

w dalszym ciągu trwa w Berlinie iinnych wielkich miastach niem'eck ch 

brak węgla i kartofli. Prezydent policji berlińskiej nakazał przeprowadze- 

mie spisu i kontroi cen w składach kartofli, by zwalczać pasek na kar- 

tefle. Pruski minister handlu zlecił telegraficznie kopalniom Nadrenji 
utrzymanie pracy normalnie w najbliższą niedzielę, by ułatwić zaopatrze- 

nie ludności w węgiel. 

Szwajcarja dalej w okowach mrozów. 

ZURYCH, 16. II. (Pat). Jezioro zurychskie całkowicie zamarzło tak, 

że musiano wstrzymać ruch parowców. W dniu dzisiejszym w całej 

Szwsajcarji mrozy i wiatry. 

Wywiad samolotowy nad unieruchomionymi okrętami. 

GDANSK, 16. II. (Pat). Wezoraj po peł. samoloty niemieckie wyna- 

jęte przez senat gdański odbyły dłuższy lot ponad zatoką gdańską celem 

zbadania położenia i stanu 9 okrętów, które uwięzione zostały w lodach 

zatoki gdańskiej, oraz ewentualnego pośpieszenia im z pom: cą — Wszyst- 

kie okręty odpowiedziały sygnałami, że są zaopatrzene w żywność i wę- 

giel i czekają tylke na przybycie łamacza lodu. } 
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DZIEŃ POLITYCZNY. 
Wobec ciężkiej żałoby, jaka dot- 

knęła rod.inę Pana Prezydenta Rze- 
ezyp spolitej, Marszałkowie Sejmu i 
Senatu odwołali raut, który miał się 
odbyć w dniu 28 b. m, dia uczcze- 
nia 10-ej rocznicy zwołania Sejmu. 

э 

(Zel. wł.). O godz. 6 wiecz. 
prem. Bartel udał się do Belwederu, 
gdzie odbyła się konferencja prem. 
Bartla z Marszałk em Piłsudskim. 
Narady trwały pół-ora godziny. 

Przed 54 sesją Rady Ligi Na- 
rodów 

dwa wnioski w sprawach mniej- 
szości. 

  

W związku ze zbliżającą się 
marcową sesją Rady Ligi Narodów, 
która jak wiadomo, ma rozpatrywać 
sprawy mniejszościowe, dowiaduje- 
my się, że do tej pory wpłynęły de 
sekretarjatu Rady Ligi dwa wnioski, 
które będą przedmiotem obrad 54 
sesji. 

Pierwszy wniosek zgłosił przed- 
stawiciel Kanady p. Dandurand'a. 
jest to wniosek o uregulowanie pro- 
cedury mniejszościowej. Drugi wnio- 
sek zgłosił p. Stresemann. Wniosek 
ten nosi tytył „Zagwarantowanie 
praw mniejszości narodowych*. Do- 
tychczas członkowie Rady Ligi Na- 
rodów nie otrzymali jeszcze tekstów 
obydwu wniosków. 

  

Mecz hockepowy Wilno-Kraków, 
ZAKOPANE, 16. 2. Pat. W 

drugim dniu turnieju hockeyo” 
wego o mistrzostwo Zakopanego 
odbył się mecz pomiędzy re- 
prezentacjami Krakówa i ilna. 
Osiągnięto wynik bezbramkowy 0:0, 

| drugim meczu pomiędzy re" 
prezentacją Warszawy i Poznania 
gra zosiała przerwa z wynikiem 0:9. 
Zaznaczyć należy, że wskutek od- 
wilży lód został zepsuty i nie mo- 
gło być mowy o dłuższem rozgry- 
waniu meczu i prowadzeniu jakię- 
gokolwiek systemu gry. 

Kronika telegraficzna. 
== Rzeki Struma i Marica wystąpiły z 

brzegów, zelewając pola oraz przerywająa 
polączenie kolejowe i telegraficzne z Turcją 
Szkody olbrzymie. 

= Amerykańska transza pożyczki rumuń- 
skiej została pokrytą z nadwyżką. 

== Prezydent Hindenburg zwolnił formal- 
nie dotychczasowego prezydenta trybunału 
Rzeszy dr. honoris causa Waltera Sinonsa. 
Równocześnie na wniosek Rady Państwa 
R:eszy. zamianował prezydentem Trybunału 
Rzeszy dr. Edwina Bumkiego. 

== Komunixacja telefoniczna między War- 
szawą a Paryżem została wczoraj zaprową- 
dzona. Komunikację otworzył p. wice mi- 
nister poczt i telegrafów inż. Włodzimierz 
Dobrowolski. 

== Król anglelski mógł wstać wczoraj 
z łóżka o własnych siłach i zrobić samo- 
dzielnie kilka kroków. Okres rekonwalescen- 
cji jeszcze jednak nie nadszedł. 

= Zmarł Melville Stone, założyciel „As 
sociated Press“. 

Na zimowa wieczory i święta 
. 

piękne, ciekawe i tanie książki: 

URODZONY JAN DĘBOKÓG, poemat 
Wł. Syrokomli z о- 
brazkami Andriolle- 
go. Okładkę zdo- 
bił prof. E. Rusz- 
слус . zł, —gr. 80. 

NAJPIĘKNIEJSZE BAJKI POLSKIE 

A. J. Glińskiego. 
Obr 'zkii okładka 
J. H'ppena zi. 1 -- 

GAWĘDY i PIOSNKI Wł. Syrokomli 
z rysunkami 
J. Hoppena zł. 1 — 
Ci eo wpłacą na poczcie na 

rachunek Zygmunta Nagrodz- 
kiego w P. K. O. Nr. 80.24 
zł, 8 — i nadeślą swój adres, 
otrzymają wszystkie 3 książecz- 
ki bez żadnej więcej opłaty za 
przesyłkę pocztową. 

Ci zaś, którzy znajdą więcej 
amatorów pięknych czytanek i 
wpłacą na poczcie należność 
odrazu za 10 książeczek (po 
kilka każdej) nietylko nie po- 
niosą żadnych kosztów  prze- 
syłk, lecz jeszcze otrzymają 
jedenastą książeczkę bezpłatnie. 

Fdres wydawcy: 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 11-a 

Skład maszyn rolniczych. 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
W sprawie aprowizacji miecznej 

w miastach. 

Zdaniem specialistów żadna ga- 
łęż gospodarstwa rolnego w ciągu 
ostatnich 50 lat nie osiągnęła tak 
szybkiego rozwoju, jak mleczarstwo. 
Rozwój ten był uwarunkowany prze- 
dewszystkiem przez bardzo szybkie 
i wielkie zwiększanie się zaludnie- 
mia miast. Jednak mimo szybkiego 
i bardzo poważnego postępu w dzie- 
dzinie mleczarstwa sprawa zaopa- 
trywania naszych miast w odpo- 
wiednią ilość mleka zdrowego i o 
pełnej wartości odżywczej pozosta- 
wia bardzo wiele do życzenia. 

W szczególnie silnym stopniu 
rozpowszechniło się fałszowanie m'e- 
ka. Badania przeprowadzone w po- 

szczególnych miastach polskich wy- 
kazują, że zafałszowanie mleka jest 
objawem nagminnym. Tak we Lwo- 
wie ilość zafałszowanego mleka wy- 
nosiła swego czasu 719/, całej ilości 
mleka dostarczanego na rynek miej- 
scowy. W Krakowie procent mleka 

podejrzanego o zafałszowanie był 
jeszcze większy, wynosił bowiem 
aż 85,4*/,. W Warszawie sprawa ta 
przedstawia się nieco lepiej: w roku 
1918 procent zafałszowanego mleka 

wynosił 53,6*/,, w roku 1919 —44,3"/,, 
w roku !1920—63,3"/e, w roku 1921— 

38 30/,, w roku 1922—32,9, w roku 
1923—29,30/,, w roku 1924—22,8*/e, 
w roku 1925—12,4"/e, w roku 1926— 
12,8'1, w roku 1927—19*/,. 

Liczby te, przedstawiające w ja- 

skrawy sposób jakość mleka spožy- 

wanego w naszych miastach, nie 
dają jednak pełnego obrazu. Znacz- 
na bowiem ilość mleka, sprzedawa- 
nego na ulicach, w sieniach domów, 
uchyla. się od wszelkiej kontroli; 
mleko to bez żadnej wątpliwości 
jest zawsze zafałszowane. Najbar- 
dziej rozpowszechniony sposób za- 
fałszowania dokonywa się przez do- 
lewanie wody; ilość dolewanej wody 
jest różna, waha się ona w grani- 
cach od 5%, do 50/9; najczęściej 
spotykane zafałszowanie wynosi od 

50/1, do 10”/,. Często dają się stwier- 

dzić fakty tak zwanego podwójnego 

zafałszowania, a mianowicie: zbie- 

ranie z mleka pełnego śmietanki, a 

następnie dolewanie wody. Boduóża, 

przeprowadzone w Krakowie, stwier- 

dziły, że 43'/, mleka, sprzedawanego 

na targach, zawierało mniej niż 2”/ę 
tłuszczu, a 10/6 mleka zawierało 
mniej niż 0,5*/, tłuszczu. Prócz za- 

fałszowania, mającego na celu zwięk- 

szenie ilości mleka, jest bardzo roz- 

powszechnione zafałszowanie, ma- 

jące na celu niedopuszczanie do 

ścinania się przy gotowaniu, względ- 

mie przy sprzedaży przez dodanie 

sody. Prócz tego istnieje cały sze- 

reg innych zafałszowań, jak przez 
dosypanie mąki, kredy etc, Wskutek 
tego konsumcja mleka w Polsce, 
jest stosunkowo nieznaczna. 

Sprawozdanie Komisji Ankieto- 
wej w sprawie mleczarstwa przyj- 
muje, że przeciętne spożycie mleka 

u nas na głowę waha się w grani- 
cach od 0,25—0,32 litra dziennie na 

głowę. Inżynier Gawlikowski, nie- 

strudzony propagator zwiększenia 

konsumcji mleka, jest zdania, że 

spożycie roczne wynosi u nas na 
głowę 70 kg. Konsumcja mleka za- 

granicą jest znacznie wyższa. W 
miastach niemieckich przedstawia 

się ona następująco: spożycie w Ber- 
linie w roku 1925 wynosiło dziennie 

na głowę 0,17, w Kolonji — 0.26 li- 

tra, w Monachjum 0,37 litra, w Lip- 

sku—0,32 litra.-w Urežnie 0,25 litra, 

w Norymberdze—0,3! lit., w Stuttgar- 
dzie—0,32 litra, we Wiocia wię 0,26 
litra. Spożycie roczne w Niemczech 
wynosi na głowę 130 kg. Konsum- 

cja mleka w Austrji jest również 
znacznie większa niż w Polsce. Wy- 

nosiła ona w Wiedniu w roku 1926 

0,4 litra dziennie na głowę, w Gra- 

cu—0,38 litra, w Lincu—0,35 litra, 

Klęgta mrozów w Europ. 
Wszechmogąca 'natura uczyniła 

światu. a szczególnie przyzwyczajo” 

nym do ciepła krajom środkowo i 
południowym europejskim bardzo 

wielką i niemiłą niespodziankę. Mróz, 

który naogół jest w zimie tylko na 

północy  wszechwładnym panem, 

który w środkowej Europie, w ta- 

kich krajach jak Węgry, Czecho- 
słowacja, Francja, Rumunja rzadko 

daje o sobie znaki życia, który na 
południu był prawie że nieznany — 
od kilku tygodni objął w swoje po- 
siadanie nieomal całą Europę, wpro- 
wadzając niemały chaos do życia 
poszczególnych narodów i stając 
się grożną klęską społeczną. 

Weżmy dla przykładu taką Cze- 
chosłowację. 

Niezwykły obraz przedstawia w 

roku bieżącym Czechosłowacja i 
jej stolica Praga. W kraju tym, 
gdzie śnieg zazwyczaj należy do 

zjawisk nadzwyczajnych, gdzie 
mróz nigdy prawie nie dochodzi do 
10 stopni poniżej zera, w roku bie- 
żącym termometr już od dłuższego 
czasu wskazuje temperaturę około 

30 stopni. Wielkie, pomarańczowe 
słońce, zimne i jakby bez życia od- 
bywa niezwykle nisko swą podróż 
nad ziemią. Słońce to zdaje się być 

w [nnsbruku—0,35 litra, w Klagen- 
furcie — 0.44 litra, w Bregencji — 0,42 
litra. W Danii spożycie wynosi prze- 
ciętnie — 0,48 litra na głowę dzien- 
nie. W Szwecji wynosi przeciętnie 
0,58 litra na głowę. W Szwajcarji 
konsumcja jest jeszczz większa, wy- 
nosi bowiem w Zurychu—0.,65 litra, 
w Bernie—0,75 litra na głowę. 

Przytoczone powyżej liczby wy- 
kazują niezbicie, że Polska pod 

względem spożycia mleka znajduje 
się na szarym końcu państw euro- 
pejskich. Stan ten musi ulec zmianie. 

Niemal we wszystkich państwach 
istnieją centralne instytucje, zada- 
niem których jest przedewszystkiem 
propaganda w kierunku produkcji, 
obrotu i konsumcji zdrowego i do- 
brego mleka. Instytucje te noszą 
zwykle nazwę Rady Mlecznej Pań- 
stwowej lub Narodowej, zależnie od 
państwa. W Niemczech Rada ta jest 
państwową, w Austrji półpaństwo- 
wą, natomiast ma ona charakter wy- 
łącznie społeczny w Anglji, Szwe- 
cji, Belgii i Stanach Zjednoczonych. 

W Polsce w najbliższej przysz- 
łości z inicjatywy czynników ofi- 
cjalnych ma powstać również ana- 
logiczna instytucja; nosić ona bę- 
dzie nazwę Polskiej Ligi Nabiało- 
wej. Prócz tego znajduje się obe- 
cnie w opracowaniu rozporządzenie, 
mające na celu uporządkowanie 
sprawy mlecznej w Polsce. Rozpo- 
rządzenie to będzie uzupełnieniem 
i rozszerzeniem obecnie obowiązu- 
jącego ustawodawstwa w tej dzie- 
dzinie. 

Niewątpliwie zamierzone poczy- 
nania czynników oficjalnych przy- 
czynią się w wysokim stopniu do 
poprawy tak ważnej dla szerokich 
warstw ludności kwestji zaopatry- 
wania w dobre i zdrowe mleko. 

W. G 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Cena skór w Wilnie. Ceny 

hurtowe skór, notowania garbarni 
„Derma* w Wilnie: Surowiec lekki 
212 1.рё! zł. za 100 kg., — ciężki 
206'/, zł. za 100 kg. (tylko za go- 
tówkę), podeszwy lekkie i średnie 
1,05 dol. za kg., krupony I gatunek 
1,28 dol. za | kg. —Il gat. 1,26 dol. 
III gat. 1,24 dol. (przy tranzakcjach 
na weksle z terminem dwóch mie- 
sięcznym), bukaty I gat. 29 centów 
za stopę kwadratową, — II gat. 27 
cent. —lll gat. 25 centów (przy tran- 
zakcjach w połowie za gotówkę i w 
50 proc. na weksle z terminem do 
dwóch miesięcy). Tendencja spo- 
kojna. 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Konkurs na siewnik do sie- 

wu nawozów sztucznych. W dniu 
13 b. m. nastąpiło otwarcie prac w 
konkursie na budowę siewnika do 
nawozów sztucznych, rozpisanego 
przez Państwowy Bank Rolny. Na- 
desłano 36 prac, z czego 5 zostało 
zdyskwalifikowanych odrazu, a dla 
rozpatrzenia pozostałych 31 ромо- 
łano podkomisję w następującym 
składzie: dyr, Borkowski, dyr. dep. 
S, Królikowski, radca Wolski i prof. 
Biedrzycki. 

Sądząc z nadesłanego materjału, 
należy stwierdzić, że konkurs, któ- 
rego celem było stworzenie niedro- 
giego, małego, a dobrego siewnika 
do nawozów sztucznych osiągnął 
całkowicie swój cel. 

Z ZAGRANICY. 
- Niemiecki import drzewa w 

roku 1928 wykazuje rekordowy 
stan; przewyższył on bowiom import 
roku 1927 jeszcze o 0.5 miljonów 
tonn, a w porównaniu z rokiem 1913 
jest on większy o 1.4 miljony tonn. 
Chociaż eksport obecny jest 20.000 

wyciosane z miedzi, — takie dziw: 
ne, niezwykłe jest to zimowe slon- 
ce, kiedy wschodzi ponad wzgórza* 
mi, pokrytemi grubą warstwą bielut* 
kiego śniegu, odnosi się wrażenie, 
że się jest w tajemniczych strefach 
polarnych. 

A 30-stopniowy mróz, który da- 
je się codziennie we znaki. wraże- 
nie to jeszcze potęguje, utwierdzając 
w przekonaniu, że tym razem dzien- 
nikarze absolutnie nie przesadzają, 
nazywając obecną zimę w Czecho- 
owacji — zimą polarną. tych 

dniach stacje meteorologiczne usta- 
liły, że w Czechosłowacji w roku 
bieżącym temperatura spadła na 
najniższy poziom, jaki w ciągu o- 

statnich lat 150 zanotowano w Eu- 
ropie środkowej. Miastem, które 
„poszczycić" się może niezwykłym 
tym zaszczytem jest miasto czeskie 
Budziejowice, gdzie termometr wska- 
zywał cyfrę 41 poniżej zera.. 

Zima w Czechosłowacji przeistó» 
czyła się w roku bieżącym w kom- 

pletną katastrofę żywiołową. Lud- 
ność kraju, nieprzyzwyczajona do 
takich mrozów, cierpi niewymownie, 
a wraz znią cierpią wszystkie żywe 
stworzenia, nie mogąc. nigdzie schro- 
nić się przed mrozami. 

Cale žycie stoi pod znakiem 
trzaskających mrozów. Kilka razy 
zdarzyło się tu już w ciągu dni 
ostatnich, że pociągi, stojąc na sta- 
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z całej Polski. 
Zchranie komitetu budowy pom- 

mka St. Żeromsiego. 
WARSZAWA, 16.11. (Pat), W so- 

botę 16 go b. m. w departamencie 
sztuki Ministerstwa W. R. i O. P. 
odbyło się pod przewodnictwem dy- 
rektora Wojciecha Jastrzębskiego 
pierwsze zebrarie komiteia wyko- 
nawczego budowy poa.nika Stefana 
Żeromskiego w Warszawie. 
Zebranie wybriło prezydjum w 

następującym składzie: prezydent m. 
Warszawy inż. słomiński (przewod- 
niczący), senator Stefan K pciński, 
Jan Skotnicki, Leopold Staff, gen. 
E iward Rydz Smigły oraz sekre'arz 
Wacław Borowy i skarbnik Wacław 
Fajans. 

Komitet wyłonił trzy sekcje: П- 
nansową, artystyczną i propagando- 
ма, 

Pogrzeb zęcia Prezydenta 
Rzeczy pospolitej, 

(Tel. ed wł, kor. z Warszawy). 

Zwłoki zięcia Pana Prezydenta 
Rzeczypospoli'ej inż. Zwisłockiego 
przybędą do Warszawy w niedzielę 
rano i zostarą złożone w kościele 
na cmentarzu Powązkowskim, Po- 
grzeb do grobów rodzinnych odbę- 
dzie się bezp średnio po naboż ńst- 
wie żałobnem, które odprawione z0- 
stanie o godz. 11 m. 45 rano, 

Z powodn zgonu zięcia Pama 
Prezydenta wiele osób złożyło w 
dniu 16-g0 b. m. Paru Piezyde' to- 
wi kondolencję prz*z wpisanie się 
do księgi. Między inaemi kondolen- 
cję złożyli wszyscy ministrowie oraz 
marszałkowie Sejmu i Senatu: 

tonn mniejszy, niż przed wojną i 
wyniósł w roku 1928—519.000 tonn. 
Nadwyżka przywozu wynosi w ro- 
ku 1928—8.4 miljony tonn, czyli 17,5 
milj. metrów sześć., nie licząc pe- 
wnych dostaw reparacyjnych, a po 
ich odliczeniu nadwyżka importowa 
wynosić będzie 8.3 miljony tonn, 
czyli 17,3 milj. metrów sześć. suro- 
wego drzewa użytkowego, wartości 
564,5 miljonów marek. Z pośród 
krajów dowozowych pierwsze miej- 
sce zajmuje, jak i poprzednio, Pol- 
ska, chociaż procentowo dowóz jej 
w 1928 r. zmniejszył się z 40 na 34 
proc., następnie idzie Czechosłowa- 
cja 15,5 proc., w roku ub. 20,4 proc., 
Finlandja 15,2 proc. (13,4 proc.), 
Austrja 11,7 proc, (9,0 proc). Wy- 
wóz kisowa się głównie do о- 
landji, a częściowo do Francji. 
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WALUTY i DEWIZY; 

pBałery to szej ° 8,89-—3,87 
Londyn | 3 % .‚ 4328'/,—43.17 /. 
Nowy York . 2 8,90 — 
Paryż . "34 83*/, —34. 75 
Szwajcarja 171 53—171,10 
włochy |. . . 46.66—45,54 
Marka niemiecka X. SETS S 

Papiery procentowe: * Poźyczka Inwesty- 
cyjna 19 — 09,25. Premjowa dolarowa 
105 10475—105,25. 5% konwersyjna 67.5% 
kolejowa 59. 6% dolarowa 85. 10% kole- 
jowa 102,50 8% L. Z. Banku Gospodarstwa 
Krajowego i Banku Rolnego, obligacje Ban- 
ku Gospo-darstwa Krajowego 94. Te same 
7% 8525 4'/,% ziemskie 49,25 — 49,15— 
43,20. 8% ziemskie 95. 8% warsz. 69.5 — 
70—69,90 8% Łodzi 63 6265. 8% Piotr- 
kowa 60 

Akcje: Bank Polski 172—178,50. Związku 
Spółek Zarobkowych 85. Spiess 2 0 Siła i 
Światło 13:—'34 Cukier 41. Węgiel 90. Lil- 
poo 3650 - 37. Ostrowiec obie serje 104,50— 
1C50. Starachowice 33,25 34,25. 
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W otwarte karty. 
Na marginesie artykułu Steada. 

We wczorajszym numerze poda- 
liśmy w formie depeszy skrót wy- 
czerpującego artykułu . wybitnego 
publicysty angielskiego Steada w 
sprawie polemiki, jaka się ostatnio 
wywiązała na temat polsko-niemiec- 
kich stosunków, w związku z głoś- 
nym memorjałem gen. Groenera, 
oskarżającego Polskę o imperjali- 
styczne zakusy w stosunku do Prus 
Wschodnich. 

Publicysta angielski Stead jest 
tym, który ogłosił przed kilku ty- 
godniami tajny memorjał gen. Groe- 
nera, co przysporzyło tyle kłopotów 
politykom niemieckim i co opinii 
europejskiej otworzyło oczy na dwu- 
licową grę Berlina. 

P. Stead w onegdajszym artyku- 
le, ogłoszonym równocześnie w 
„Review of Reviews* i w „Balti- 
sche Presse”, wyłuszcza zasady, 
które go skłoniły do ogłoszenia 
memorjału Groenera. „Działałem— 
mówi on—jako dziennikarz wierzący 
w misję publicystyki, a w szczegól- 
ności przekonany o znaczeniu pu- 
blicystycznego oświetlania ciemnych 
stron. 

„Jedna z najciemniejszych stron 
w Europie leży na granicy pomię- 
dzy Polską a Niemcami: Niemiecka 
opinja publiczna od dłuższego cza- 
su kierowała się przekonaniem, że 
Polska pragnie zabrać dla siebie. 
dalsze terytorja niemieckie, wobec 
czego Niemcy muszą się przeciw 
temu poważnemu niebezpieczeństwu 
bronić, zarówno na lądzie, jak i na 
morzu. Idea ta odźwierciadla się 
najdobitniej w memerjale Groenera. 
Jest ona równocześnie wymówką, 
mającą usprawiedliwić konieczność 
budowy przez Niemcy pancerników, 
któreby zapewniły im przewagę na 
Bałtyku w tym celu, aby niemieckie 
pancerniki mogły się znależć w tej 
sytuacji, by razem z armją niemie- 
cką odeprzeć polski atak, przewidy- 
wany przez koła niemieckie", 

Dalej p. Stead tłumaczy, że wi- 
dział się zmuszony zwrócić się do 

najbardziej autorytatywnego źródła, 
mianowicie do ministra Zaleskiego 
z pytaniem, czy rzeczywiście Niem- 
com grozi ze strony Polski niebez- 
pieczeństwo. Przytoczywszy w dal- 
szym ciągu artykułu treść depeszy 
p. ministra Zaleskiego P. Stead 
pisze: „Otwartość i jasność twier“ 

dzenia polskiego ministra Spraw 
Zagranicznych nie pozostawia nic 
do życzenia. Konkluzje jego twier* 
dzeń zawierają projekt, którego rząd 

  

Wobec powodzenia, jakiem cieszy się nasz 

„BIAŁY TYDZIEŃ*I 
przedłużamy sprzedaż pe CENACH ZNIŻONYCH 
do dn. 23 b. m. włącznie. 

Towary białe wszelkiego rodzaju 

niemiecki nie będzie mógł ignoro- 
wać. Najbliższe słowo mają zatem 
Niemcy. 

Jeżeli Niemcy pragną porozumie- 
nia i współpracy z Polską, mają 
otwartą przed sobą drogę. Gdyby 
rząd niemiecki był zdania, że nie 
może przyjąć oficjalnie do wiado” 
mości polskiego oświadczenia, skie- 
rowanego do czasopisma angielskie” 
go, to niewątpliwie wystarczą šrod- 
ki, jakiemi rozporządza dyplomacja 
niemiecka, aby wysondować w War- 
szawie w sposób dyskretny czy 
twierdzenia p. Zaleskiego odpowia- 
dają rzeczywiście polityce rządu 
polskiego". 

Stwierdziwszy to, p. Stead pod- 
kreśla, że od szeregu lat przywód- 
cy opinji niemieckiej ogłaszali urbi 
et orbi, że „Polska zmierza do ra- 
bunku niemieckich terytorjów i ta- 
ką akcję przygotowuje". Min. Zale- 
ski nietylko oświadcza, że podobne 
podejrzenia są bezpodstawne, ale 
proponuje traktat gwarantujący te- 
rytorjalną integralność obu państw, 

„Niemiecki więc — kończy swój 
artykuł p. Stead— Urząd Spraw Za- 
granicznych i wielka część prasy 
niemieckiej uznały ogłoszenie me- 
morjału ministra Groenera jako 
wielkie zło i jako niesłychany skan- 
dal. Zdaje mi się- kończy p. Stead 
—że jakkolwiek ogłoszenie falszy- 
wych argumentów, obciążających 
politykę niemiecką, jest złem, te 
jednak chodzi tu o zło, które może 
wyjść na pożytek Niemiec, Polski, 
Europy, a nawet całego cywilizo- 
wanego świata.—Czy Niemcy prag- 
ną tych korzyści?" 

La 
Jasna i szczera odpowiedž odpo- 

wiedzialnych czynnikėw niemiec- 
kich na pytanie, którem p. Stead 
zakończył swój artykuł, wyjaśniłaby 
wzajemny do siebie stosunek obu 
państw. obu narodów. Nie przypu- 
szczamy bowiem, aby odpowiedzial- 
ny polityk niemiecki, gdy mu brak 
argumentu, którym operował w słyn- 
nym memorjale gen. Groener, że 
Polska godzi w Prusy Wschodnie, 
odwrócił role i stwierdził niemieckie 
pretensje terytorjalne do Polski, 
"Takimi argumentami mogą  opero- 
wać te czynniki polityczne, które 
niechcą się pogodzić z obecnemi 
granicami. ale nie kierownicy nawy 
państwowej, Chodzi więc o to, by 
obie strony „powiedziały jasno i wy- 
rażnie, że nie roszczą do siebie ża- 
dnych pretensyj terytorjalnych. 

INN 
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Chusteczki do nosa i > 
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ZWIĄZKU ARTYSTÓW SZTUKI KINEMATOGRAFICZNEJ W WILNIE i 
przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929.  Sekretarjat czynny codzień w goda. 11-1 i 5-6 

ulica Ostrobramska 27 (w podwórku na lewo). u) BEE 
BB ZZERIEZEŁ 

cji... przymarzły do szyn. Trzeba 
było godzinami całemi pracować. 
by koła wagonów uwolnić z żelaz- 
nych objęć nielitościwego mrozu. 
Ale to jeszcze nie najgorsze. Zda- 
rzało się, że z pociągów towaro- 
wych, trzeba było po przybyciu po- 
ciągu na stację krańcową wynosić 
zmarzłych po drodze konduktorów... 

Silne mrozy wywołują często 
w miastach zjawiska zupełnie nie 
znane. Tak naprzykład do jednego 
z miast czeskich przybiegł zając, 
szukając wśród ludzi schronienia 
przed zimnem. Biedne zwierzę było 
tak przemarzłe, że dało się zupełnie 
łatwo schwytać przez przechodniów. 
Nad Wełtawą w Pradze widzieć 
można było w tych dniach całe 
stada dzikiego ptactwa, które z rąk 
ludzi zjadały kawałki chleba. Ptaki 
leśne giną od mrozu masowo, nie- 
które zaś z głodu wzajemnie się 
pożerają. Stwierdzono np. kilka 
wypadków pożarcia przez zgłodniałe 
wrony żywych jeszcze, tylko zmarz- 
niętych przepiórek. 

ie inaczej przedstawia się sy- 
tuacja, wynikła wskutek niebywałe- 
go obniżenia się temperatury w Ru- 
munji, gdzie—jak donosiły ostatnie 
depesze — stada wilków zaglądają 
bezkarnie do wsi, porywając stam- 
tąd bydło, a nawet rzucając się na 
ludzi. 

W Jugosławii i północnej Grecji, 

  

nie mówiąc już o bardziej do zimna 
przyzwyczajonej Austrji, pozamar- 
zała większość rzek, a wypadki 
zmarznięcia ludzi są zjawiskiem co- 
dziennem. Nawet Włochy, te ciepłe 
Włochy nie uniknęły losu swych 
północnych sąsiadów i miast pławić 
się w promieniach życiodajnego, 
włoskiego słońca, wdziały na siebie 
śnieżny całun. 

Szwajcarji mrozy dochodzą 
do 40* C poniżej zera, tak, że nic 
dziwnego, iż nawet jezioro izaryche 
skie pokryte zostało grubą taflą lo- 
du. Jeszcze w górach, gdzie w zimie 
mieszkańcy przyzwyczajeni są do 
względnie niskiej temperatury, obe- 
cna klęska mrozu nie odbiła się 
bardzo ujemnie na ich trybie życia, 
w miejscach jednak niżej położo- 
nych mróz wywołał ogólną dezor- 
ganizację w życiu Szwajcarów. 

We Francji mróz dochodzi do 
30 ° С. Jeżeli się więc. zważy, że 
Francuzi przyzwyczajeni są do ła- 
godnego klimatu, nic dziwnego, że 
mróz zbiera tam obfite żniwo. Wy- 
starczy przytoczyć fakt, że w jed- 
nem tylko mieście Donkiercie za- 
marzło na śmierć 50 ludzi. 

W Niemczech klęska mrozu przy- 
brała rozmiary katastrofalne. N. p. 
w całej środkowej części Berlina 
wczoraj wskutek popękania rur zga- 
sło światło gazowe, na przedmieściu 
Erkner mieszkańcy muszą kupować 

  

wodę na litry, wszystkim daje się 
odczuwać b. dotkliwie brak węgla 
i kartofli. 

No a w Polsce? Obniżenie tem- 
eratury jest u nas z pośród środ- 

Bid europejskich krajów bogdaj 
największe. Dość wspomnieć o 44'C 
mrozu w Pohulance, o 50 miljono- 
wej stracie, jaką poniósł zarząd ko- 
lei państwowych, o tysiącach osób 
zamarzłych na śmierć, o odcięciu 
zwłaszcza w Małopolsce wschodniej 
szeregu miejscowości od świata, 
aby sobie uprzytomnić, że klęska 
mrozu dała się nam szczególnie we 
znaki. 

Cała więc Europa, wszystkie 
kraje znalazły się w okowach silne” 
go, syberyjskiego mrozu, który od 
kilku tygodni sieje ogólne spusto- 
szenie. Jak długo to jeszcze potrwa 
oto pytanie, nad którego odpowie” 
dzią głowią się mózgi meteorolo- 
gów. Przed kilku dniami moskiew- 
ska stacja meteorologiczna „przepo- 
wiadała* z zupełną stanowczością, 
że mróz ustąpi. Rzeczywiście temu 
zaprzeczyła. Jak więc z tego widać 
i ma zdaniu meteorologów nie 
można polegać. Musimy więc 
zdani na kaprys natury, czekać 
aż inny kaprys natury podobnie jak 
zesłał Grenlandji wiosnę, tak że, jak 
by nam na ironję, zabierają się już 
tam do orania ziemi, obdarzy i nas 
jeżeli już nie wiosną, to przynaj- 

Nr 40 (1385) 

SEJM. 
Porządek dzienny następnego 

posiedzenia Sejmu. 
W dniu 19 lutego o godz. 16-е) 

odbędzie się 51 zkolei posiedzenie 
Sejmu, na porządku dziennym któ- 
rego znajdują się między innemi 
następujące sprawy: projekt ustawy 
o dodatku na mieszkanie, sprawoz- 
danie komisji ochrony pracy o wnio- 
sku Ch. D. w przedmiocie ubezpie- “ 
czeń na starość. Sprawozdanie ko- 
misji administracyjnej o poprawkach 
Senatu do przyjętego przez Sejm 
projektu ustawy w sprawie uzupeł- 
nienia niektórych postanowień roz- 
porządzenia P. Prezydenta Rzlitej z 
marca 1922 roku o postępowaniu 

karno- administracyjnem, sprawozda- 
nie komisji prawniczej o popraw- 
kach Senatu do przyjętego przez 
Sejm projektu ustawy w przedmio- 
cie uzupełnienia ustawy z lipca 
1924 r., dotyczącej ochrony drob- 
nych dzierżawców rolnych, sprawo- 
zdanie BLU prawniczej o wnie- 
skach P. P. KIL Narod, Wyzwo- 
lenia i Str. Cien, zmierzających 
do zmiany licznych postanowień 
rozporządzenia Prezydenta Rzlitej 
z dania 6 lutego 1928 r., zawierają- 
cego prawo o ustroju sądów po- 
wszechnych, nagłość wniosku pos. 
Ziemięckiego i innych w sprawie 
zaopatrzenia ludności w węgiel. 

Sprawa podatka dochodowego 
od p jazdów. 

(Tel. wł.). Na najoliższem posie- 
dzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze 
Czytania projekiu ustawy © poda ku 
drogowym od pojazdów meG anicz у В. 
Według tego projektu ustanowi vy 
będzie podatek drogowy od samo- 
chodów prywatnych i publicznych, 
zarówno osobowych jak i ciężaro- 
wych. 

Podatek ten wedle .prow zorycz- 
nych obliczeń Minister-twa Robót 
Publicznych przyniesie rocznie okołe 
13347 tys. zł. Zużyt. on będzie wy- 
łącznie na inwestycje d ogowe W 
kierunku polepszenia już istnieją- 
cej sieci dróg lub też budowy no- 
wych. 

Senat wobec poprawek Sejmowych 
(Tel. wł), Sensc<a komisja skar- 

bowo budżetowa przyw óciła w bud- 
Żecie Ministerstwa Komuvikacji na 
rok 192v/40 wszystkie pozycje i su- 
my, skreślone przez sejm. Jak widać 
z dotychczasowych obrad komisji 
senackiej, która przywróciła także 
fundusz dyssezycyjny ministra Spraw 
Wewnętrznych, broni ona prelimina- 
rza budżetowego w przedłożeniu 
rządowem i odrzuca wszys kie po- 
prawki Sejr'u 
ET KC OCT GATTA ISOK CIE, CR OKK PPOŻ SACRA 

WŚRÓD PISM. 
— Nr 6 Tygodnika iiustrowanego z dn. 

9 lutego poświęca artykuł wstępny 9 ciulecią 
odzyskania wybrzeża morskiego. Wspaniały 
wiersz Or Ota p. t. Marszałek Foch jest 
p'awdziwą ozdobą tego numeru. Bardzo cie- 
kawie opisuje p J. M. zwyczaje karnawa- 
łowe u ludu naszego w artykule „Karnawał 
u ludu*. W. Husarski omawia w swym bo- 
gato i rożnorodnie ilustrowanym artykulę 
styl biedermeierowski. Bardze interesujący 
jest również artykuł dr. Steckiego p. t. „Ko- 
niec šwiata“. Prócz tego zawiera zeszyt tem 
dalszy ciąg świetnej powieści Goetla p. t. 
„Serce lodów*, dokończenie noweli Jaro- 

sławskiego „Piosenka za miljon dolarėw“, 
kronikę tygodniową Choynowskiego, A. No- 
waczyńskiego artykuł p. t. Khaki - Szekspir, 
oraz dział aktualny. 

Strzeżcie sę przeziębienia, 
W zimie a jej sregiem powietrzem 

każdy musi zaopstrzyć się w kalosze 1 
śniegowce, dla pań zaś, które dbają także 
o elegancję śniegos ców, wska7anem jest, by 
przy kupnie żądały wszędzie okazania wy- 
r bów „Qu»drat” i przy porównaniu z inne- 
mi z łatwością dojdą do przekonania, ib 
śniegowce „Quadrat* są naprawdę najbar= 
dniej el-g mekiemi, najtrwalszeni, najcie- 
pliejszemi w porównaniu % inaemi. Jakość 
gwarantowana, 4026 

mniej kilkoma aaa a słońca, 
któreby rozpogodziło zmarszczone 
z ziębnięte nasze twarze. A zanim 
to nastąpi bądźmy cierpliwi i nie 
narzekajmy na Boga, rząd, та - 
strat, bo przecież mróz i tak będzie 
trwał tak długo aż sam ustąpi. 

Zanim to nastąpi, korzystajmy 
z dobrodziejstw, jakie niesie ze 
sobą klęska mrozu. Silny bowiera 
mróz, klęska mrozu jest siłą wyż- 
szą. A jako taka daje nam cały 
szereg praw, względnie zrzuca z 
naszych barków szereg obowiązków. 

Możemy więc nie dostarczyć za” 
mówionego u nas towaru, gdyż u- 
niemożliwiła nam to siła wyższa — 
mróz. Możemy nie płacić weksli, 
jeżeli na drodze, którą musimy iść 
do notarjatu potworzyły się zaspy 
śnieżne. Możemy się procesować z 
właścicielami domów, (co za przy” 
jemność), że nam nie dostarczają 
wody, gdyż rury wodociągowe po“ 
pękały. 

ożemy się nie stawić do sądu, 
jeżeli pociąg utknął w drodze, lub 
droga jest tak zawalona zaspami 
snieżnemi, że ani rusz po niej prze” 
jechać nie można. Bo ja wiem ce 
jeszcze możemy. Klęska mrozów ma 
1 swe dodatnie strony. Ale z tych 
b. chętnie byśmy zrezygnowali, byle 
tylko już nareszcie było, nie mówię, 
już zupełnie ciepło, ale trochę, tro- 
szeczkę cieplej. > 
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! łów kilka osła e goypodarczym i oświacie w pow. $wzęcańskim. 
W odpowiedzi na artykół p. Marjana Święcickiego p. t. „Stan gospodarczy, 

©świata i stosunki polityczne w pow. święciańskim", zamieszczony w Nr. Nr. 25, 26, 
28 i 31 „Kurjera Wileńskiego", otrzymujemy od p. |]. T. artykuł, który w nadziei, 
iż wywoła on dalszą wymianę myśli sfer zainteresowanych, jako dyskusyjny, poniżej 

(kted.) I zamieszczamy. 

+ W szeregu Nr.Nr. (25, 26, 28i31) 
| „Kurjera Wileńskiego* została u- 
 mieszczona specjalna koresponden- 
cja p. Marjana Święcickiego, oma- 
wiająca stan gospodarczy, oświatę 
i stosunki polityczne zachodzące 
ma terenie powiatu święciańskiego. 

Zadaniem wspomnianej kores- 
pondencji było: faktyczne zobrazo- 
wanie całokształtu owych stosunków 
zachodzących na terenie powiatu, 
dzie ludność litewska stanowi około 
“/, mieszkańców, a więc więcej 

iż w innych powiatach Wileńszczy- 
ny. Niestety Szanowny Autor ko- 
tespondencji przedstawił całokształt 

ch stosunków w świetle wręcz 
©duiennem, daleko odbiegającem 

d rzeczywistości, co wymaga pew- 
jego sprostowania. 

|. Omawiając stan gospodarczy 
. M. Święcicki trochę przesadza, 

wyrażając się, że „gospodarstwa ma- 
 łorolne, obciążone podatkami, nie są 
w stanie o własnych siłach wy- 
 dźwignąć się z nędzy”. Wiemy dob- 
rze, że ten małorolny rolnik, posia- 

sailajacy 5 ha gruntu, na opłacenie 
szystkich podatków, razem ze 
adką asekuracyjną, potrzebuje 

218 zaledwie 35 zł., co stanowi 
wartość 5 pudów zboża, gdy nato- 

iast w r. 1910—1912 płacił on 
) rubli, czyli przeszło 10 pudów 
ego zboża. Uwzględniając jeszcze 
rolongaty, rozłożenie na raty, nie- 
iedy umorzanie płatności pewnej 
jategorji podatków, nie może być 
nowy o obciążeniu rolnika, prze- 
iwnie jest on zadowolony pomimo 
jgitacji pewnych podejrzanej kon- 
ycji osób i narzeka tylko na nie- 
czoną ilość nakazów płatniczych, 
e przekraczających sumy 5—]7 zł. 
jozatem biednym przychodzi z po- 

cą Rząd, udzielając pożyczek 
iewnych, meljoracyjnych, na odbu- 

„dowę it. p., tak, že tylko zanied- 
bany i zacofany chlop tutejszy može 
ierpieć nędzę. 

- Przechodząc następnie do kry- 
tycznego omówienia stanu oświaty, 

cę w pierwszym rzędzie wywołać 
dyskusję sfer nauczycielskich, nie 

łączając p. M. Święcickiego, któ- 
sy jej niegdyś mnie odmówił swem 
milczeniem (patrz Nr. Nr. 272 (13'9) 
280 (1327) „K. W.*), a następnie 
'prostować niektóre, mojem zdaniem, 

właściwości. 
_ Pomijając wiele błędów w meto- 

glologji nauczania, co wynika może 
Pliezupełnego opanowania zagad- 

nień pedagogicznych przez niektó- 
ych nauczycieli, w pierwszym rzę- 
dzie chcę zwrócić uwagę, iż wykła- 
dy i lekcje języka litewskiego о- 

 tychczas są prowadzone nieracjo- 
nalnie przez nieodpowiednie wyzna- 

    

    

  

     

    

    

   
   

   

  

   

    

   
    

   

        

    
    

   
    

  

     

      

   
    

  

   
   

   

  

         

    
   

   
   
    

   
    

  

   

    
    

   

     

      

   

  

         

hwały Sejmiku Dziśnieńskiego. 
W dniach 8 i 9 lutego r. b. w 

ali Sejmiku w Głębokiem odbyło 
posiedzenie Sejmiku Dziśnień- 

ego, na którem został uchwalo* 

ości 1.232.000 zł. w tem zwyczajne 
wydatki zł. 618500, nadzwyczajne 
zł. 613.500 oraz dokonano wyboru 
członka Wydziału Powiatowego. 
Na miejsce ustępującego p. Węcła- 
wowicza Zygmunta — został obra* 

„ny p. Massalski Władysław z gmi- 
ły parafjanowskiej. Pozatem udzie- 
ono gwarancji dla Kasy Komunal- 

nej dla uzyskania kredytów w wy* 
 sokości 450.000 zł. na akcję siewną 

związku z klęską nieurodzaju; u- 
elono też gwarancji S-ni Rolni- 

czo-Handlowej w Dokszycach na 
umę 51.000 zł., na akcję nasienną, 
raz S-ni. „Rolnik* w Glebokiem 
ia sumę 75.000 zł., dla przeprowa” 

a: enia i skoncentrowania akcji Inia- 
KA iej. Wreszcie udzielono gwaran- 

ji dla spółdzielń owocarskich w 
okożei 80.000 zł. Akcja zakupu 

Wrozprowadzenia nasion dla powia- 
ma być poruczona Spółdzielni 
olnik* w Głębokiem po porozu- 

nieniu się z organami Kasy Ko- 
 munalnej z jednoczesnem uwzględ- 
mieniem możliwie równomiernego 
zaopatrzenia w nasiona całego po- 

_ wiatu przy pomocy istniejących na 
 gerenie powiatu instytucyj spółdziel- 

- gzych i rolniczych. 
Z uwagi na ciężki stan gospo- 

„darczy rolników, spowodowany klę- 
ką nieurodzaju — uchwalono pro- 

"sic Państwowy Bank Rolny o roz- 
erminowanie na dłuższy okres 

' przyznanych kredytów na akcję 
asienną. Uchwalono też zaciągnię- 

Xie pożyczki w wysokości 75.000 
zł w Powszechnym Zakładzie U- 
bezpieczeń Wzajemnych dla gmin 

a budowę studzien artezyjskich 
celem zaopatrzenia ludności w czy- 
tą i zdrową wodę, jak również z 

agi na skuteczniejszą walkę z 
pożarami w większych osiedlach. 
jelem wyzyskania błotnistych te- 
enów powiatu — uchwalono przy- 

pić do Międzykomunalnej Spółki 
eljoracyjnej i otworzyć w Wilnie 

- Biuro Meljoracyjne. na który to cel 
 wyasygnowano 5.000 zł. 
4, W dziale sanitarnym — wprowa- 

<ąc pewne zmiany w stanie do- 
chczasowym, a mianowicie zamiast 
ychodni lekarskiej w Dokszycach 
rozorokach — mają być urucho- 
ne punkty lekarsko-akuszeryjne, 
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czanie godzin między 7—8 rano lub 
2—3 popołudniu, co powoduje, iż 
zieci na te zajęcia nie przychodzą 

lub w najlepszym razie, stale się 
spóźniają. 

Co się zaś tyczy stopnia organi- 
zacyjnego, to wymaga on przepro- 
wadzenia koniecznej „reformy”*. Kil- 
kanaście ognisk nauczycielskich, na- 
leżących do Z. P. N. Sz. P. prawie 
że nie istnieje, lub też nic społe- 
czeństwo nie wie o ich istnieniu, 
pracach i zdobyczach w dziedzinie 
oświaty. Pomimo utworzenia sekcji 
oświatowej przy Powiatowym Od- 
dziale Z. P. N Sz. P., praca w kie- 
runku oświaty pozaszkolnej nie jest 
należycie prowadzoną.  lstniejące 
wieczorowe kursy dla dorosłych, przy 
trzydziestu prawie szkołach, znajdują 
się bez środków materjalnych i po- 
mocy moralnej ze strony samorzą- 
du, społeczeństwa i władz państwo- 
wych, co może spowodować ich 
upadek. 

Stan gospodarczy szkół, jak 
słusznie twierdzi Sz. Autor, znajduje 
się w stanie opłakanym Jaskrawy 
przykład dają nam: korespondencje z 
gm. Święciańskiej i otwarty list p. 
St. Syrwida, umieszczony w jednym 
z Nr. styczniowych „K. Wil.* poza- 
tem pozycje budżetewe uchwalane 
przez Rady gminne. 

Niewątpliwie dotyczy to tylko 
szkół, znajdujących się na terenach 
gmin wiejskich. W miasteczkach, 
gdzie są magistraty. szkoły pow- 
szechne bywają należycie zaopatry- 
wane. Pozatem zgadzam się z Sz. 
Autorem, co do opieki lekarskiej i 
akcji dożywiania dzieci szkolnych, 
chociaż nam poważne wątpliwości 
co do zrealizowania szczególnie tego 
ostatniego (dożywiania). W miastecz- 
kach może po kilkumiesięcznych 
zabiegach, staraniach i zebraniach, 
akcję dożywiania możnaby było 
przeprowadzić, lecz na wsi? —gdzie 
nawet projekty, niewymagające 
większych nakładów spotykają się 
z szaloną trudnością w zrealizowa- 
niu — wątpię. Zresztą może się to i 
da zrobić o ile przyjdą z pomocą: 
samorządy, społeczeństwo, rząd, a 
w pierwszym rzędzie rodzice dziat- 
wy. duchowieństwo i jednostki pra- 
cujące w dziedzinie podniesienia 
kultury i dodrobytu kraju. 

Brak miejsca nie pozwala mi 
omówić stosunków politycznych po- 
ruszonych również w koresponden- 
cji p: Święcickiego, licząc jednak na 
uprzejmość Sz. Redakcji „Kur. Wil.*, 
odkładam to na później, chcąc na- 
razie usłyszeć głos w powyższych 
sprawach sfer nauczycielskich. 

ZST 
a 

zaś w Głębokiem ośrodek zdrowia: 
składający się z przychodni: ogólnej 
przeciwjagliczej, _ przeciwgruźliczej, 
wenerycznej i opieki nad matką 
i dzieckiem. Poza tem uchwalona 
uruchomić przy szpitalu sejmikowym 
w Dziśnie oddział z bursą dla jag- 
liczych na 40 dzieci. Z inwestycyj 
zasługujących na uwagę—zaprojek- 
towano na dalsze prowadzenie bu- 
dowy szosy  Ziabki—Prozoroki— 
Jazno— Królewska Karczma—280.000 
zł. Budowa mostu w Szarkowszczy- 
žnie na rzece Dzisience—zł I 10 000. 
Budowa mostu w Chwostowie— 
zł. 83.000. Zakończenie budowy 
mostu i dojazdów w Zukach-Dol- 
nych— 18.120 zł. Zakończenie grobli 
dziśnieńskiej zł. 50.300. Zakończenie 
bruku około wsi Szkunciki— 10.900 zł. 

KRONIKA WIL.-TROCKA. 

— Zebranie Związku Młodzieży 
Wiejskiej. 17 b. m. w Turgielach 
odbędzie się zebranie organizacyjne 
Związku Koła Młodzieży Wiejskiej. 

— Rozwój ochotniczych straży 
ogniowych. Ostatnio we wsiach Ru- 
domino i Dojlidany powstały towa- 
rzystwa ochotniczej straży ogniowej. 

"— Ruch spółdzielczy. Dziś w 
niedzielę odbędzie się w Mickunach 
organizacyjne zebranie Związku 
Spółdzielni Spożywców, na które 
wyjeżdża z Wilna s„ecjalny instruk- 
tor. 

Stow. Młodzieży Polskiej. W 
Rzeszy i Białej Wace powstały o" 
statnio Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej. 

— Ukonstytuowanie się Kola 
Związku Pr. Sp. Kobiet. W Micha- 
liszkach gminy gierwiackiej powsta- 
ło Koło Związku Pracy Społecznej 
kobiet z przewodniczącą p. Anną 
Białożetową i sekretarką p. Pankie- 
wiczową Marją. 

KRONIKA OSZIAIANSKA. 
— Skutki nadmiernego spożycia 

alkoholu. Dnia 9 b. m. w Cudze” 
niszkach w czasie odbywającego się 
wesela zmarł nagle 60-letni miesz- 
kaniec tej wsi Jan Wolodžko, skut- 
kiem nadmiernego spożycia alko- 
holu. 

KRONIKA BRASŁAWSKA. 
Pożar. Daia Il b. m. o godz. 

18-ej we wsi Świderkowszczyzna, 
gminy przebrodzkiej spalił się dom 
mieszkalny i zabudowania gospo- 
darcze Jerzego FRozwadowskiego. 
Szkody 3 tysiące zł. 

K UR-J ER 

Przygotowania do obchodu Imie- 
nin Marszałka Piłsudskiego. 
Dnia 17 lutego r. b. o godz. | 

w południe w Wielkiej Sałi Konfe- 
rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
odbędzie się zebranie organizacyjne 
w celu zawiązania Komitetu Obcho- 
du imienin Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego w dniu 
19 marca 1929 roku. 

Jeśli jakaś z instytucyj lub kto- 
kolwiek z osób zainteresowanych 
nie otrzymały z jakiegokolwiekbądż 
powodu zaproszenia, a życzą sobie 
wziąść udział w pracach Komitetu, 
proszone są o przybycie do Urzędu 
Wojewódzkiego na wzmiankowane 
na wstępie zebranie. 

Zjazd prokuratorów województw 
wschodnich, 

15 b. m. rozpoczęły się w gma- 
chu Sądu Okręgowego w Wilnie, 
trzydniowe obrady zjazdu prokura- 
torów z terenu województw: wileń- 
skiego, nowogródzkiego i poleskiego. 

L T-wa Hodowców gołębi pocz- 
towych „Orli Lot“, 

Na ostatniem miesięcznem ze- 
braniu w daiu 15. II. 1929 r. T-wa 
Hodowców gołębi pocztowych „Orli 
Lot" stawiło się razem z członkami, 
gośćmi i sympatykami około 20 
osób. 

Ogólne zainteresowanie budził 
referat prezesa inż. B. Jacewicza o 
gołębiach pocztowych. Po referacie 
nastąpiła dyskusja, zabierali głos 
komendant Straży Ogniowej p. Wa- 
e pp. Plebańczyk, Wodzyński 
zt: a. 

Wyjaśniono, że gołąb pocztowy 
jest ptakiem b. inteligentnym i przy 
umiejętnej hodowli i tresurze może 
ogromne oddać usługi armji polskiej 
i państwu naszemu w czasie wojny. 

Hodowla gołębi pocztowych ma 
znaczenie wychowcze, gdyż wyra” 
bia u hodowców zalety charakteru, 
jak: siłę woli, cierpliwość, wyrozu- 
miałość, systematyczność, wytrwa- 
łość. spostrzegawczość, zdolność o- 
rjentowania się i t. d., czyli że wy- 
rabia u członków te zalety, które 
są niezbędne dla każdego silnego i 
zdrowego społeczeństwa i narodu. 

Podczas sprawdzania o ilostanie 
pocztowych gołębi u członków T-wa 
„Orli Lot“ —wyjašnilo się, że tako- 
wy nie zmniejszyl się, gdyž golębie 
„Orli Lot“ dzielnie walczą z jastrzę- 
biami i nie dają się im porwać. 

SPORT. 
Dookoła zawodów narciarskich. 

Do Komitetu hónorowego zawodów 
narciarskich o mistrzostwo Armji i 
m Wilna zaproszeni zostali pp. WO- 
jewoia wileński Raczk ewicz Wła- 
dysław i prezydent m. Wilna Fole- 
jewski Józef. 

Nagrody na zawody narciarskie. 

Na zawody narciarskie o mistrzo- 
stwo Armji ofiarowali ce ne nagro- 
dy Pan Miaister Spraw Wojskowych, 
d-ca O. K. V., d-ca O. K. Il, d-ca 
K. O. P. i d-ca 20 d. p.; na zawody 
narc'arskie o mistrzostwo m. Wiina 
Wojewódzki i Miejski Komitet W. 
F. iP. W. delegat Zarządu Gł. P. Z. 
N. na Wileńszczyznę p. Szwykowski 
Ludwik dom Sportowy Dincesa fir- 
my: Jabłkowsk.ch, Nowickiego i 
Ronczewskiego. 

Pamiątkowe wydawnictwo 
z zawodów. 

Nakładem Miejskiego Komitetu 
W. PF iP. W. ukaże się w najbliż- 
szych dniach pa nią kowe ilustrowa- 
ne wydawnietwo p. t. Narciarstwo 
w Wilnie. Cena za 1 egzemplarz 
wynosi 1 zł. 50 gr. Broszura będzie 
sprzedawana jednocześ ie jako pro- 
gram w czasie zaw dów, ponadto 
nabywać j będzie można w Ośrod- 
ku W. F Wilno (Ludwisarska 4) i 
w księgarniach wileńskich. 

Zgłoszenia do zawodów nar- 
ciarskich 

o mistrzostwo Wilna napływają 
bardzo lcznie Ostatni termin zgło- 
sz ń w dniu 18.II b. r. 

$flmowania zawodów narciarskich 
o mistrzostwo, Armji i m. Wilna 
podjęła się wil+ńska wytwórnia fil- 
mowa „Polatfilm*, 

Mr. Ziętki+wicz z Państwowego 
Urzędu W. F. i P. W. przybywa w 
dniu 17.II b. r. do Wilna, aby wziąć 
udział w organizacji zawodów nar- 
ciarskich o mistrzostwo Armji. 

Popisy łyżwiarskie. 

Dziś w parku sportowym im. gen. 
Żeligowskiego, o godz. 16ej (4 po- 
poładniu) odbędą się popisy łyż- 
wiarskie w jeździe figurowej i bie- 
gach, orginizowane przez Pol. Tow. 
Łyżwiarskie Podczas popisów Śliz- 
gawka będzie ilumivowana oraz 
przygrywać będzie orkiestra 4 p. uł. 

WY LE N SKT 

KRONIKA 
  

Dziś: Francisz. M. 

Jutro: Symeona 

17 Wschód słońca—g. 6 m. 30, 
lutego Zachód > g. 16 m. 8. 

Niedziela 

      

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogicznego 
U. S$. B.z dnia ie/ll -1929 roku. 

Ciśnienie | 
średnie w 774 

milimetrach l 

Temperatura į — 14°С 
średnia 

Opady w 
milimetrach į = с 

Wiatr : 
рпепініцсу} Wschodni 

Uwagi: Pochmurno 
Minimum: — 13° С. 
Maximum: — 109C, 

Tendencja barometryczna: Wzrost ciśnienia, 

KOŚCIELNA 

— Nabożeństwo w Kaplicy Ostro- 
bramskiej. W pon e iziałek dn. 18-:0 
lutego r. b, o godz. 9 rano w Ka- 
plicy przed Cudownym Obrazem 
Matki Boskiej Ostrobramskiej zosta- 
nie odprawiona M-za Św. na upro- 
sz nie zdrowia byłemu Pasterzowi 
ks Arcybiskupowi K. Hryniewiec- 
kiemu. 

URZĘDOWA 

— Posłuchania u p. wojewody, 
Nowomian'wany prezes Są iu Ukrę- 
gowego w B ałymstoku sędzia Szysz- 
ko był wczoraj z wizytą pożegnalną 
u p. wojewody. Tego samego dnia 
p. wojewoda oddał mu wizytę Po. 
zatem przyjęci byli kpt. Hofbaner z 
D. 0. K. III ikierownik Ošrodka W. 
F. i P. W. kpt. Kawalec, którzy za- 
prosili p. wojew dę Raczkiewicza 
do komitetu honorowego zawodów 
narciarskich w Wilnie o mistrzost- 
wo armji. Wreszcie przybyli na a- 
udjencje m. in. prezes Ruc ński w 
sprawach Stowarzyszenia Kupsów. 

ADMINISTRACYJNA 

— Walka ze spekulacją węglem. 
Na podstawie zarządzenia p. staro* 
sty grodzkiego został aresztowany 
Rudolf Liesicki przedstawiciel firmy 
„elektrokan" za pobieranie wygóro- 
wanych cen za węgiel Ponadto 
sporządzono protokół na Bertę Gry- 
ner (Tatarska 2) za odmowę sprze” 
daży węgla. я 

MIEJSKA 

| — Zbilansowanie budżetu mias- 
ta na rok 1929-30. W sobotę i nie- 
dzielę 16 i 17 b. m. odbywają się 
całodzienne posiedzenie Prezydjum 
Magistratu poświęcone sprawie o- 
pracowywania preliminarza budže- 
towego miasta na rok 1929.30. Os- 
tateczne zbilansowanie budżetu na- 
stąpi na dzisiejszym posiedzeniu 
Magistratu. 

— Z posiedzenia miejskiego Ko- 
mitetu W. F.iP. W. W ubiegły 
piątek w lokalu Magistratu odbyło 
się posiedzenie miejskiego Komite- 
tu Wychow. Fizyczn. i Przysp. Woj- 
skowego, na ktėrem zapadla uch- 
wała wyasygnowania 350 zł. na za- 
kup nagrody dla zwycięzcy w za- 
wodach narciarskich o mistrzostwo 
m, Wilna, które odbędą się w dniach 
19 i 20 b. m. 

— Wybory do Izby Rzemie- 
Śniczej w Wilnie. Jak się dowiadu- 
jemy wybory do lzby Rzemieślni- 
czej w Wilnie odbędą się za dwa 
tygodnie. W związku z powyższem 
wkrótce upływa ostatni termin wy- 
kupu kart rzemieślniczych w Wy- 
dziale Przemysłowym Magistratu 
m. Wilna. 

— Posiedzenie miejskiej Komi- 
sji Gospodarczej. We wtorek 19 
b. m. o godz, B-ej wiecz. odbędzie 
się w lokalu Magistratu posiedze- 
nie miejskiej Komisji Gospodarczej. 
Na porządku dziennym: |) Sprawoz- 
danie ławnika o ostanie kredytów w 
dziale ogrodów w przyszłym bud- 
żecie miasta na rok 1929/30. 2), 
Sprawa altarjj wobec zawarcia u- 
mowy z Kurją Metropolitalną. 3) 
Sprawozdanie ogrodnika miejskiego 
ze stanu robót przygotowawczych 
na kampanję wiosenną. 

— lInspekcja schronisk i domów 
noclegowych. W daniu 16 b. m. na- 
czelnik Wydziału Pracy i Opieki 
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 
„> Jocz, w towarzstwie radcy tego 

ydziału p. A. Trockiego i refe- 
rentki Wydziału p. H. Sławińskiej 
dokonali inspekcji domu noclego- 
wego przy ul. Połockiej Nr. 4, 
schroniska dla podróżujących mło- 
dych kobiet t. zw. Hoteliku przy 
ul, Bazyljańskiej | oraz misji dwor- 
cowej Towarzystwa Ochrony Kobiet 
na wileńskim dworcu kolojowym. 

Inspekcje przeprowadzone były 
w godzinach od I0 do 12 w nocy 
ze względu na charakter wymie- 
nionych instytucyj. 

W domu noclegowym przy ul. 
Połockiej obecnych było na noclegu 
w chwili inspekcji 115 osób, ciepło- 
ta była wystarczająca, dozór i po- 
rządek zadawalający. W Schronisku 
dla podróżujących kobiet przy ul. 
Bazyljańskiej zastano osiem kobiet, 
korzystających z schroniska, stwier- 
dzono zupełay porządek i czystość, 
Misja na dworcu kolejowym, wobec 
odwołania niektórych pociągów, nie 

wiele w chwili inspekcji miała do 
pracy, toteż inspekcja ograniczyła 
się jedynie do obejrzenia lokalu na 
worcu oraz książki do ewidencji 

podróżujących kobiet, które były 
pod opieką misji, 

Informacyj udzielała dyżurująca 
pracowniczka misji. 

UNIWERSYTECKA 

— Obchód 850.lcca U. $.B W 
dniu 15-go b. m. o godz, 17-ej przy- 
jał p. woj woda Raczkiewicz w Pa- 
łacu p. marszałka 3enatu Szym*ń- 
skiego i rektora Uniwersvietu ks. 
Faškowskiego na konferencji w spra- 
wie obchodu 850 lecia О. S. B. i u- 
działu województwa wileńskiego w 
tym obchodzie, 

SPRAWY SZKOLNE 

/ 

— Konferencja przedstawicieli in- 
stytucyj spo'6czno-oświat wych. W 
niedzi+'.ę 17 go b m. o godz. 12 w 
południe odbędzie się w Kuratorjum 
Osręzu Szkolnego w Wilnie koufe- 
rencja przedstawicieli  iustytucyj 
sp'łeczno oświatowych przy udziale 
wizytatora ministerstwa W R. i O. 
P. p. Cierniaka w sprawie tea!ru na- 
rod/wego jako iednego z zagadnień 
oświaty poza-zkoloej. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Referst w „Ognisku“ kolejo- 
wem W łonie nłodzieży „Ogniska” 
zawiązane „Koło nauk syołeczro- 
gospodarczych* pod przewodnictw+m 
inż. Ostrowsciego urządza zebrania 
członków z referatami dyskusyjne'ni. 

Po referacie p Pawląka w doiu 
5 IL r. b pod tytułem: „Wpływ 
sp 'rta na wychowanie" w sali „O- 
gniska* kolejowego w Wilnie przy 
ul. Kolejowej M 19, w poniedzizłek 
18. I. r. b. o godzinie 18-ej p. inž. 
Ostr 'wski wygłosi referat na temat; 
„Zagadnienie gospodarcze w Polsce". 

— Zebranie Pol. Tow. Taczoficz- 
nego. Dziś w niedzie'ę 17 b. m., © 
godz. 5-ej wiecz. w lokalu Po sk 
Tow. Teozoficznezo (ul Kasztano- 
wa 2 m. 11), odbędzie się pogadan- 
ka na temat „Czym jest okultyzm*. 
Prelegent—wice-prezes Polsk, Tow. 
Teozof cznego p. Kwelina Karasiów- 
na. Wstęp wolny. 

— Walne z branie Stew, Kupców 
i Przemystowców Chrześcij n. Zarząd 
Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
słowców Chrześ'ijan w Wilnie ni- 
niejszem zawiadamia wszystkich pp. 
Ozionków, że w dniu 25 b. m. od- 
będzie się walne zebranie, celem wy- 
boru 8 rad ów do lzby Prz mysłowo- 
Ha dlowej w Wilne. Zebranie odbę- 
dzie się w lokalu Stow»rzyszenia 
(Bakszta 7) o go/z 19 m. 80. 

W razie nieprzybycia w wyzna- 
czonym terminie wymag"nej przez 
statut ilości człorków, drugie zebra- 
nie, prawomocne przy dowolnej iloś- 
ci człosków, odbędzie się z tymże 
porząlkiem dziennym, w tymże lo- 
kalu i w tymże duiu puaktualnie o 
godz. 20-ej. 

TEATR i MUZYKA. 

REDUTA (na Pohulance). 

— „Krąg iateresów'. Dziś, w niedzielę 
o godz. l6-ej orzedstawien'e popularne dla 
najszerszych warstw pub iczności wileńskiej 
—maskarady w 3-ch aktach J. Benaventa 
„Krąg interesów* w przekładzie T. Trzciń- 
skiego. 

— „Murzyn warszawski”. Dziś powtó- 
rzenie cieszącej się nadzwyczajnem powo- 
dzeniem komedji w 3 ch aktach A, Slonim- 
skiego — „Murzyn warszawski* z udziałem 
Stefana Jaracza. 

— Krąg interesów. We wtorek | środę 
maskarada karnawałowa J. Benaventa „Krąg 
interesów 

— Zapewiedź Reduty. Najbliższą no- 
wością Zespołu Reduty będzie interesująca 
sztuka J. Szaniawskiego „Adwokat i róże”, 
grana obecnie w Teatrze Nowym w War- 
szawie. Premjera w przyszłym tygodniu. 
Bilety już do nabycia w biurze „Orbis“, 

REDUTA (na prowincji). 

— Dziś w Baranowiczach konedja! J. 
Korzeniowskiego p. t. „Wąsy i peruka“, 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia”). 
— Dzisiejsze pożegnalne występy Karola 

Adwentow:oza. Dziś Karol Adwentowicz przed 
opuszczeniem Wilna. wystąpi dwa razy: O 
godz. 4-ej pp. — kreować będzie swą słyn- 
ną rolą Fiedi w sztuce Lwa Tołstoja „Żywy 
trup". Ceny miejsc zniżone. 

Wieczorem o g. 8 m 30 wiecz. Karol 
Hdwentowicz wystąpi w roli Oswalda w „Upio- 
rach* — Henryka Ibsena, poczem obie te 
sztuki schodzą zupełnie z repertuaru Teatru 
Polskiego. 

— Dzi*kuję za służhę. Jutro Teatr Pol- 
ski występuje z premjerą najnowszej kome: 
dji Włodzimierza Perzyńskiego „Dziękuję za 
służbę”, która w sezonie bieżącym w war- 
szawskim Teatrze Narodowym odniosła wiel- 
ki sukces. 

Wytworny pisarz z właściwą sobie ma- 
estrją porusza w „Dziękuję za służbę* nader 
aktualne tematy, od początku do końca 
rzykuwając uwagę widzą jaskrawością dia- 

logu, świetnym rysunkiem figur oraz brawu- 
rowym dowcipem. 

Sztuka wywołała zrozumiałe zaintereso- 
wanie, tem w ększe, 2е na premjerze obecny 
będzie autor. Ceny Teatru Polskiego wy- 
znaczono od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. 

— Dzisiejszy popis tansczny E Bino w 
Teatrze Pols.im. Dzis o godz 12 m. 30 pp. 
wystąpi w Teatrze Polskim zespół taneczny 
utalentowanej artystki Eugenji Bino. 

Zespół składający się z 20 osób w ory- 
ginalnych i nader efektywnycn kostjumach 
wykona szereg produkcyj tanecznych do mu- 
zyki: Chopina, Debussy, Greczaninowa, Gros- 
smanna. Mozarta, Mendelsohna, Prokofjewa, 
Rubinsztejna i inn. 
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W części drugie] programu ujrzymy 
piękną suitę Ketebey'a „Na perskim rynku”. 

Pozostałe bilety nabywać można w kasie 
od liej rano bez przerwy. Pokaz taneczny 
wzbudził wielkie zainteresowanie. 

Koncert rosy]j-kiego zespołu bałałaj- 
kowegv Eug. Dubrowina. 

Dziś o godzinie 8 m. 30 wieczorem 
w Sali Klubu Handlowo Przemysłowego (uł. 
Mickiewicza 33-a) odbędzie się koncert ze- 
spolu balalajkowego pod kierunkiem Eug. 
Dubrowina 

Gra, śpiew i tańce rozentuzjazmowuje 
słuchaczy, jest to bowiem istotnie porywa- 
jące widowisko: Koncerty takie zdarzają się 
naprawdę niezwykle rzadko, 

To też zrozumiałem jest że poprzednie 
koncerty cieszyły się wielkiem powodzeniem. 

Pozostałe bilety w kasie klubu od 10-2 
lod 5 ej wiecz. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

NIEDZIELA, dn. 17 lutego 1929 r. 

10..5—'1.45. Transmisja nabożeństwa z 
Katedry Wileńskiej. 11.56 —12 10: Transmisja 
z Warszawy: Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie. oraz komunikat 
meteoroiogiczny _12.10—14.00. Transmisja 
z Warszawy. Poranek symfoniczny z Filharm. 
warsz. 14.00 1420. Transmisja z Warszawy. 
Odczyt z dz. „Rolnictwo”, „Nawożenie drzew 
owocowych”. 1420 — 14.40. Transmisja r 
Warszawy. Odczyt z dz. „Rolnictwo” p: t. 
„Wiosenne roboty na łąkach i pastwiskach*. 
14.40 -1500. Trans. z Warsz. Odczyt z dz. 
„Kolnictwo” p.t. „Najważniejsze wiadomości 
i wskazania rolnicze . 1515—17.15  Trans- 
misja z Warszawy Koncert symioniczny z 
Filharmonii. 17.15 17.40. Audycja dla mło- 
dzieży: „Podróże i wycieczki naszej młodzie- 
ży*. 1740-18.05 Odczyt p.t „O radościach 
narciarstwa | o pagórkach ziemi wilenskiej*. 
1805-1835. Muzyka z plyt gramofonowych. 
18.35 - 19.00, Transmisja z Warszawy. „Bocz- 
na antena“. 1900— 920. Muzyka z plyt 
gramofon. 1920—19.45, Transmisja z War- 
szawy Odczyt z cyklu: „W krainach pół- 
księżyca, sfinksów i piramid*. 19.45—20.00. 
Odczytanie progiamu na poniedziałek, ko- 
munikaty i sygnał czasu z Warszawy. 20 00— 
2025. „Kukułka wileńska* 20.25 — 22.00. 
„Spacer detektorowy po Europie". 22.00— 
23.30. Transmisja z Warszawy. Komunikaty: 
P. A. T, policyjny, sportowy i inne, oraz mu- 
zyka taneczna. 

PON EDZIAŁEK dn. 18 lutego 1929 r. 

11,56—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny 
Odczytanie programu dziennego, chwilka 
litewska i repertuar teatrów i kin. 162: — 
16.30. Chwilka strzelecka 1930—1945. Ko- 
munikat L O.P.P _1645 17.10. Audycja dia 
dzieci „Bajki*. 17.10 17.35 Koncert ork. 
Rozgł. Wileńskiej. 17.35 800 „Wagner“ 
odczyt XVIII z cyklu „Historja muzyki w 

przykładach*. 1800—1840 Koncert ork. 
Rozgł. Wil. 1840-19.0 . Odczyt z cyklu 

„Gawędy o wojnie". 1905—19.20. Muzyka z 
płyt gramofon. 1920 19.45 Audycja wesoła 
„Śpudłowali* K Zalewskiego 19.4> — 20.08, 
Odczytanie programu na wtorek, komuni- 
katy, sygnał czasu z Warsrawy. 20 00—20.25. 
Transmisja z Warszawy Odczyt. 20.3 —22.0. 
Transmisja koncert międzynarodowego z 
warszawy. 22.00. Transmisja z Warszawy. 
Komunikaty: P. A. T.. policyjny, sportowy i 
inne, eraz muzyka taneczna. 

Na wileńskim bruku. 
— Taksówka wpadła w okno. Na 

zaułku Literackim taksówka Nr. 16, 
kierowana przez szofera Pawła 
Awłosz*wicza koło domu Nr. 7 wje- 
chała w vkno piekarni Pobuczań- 
skiego. Wypadku z ludźmi nie byo. 

— Kradzier w społdzielni koleje- 
wej. Nocy ubieułej okradziono spół- 
dzieln ę kolejową (Raduńska 40). . 

Złodz eje wyni+śli węd inę i pió'ne 
ogólnej wartości przeszło tysiąc zło- 
tych. 

— Pożar w sklep'e. W sklepie z 
galanterią Wersesa (Trocka 9) wy- 
buchł pożar który zniszczył część 
towaru i inwentarz Pożar powstał 
najprawdopodobni:j z powodu nie- 
zupełnego zgaszenia ognia w piwni- 
cy pod skl-pem, gdzie miał miejsee 
również pożar na parę godzin przed- 

tem. 
— Kradzież. Janowi Strumiłe- 

(Chełmska 46) skradziono z kiesze- 
ni 50 zł. Kradzieży dokonała nocu- 
jąca u niego w tym czasie Józefa 
Szczerbicka (Mickiewicza 41) którą 
zatrzymano. 

— Podrzutek. W bramie domu 
Nr. 16 przy ul. Sawicz znalezione 
podrzutka p'ci żeńskiej w wieku ©- 
koło 2 tygodni. 

— Nieostrożna jazda. Przy 
zbiegu ulic Konskiej i Zawalaej 
autobus Nr. 14431 najechał na de- 
rożkę Józefa Woronkowicza (Karl- 
sbadzka 23). Dorożka uległa uszko- 
dzeniu. Autobusem kierował szofer 
Teodor Łatko. 

— Ujęcie poszukiwanej. Policja 
zatrzymała niejaką Chanę Wajnero- 
wicz bez stałego miejsca zamie- 
szkania, poszukiwaną od dłuższege 
czasu za kradzieże. 

— Podczas wysiadania z auto- 
busu Nr. 14440 uległa dotkliwemu 
potłuczeniu Berta Lewinówna (Stra- 
szuna 7). Odpowiedzialność za wy- 
padek ponosi konduktor autobusu, 
który pomimo że widział wysiada- 
jącą na stopniach samochodu dał 
sygnał do odjazdu. 

— Złodciej w roli Kominiarza, De 
Eugenjusza Jagodzińskiego (Objaz- 
dowa 6) zgłosił się osobnik, który 
podał się za kominiarza. W trakcie 
og'ądania kominów Jagodzińskiemu 
zginęła biżuterja wartości 600 zł. 
Poszkodowany zauważył kradzież 
dopiero po wyjściu rzekomego ke- 
miniarza, 

— Pożar w węzieniu wojskowem. 
Onegdaj wieczorem od nap:lonege 
pieca zapalił się suft w je inej z cel 

w więzieniu wojsk. na Antokolu. 
Przybyła straź ogniowa pożar zdo- 
łała szybko uga ić. 

— Nagły zg n. Koło domu Ne 28 
przy ulicy Wiłxomierskiej zmarł na- 
gle 76 letni Wincenty Tomaszewski 
(Rymarska 9). Powód zgonu narazie 
nie ustalony. 
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Z Sądów. 

  

Tragedja w pociągu. 
Strzały rewolwerowe pułożyły kres waśniom małzońskim. 

We wczorajszym „Kur. Wil”, za- 
za śmy rozp znawanie przez 

ąd Apelacyjny sprawy Jana Kle- 
mańskiego, b. szof ra Pol. Faństw. 

w Święcianach, oskarżonego 0 Za- 
bójstwo w pocągu na st. Podbro- 
dzie swej żony. Hel ny i szwagierki, 
Marji Gudanow czowej, za co Sąd 
Qkręgowy skazał podsądnego na 
osadzenie w ciężkiem więzieniu przez 
lat 15, a, po zastosowamu amne tji, 
zmniej-z0no wymiar kary do lat 10. 

Wczoraj przed Sąd-m Apelacyj- 
sym w składzie sędziów: Stulgiń- 
-skiego, jako przewodniczącego, — 
Bądzkiewicza i Jodziewicza stanął 
eskarżony Klemański, 

Po zreferowanin sprawy, oskar- 
„żenie repierał podprokurator p. R. 
Riuze, z domavał się zatwier- 
dzenia wyroku Sądu Okręgowego. 

Obrońca podsąd ego, apl. adw. 
p. J. Szeskin wskaz.ł na cały sre- 

TM 
КиНига!по- oświat. 
SALA MIEJSKA 

©strobramska 5. 

KINO - TEATR DZIŚ estatni dzień! 

« | Szeherezada 
” naszych dni. 

Wileńska 38. W rol. gł. CHARLES FA! REL i urocza GRETA NIS< 

Od da. 15 lutego 1929 r. 
będzie wyświetlany pierw 
szy Polski f lmK a-yczny: 

reg okoliczności, które winny wpły- 

nąć na złagodzenie kary. 
Sąd, po naradzie skasował wy- 

rok pierwszej instancji, zmniejszające 

wymiar kary do 8 lat ciężkiego wię- 

zienia, a po zastosowaniu amnestji 

do lat 6 i miesięcy 4, na poczet cze- 

go zaliczył areszt prewencyjny od 

dn. 22 grudnia 1927 r. 
Ka—wr. 

Svazanie radjopajęczarzy. 

15 b. m. Sąd Grodzki w Wilnie Škarai 
za radjopajęczarstwo Tomkowida Franciszka 
i Piórewicz Marję każdego po 25 zlotych 
lub 5 dni aresztu. 

  

JANBULHAK 
ARTYSTA -FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, telefon 9%8, przyjmuje ed godz. *—6 

Кача czynna cd zodz 3 m 30. 

KURJER 

KINA i FILMY. . 

„Szeik Faril*. 
HELIO8. 

Typowy przykład szerokiego za” 
łożenia i niedociągniętego doń, sła- 
bego wykonania. Film ten ma cały 
szereg dobrych pomysłów w sce” 
narjuszu, niestety „spalających— nie" 
mal całkowicie—na panewce”. Ta" 
kim problemem jest zestawienie 
dwóch ras w osobach pary małżeń- 
skiej nie wyzyskane należycie. albo 
przeorowadzone banalnie. 

rodowisko orjentalne b. niedba- 
le, b. nieściśle przedstawione, wo- 

WILEŃSKI 

góle różnych nieścisłości w filmie 
tym sporo. Być może, iż twórcom 
jego o scisłość nie chodziło zresztą, * 
a mierzyli jedynie stworzyć produkt 
handlowy, dla jak najlatwiejszego 
zbycia go. Tem tłomaczyć można 
fakt istnienia tak obrzydliwych de- 
koracyj (ruiny na pustyni), wśród 
których rozgrywa się ostatni akt 
dramatu. 

Jest wszakże parę niezłych zdjęć 
(jeżdzcy na pustyni. gondola na ka- 
nale w Wenecji. Innym plusem jest 
ciekawe choć niezbyt oryginalne 
zakończenie. Chory Farrel mało sub- 
telny i prawdziwy, Greta Nissen 
przeciętnie ładna i niezbyt inteli- 
gentna. (sk). 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 

Przerwanie przyjmowania paczek pocztowych. 

WARSZAWA, 16.ll. (Pat). Wobec dłuższej przerwy komunikacji 

kolejowej z powodu zamieci śnieżnych wstrzymuje się aż do odwołania 

przyjmowanie prywatnych paczek, adresowanych do urzędów pocztowych, 

ołożonych przy szlakach kolejowych Lwów—Brody, l.wów— Tarnopol i 

I raopol- Žala jak również do urzędów pocztowych, kursowo z 

temi szlakami połączonych. 

Adama Mickiewicza Bpopea filmowa p/g 
6 nieśmiertelnego dzieła 

w wykynaniu najwybitnieiszych artystów polskich. 

Aktow 10. W obrazach udział biorą: Legjony Polskie, Armja rosyjska, szlachta, sziachcianki, lud. Sceny bata- 

listyczne wykonano przy łask. współudziale ]-go pułku Szwoleżerów oraz IV gą Zanien eńskiego pułku uła- 

nów. Zdjęcie z natury wykon. w Wilnie, w Województwie Nowogródzkiemi nad Świtezją. Rzecz dzieje się w 

roku 1811 t 1812 na Litwie, — — Poczatek seansów od godz 4, 7 1 10-е!. 

Najwspanialszy przepychem i bogactwem lśniący film p. t. 

SZEIK FAZIL "it 
EN. Fantastyczny przepych pałaców władców wschodniebl 

Kulisy harrmów! Bajeczra wyst: wa! Seansy O podz 4,6,811(.15 Już wkiótee „PONAD ŚNIEG” r/g St. Żeron'skiego. 
  

Kino „HELIOS* 
WILEŃSKA 38. 

PONAD SNIEG 

Jutro uroczysta premjera! 
Największy przebój Polski. Najwybitniejszy utwór dramatyczny. 

Największego naszego pisarza. Najlepszy film produkcji 1929 r. 

p/g słynnego dramatu 

STEFANA 

ŻEROMS<IEGO. 

Z udziałem STEFANA JARACZA, STAN. WYSOCKIEJ, ZOFJI KOREYWO; MIECZ. CYBULSKIEGO. 

Sceny do łez wzruszające! — 

jednocześnie w największ. kinie Polski „ 
Film, porywający siłą treści i głęboką grą! „PONAD ŚNIEG* demonstruje się 

Coloseum* w Warszawie. Wszystkie honorowe bilety nieważne. Sala 

dobrze ogrzewana. Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początki seansów o g. 4, 6, 8 1 10,15 w. 
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KINO-TEATR 
“ dzi al 

Stanach Zjednoczonych. On był wybrednym, rozpieszczonym 
ubogich rodziców.. 

„ ; 
22 Mickiewicza 

Kino POLOZJA 
MICK EWICZA 22. 

i pełny temperamentu GEORGES LEWIS. 
Dla młodzieży doawolene. — — 

Jutro uroczysta premjeral 

ŠPIESZCIE NA TEN FIL MI 

Dziś estatni (My Amerykanie). Wielki dramat życiowy w 12 akt pełen głę- 

D WA POKOLENIA bokiej i żywiołowej treści, il strujący życie emigrantów w 

artystą... Ona — rkromnem, niewinnem dzieckiem 

Ale młość nie zna gianie, nie uznaje różnie społecznych ani materjalnych: łaczy serce 

wielkich z sercami maluczkich. W rolach głównych piękna PASTY RUTH MILLER, Świerny GEORGE SIO*EY 

  

  

Nad program: Arcywesoła komedja w 2 akt, „PAPA NIE POZWALA”. 
— Pocz. seansów o godzinie 4, 6, 8, 10.25, 

  

  

Pierwszego fimu Polskiego o Prawdziwie Europejskim żakroju 

ROMANS PANNY OPOLSKIEJ 
dramat erotyczny w 10 sktach według powieści nasze- 

go wi: Ikiego pisarza i poety laureta miasta Warszawy 

Bożewska Helena, W rolach główn, oh 
znakomita 

Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
ręku Czarnecka Danusia 

niy Hnydziński Stefan 'w. 
Przepiękne zdjęcia wiosny, lata, jesienii z my. Obraz;ten przeszedł z kolosalnem powodzeniem w całej Rzplitej, 

Początek o godzinie 4, 6 8 i 10 IB Bo SONS RE Ceny miejsc. nie podwyż-zone.. 
  

  

KINO Film, o którym mówić będzie Wilno! F:lm tysiąca sensacyj. Najcudowniejszy film śwista. Super-Superszlapier „Ufa* 

° ° т Reżyseria FRYDERYKA LANGA. W rolach głównych 

į Rudolf Klein Rogge, Willi Fritech, demoriezna Gerda 
Maurus i wicšn ana Lien Deyers. 

> Wielka 42 Szczyt nowoczesnej techniki! Oszałamiające zdjęcia straszliwej katastrofy kolejowej! Kobiety szpiedzy i ich 

k zwodnieza pracal Polowanie na ludzi! Każde pow nien widzieć, gdyż szpedzy kry a sie mięi wanil zy 

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

Wszechświatowy szlagier M D Ž N į 12 aktów 

и sezonu | WIKTORA H060 razem LUX 
Miekiewicza 11 

Dziś! 
i dn następnych! 
Potężny dramat 
w lv aktach 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca 

W rolach głównych gwiazda Ameryki Estella TAYLLOR i LEWI 

W niedzielę i śleta o godzinie 4-ej popołudnin. 

W rolach główn.: GABRIEL GĄBRIO (Jean Valjean), SANDRA MILANOW (Fantina i Kosetta, JAN TONLOUT (Javert), 

PAUL JURGE (Biskup Myri=!), 6. SAILLARO (Thenardier). Reżyserował Henryk Taseoust, Dla młedzieży dozwolone. 

Kobieta Wampir. 
Dzieje męższczyz- 
ny opętanegu przez 
niebezpieczną ko- 

bietę. 

S STONE. Początek o go”zinie 5 popołudniu. 
= - — — Ceny miei-e zwykłe. 

  

kolejowego). 

ё KINO-TEATR Dziś! 
Potężny film 
w 14 aktach 

Głosy praSy:... 

ckiewicza 9. 
ZI 

PRZETARG. 
Magistrat m. Lidy ogłasza przetarg nieograniczony 

na roboty betonowe, ciesielskie, stolarskie, tynkar- 

skie, dewarskie, malarskie, zduńskie, szklarskie, ślu- 
w/g ślepege kosztorysu na wykoń- 

«zenie budowy gmachu 7-10 klasowej murowznej o 

typie buiźniaczym szkoły powszechnej 
Termin otwarcia ofert naznacza się na dzień 

28 lutego 1929 roku. gods. 12 w Mag siracie miasta 

ludy. Koperta pod adr-sem „Lida Magistrat — bu- 

dowa szkiły” zwpieczętowana i zalakowana Winna 

sarskie i inne, 

zawierać wadjum w sumie 10.000 zł. 
Warunki przetargu, warunki techniczne, ry- 

kosztorys są do sunki stolarszczyzny oraz ślepy 
nabycia po cenie 20 zł. za komplet w 

m. Lidy od godz. 10 — 14. oprócz dni świątecznych; 
w tych samych godzinach będą udzielane wszelkie 

informacje. 
Przetarg zaś na urządzenie centralnego ogrze« 

wania, wentylac i, instalacji waterklozetowej, kana- 

liza”ji oraz na instalację sali natrysk wyznacza Się 4 

ma dzień 14 marca b. r. na godzinę 12. Projekty, 4 

warunki techniczne i warun'i przetargu są do na- į 

bycia po cenie 25 zł. za komplet. Wadjum do tego į 

przetargu wynosi 5000 st. 

wolny wybor ofereńta. 

Lida, dnia 8 lutego 1929 roku. 

B-z względu na wyniki ofert, Magistrat za- 

strzega sobie przy pierwszym i drugim przetargu 2 
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F. CHOJNACKI 
Inżynier Miejski. 

ZDRADA 
Poteżny film, który pierwszy od dłuższego czasu osiągnał niezatarte wrażenie. 

piękny i wielki będzie, pomnikiem sztuki filmowej... Stanowczu winno się ten flm widzieć, 

g yż należy do arcydzieł. 

R. BERGMAN 
Burmistrz. 

dramat (snuty na tle głośnej powieści „KOCIA ŚCIEŻKA* 

W rolach główoych JACK TRENOR, LISSI ARNA, 

MAX MAXIMILIAN i LOUISA WALDERA. 
Film ten jest 

Sala dobrze ogrzewana. 

  
  

w Lidzie. 
Paryża, Chicago, Wiednia. 

— stwo, solidne ładowanie 

Telefon 16-72. 
Magistracie вОа a 

Doświadczony Radjosmator kupuje 

Akumulatory 
tylko D-ra POLLAKA (w Biatej) 

Najwyšsza nagroda Krakowa, Lwowa, Wilna, 

MiCHAL GIRDA 
Wilno, Szopena 8. заг 

  

Od r. 1843 istnieja 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

zbli 
jad>Ine, sypialne i ga- 

binetowe, kredensy, 
stoły, szafy, łóżka i td. 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Przedstawiciel- 
i naprawa. — 

Telefon 16-72. 

  

obrączki ślu ne 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od 

tej, zamiejscoewe—-259/, drożej. 

godz. 9—3 rę 
muje od 12—2 pp 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 

1.00 zł. za wiersz CY ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. ze wyrst. 
la poszukujących pracy 50*/, 

Wydawca „Kurjer Wileński* S-ka 1 ogr. odo. 

W. JUREWICZ. 
były majster firmy 

„Paweł Bure* 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 

Gwarantowana naprawa zegar. ów 
1 biżuterji po conie przystępnej. 

SZACUNEK KAMIENI -BEZPŁATNY 

WILNO, Adama Mickiewicza 4. 
Tamże potrzebny pracown k regarmistrzowati 

De tych cen dolicza się: 
Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, zs tekstem 10-mio łamow. 

Kurier Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Znice" wi, Ś-te Jańska |, tel. 3-40. 
Za numo: dewedowy—20 gr. 

Na doyodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadeszły nowości. 

Maszynistka 
s własną maszyną po- 

szukuje pracy. 

    

  

i inne rzeczy.       
Naczelny redaktor przyjmuje ed 2—38 
łoszenia przyjmują się od 9—3 i pzd wici: Kente czekowe P. 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—40 gr., 
za ogłoszenia cyfrowe ! tabeleryczne—50"/, drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25%/, drożej, w numerach 

y. Administracja zastryge" 7 -* 

zł. Zagranicą 7 zł. 

  

Zgłoszenia do Admini- 
stracji „Karjera Wiień- 
skiego“ sub B. F. 502-3 

- iii i a ZE 

  

Zam 'ecie śnieżne 
W Mał p'lsc2 i Dyre'ci! Gd ń**vief. ® 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

W Małopolsce Wschodniej od kilku dni 
Na linji lwowskiej i stanisławowskiej ruch kolejowy ustał prawie zupełnie, 
przyczem Lwów jest całkowicie odcięty od świata : 

Dyrektor departamentu Ministertwa Komunikacji p. Ciechanowiecki, 
który—jak wiadomo—wyjechał do Małopolski wschodniej, aby osebiścią. 
kierować akcją oczyszczania toru kolejowego od śniegu, 15 b. m. ugrzą 
z pociągiem, złożonym z dwóch parowozów i salonki i zaopatrzonym 
pług, w zaspach śnieżnych pomiędzy liwowem a Gródkiem. 

Na terenie dyrekcji gdańskiej ruch kolejowy został bardzo ograni 
czony i nawet wstrzymano komunikację na linji Warszawa. lłowo-Dział- 
towo- Gdańsk. 

  

Dowiadujemy się. że władze wejskowe lwowskie otrzymały polece- / 
mają ważniejszą pocztę urzędową zrzucać z. nie użycia samolotów, które 

aparatów odciętym miastona i miasteczkom. 

W Wilsńszczyźnie. 
Na skutek olbrzymich zasp śnieżnych zwłaszcza w obrębie biaław: 

stockiej dyrekcji kolejowej wszystkie pociągi z Warszawy nadeszły de 
Wilna ze znacznym opóźnieniem. 

Pociąg pośpieszny spóźnił się o cztery godziny. A 
Pociąg osobowy, przybywający de Wilna o godz. 6-ej rano przybył 

dopiero e godz. || 

Wskutek zamieci śnieżnych komunikacja na szlaku kolei ak r 

godz. || ej i wreszcie osobowy zdążający do Wilna przez W. 
kowysk spóźnił się o godzinę. 

* 

rowej Dukszty— Druja została przerwana. 

  

Kursy Kierowców Samochodowych 
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW 

ul. Ponarska 55, tel. 18—31. 

kandydatów na zawodowych kierowców samochodowych rospocznie 
zajęcia dnia 25 lutego 19:9 r. b. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat ku'sów ec dziennie 

od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarskiej 50. tel. 18-30. 

POLSKICH w WILNIE 

Grupa XXIX * 

Przy kursach warsztaty reperacyjne dia samochodow i e qgówek. 

ŁABRYwA (HEMICZN0-FARMACEUTYCZNA_ 
„AP.KOWALSKI waRszawa T ® 

  

э 

szaleją zawieje śnieżne, | 

   

   
    

   

    

  

    

    

    

   

    

    

   
   

    

  

   
   

Nr 40 (1385) 

a 
zy 

  
  

Nowość! Model 19/9 r. 

RADJO 
Trzechlampowy ekranowy odbiornik 
co do m:cy zasęgu i selektywności 

za-tępuje 5 — 6 lampowy. " 

Ekonomicz y,tanii łatwy w obsłudze £ | 

Wileńska Pomoc Szkolna 
Wilno, Wileńska 38. 

      

  

       

    

482-1 

  

że prawdziwem najlepszem PIWEM 

jest tylko znane ŚLĄSKIE 

pd (ynie) 
znakomitego BROWARU ZAMKOWĘGO | 

(dawn. arcyksięcia Fryderyka Habsburga). 518 

SKŁAD HURTOWY: Wilno, Zarzeczna 19. ь 

  

  

ŻĄOAJCIE w SZĘDZIE 
NAJLEPSZĄ Z NAJLEPSZYCH 
DOSKONAŁĄ W. SMAKQ 

== (ZEKOLADĘ I CUKRYI=— 

K. GOSTOMSKI I SKA 
ŁÓDŹ 

  

506 
OJ   

EET TIE TO" 

11! Od zaraz !!! 
Sprzedam DWA DOMY 

ma Zwierzyńca żżax way i Dzielnej i G edyminowskiej 
Dowiedzieć się w Administracji „Kurjera Wileńskiego" Jagiellońska 3 
507-2 w god/inach /—8 

    

  

  

WĘGIEL : koks 
WOQONOWO Ol3Z (ODNOWO "zek wosacie” 

M.DeulrWilniej 
JAGIELLOŃSKA 3-6, tel. 811. 
SKŁAD: Poiski Lloyd, Słowackiego 27, 

tel. 14-46. 

  

wieczorem 

  

POSIADAMY 
do ulokowania różne 
sumy pieniężne od 
1.000 do 30.060 złotych 

wileńskie Biura 
K misowo-Handlowo 

M ckiewicza 21, el. 152   
  2.000 złobych zrob 

może każdy, bez różnicy 
płci i wieku, posiadający 

520 rozl gle stosunki w mia- 
stach i na wsi. 

Informacyj w god inach 
4-—6 popołudniu lub li- 

  

Pokoju umeblowanego 

ściem poszukuje o 

  
w śródmieściu, z niekrępującem 

zaraz solidny i spo- 
kojny kawaler. Oferty składać w Adm. 

„Kurjera Wileńskiego" dla „K. W.* 

sownie udziela 

SPÓŁDZIELCZA 
KASA KREDYTOWA 

Wilno, ul. Wi ańska 15 
451-1 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest 164% z. lędnie naj- 

wej- 

  

  

POLITECHNIKA 
66, 5d Exelmans, Paris (16)|4 

    

Pod protektoratem rządu francuskiege i uozelni 
wyższych Francji 

Nastąpiło otwarcie Sekcji Polskiej. 

Wykłady są wydane w języku polskim według 

łatwej metody nauczania dregą korespondencji. 

Przyjmują się zapisy dla sekcyj: 1) elektrotech- | 
nicznej. 2) inżynieryjne kenstrukcyjnej. 

Dyplom za studja w danej specjalności jest 
wydawany przy końcu studjów. 

ECOLE PIGIER de PARIS 
pensjonat dla młodych panien w „pobliżu 
Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże s | PIANINA 

handlowość 
3682. 

   

    

    

powietrze. Avenue 11, Novembre 18. LA 
RENNE (Seine). Stenografja, 

i język francuski. 

IIA IA NA ОНО ОНО Estko. 146 

poł. Redsktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6—7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wyd. przyj 

KO: who. - : Ч 
TV, V, VI-—3%6 za tekstem—16 kronika rekl.-komnuat- „ 

uiedrielnych i ET dro: к 

Drukarnia — ul. 

Program i warunki zapis0w są przesyłane bezpłatnie. 

  

w iekście I, Il str-—80 gr, FH, 

lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 

|| | wavma i celów malar- 
507 skieh. Oznaczona na 

wystawach w Brukse- 
M, Meodj [anie i Pary- 
żu złotymi meda'ami. 
Biure Fabryki Ch. 
Perimuttera, Liwów, 

Słoneezna 26. 
Wszędzie do nabycia. 

6.500 dolarów 
dwie kamienice 

w śródmieściu docho- 
dowe natychmiast 

sprzedamy — s46-1 

Wileńskie Blure 
Komisowe Handlowo 

Mickiewicza 21, tel. 152 

      

  

    

  

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

$-io Jańska 1, tel 3—4%0. 

220000400002000040000007 

Pożyczki 
załatwamy szybko 

i dogodnie  510-2 

wiieńskie Biuro. 
Komisewo - Handlowa 

Mie: iewieza 21, trl. 152 

najtaniej nabyć 
można 

w D/H 

A.Sikorski 
Zawalna 30. 

+     

  

Fachowo 
piszemy na ma:zynach 

Wileńskie B uro 
Kemisowo Handlowe 

Mickiewicza 2!, tel. 152 

K*WIARSIA Е 
„KROLEWIANKA“ 
wilne, Królewska 9 

Zakąski zimne i ko 
rące. Piwo Obiad z2 ct 
dań z chlebem zł, 1.30, 
Abonament mies'ęcz- 

    

* prawe zmiany termisa druku opiona=+ 

  

  nv zł *2. „G-h'netv*, 
  

NADARDNOSDEZAJABA 

ZGUBY 3 
EBANPORODDIAEGEA 

i książk Zgubioną woj-k wą 
wydaną na im. Macieja 
Markuna rocz. 18%6 zam, 
wieś Kurmince, gm. ol- 
kieniekiej, unieważnia się. 

° książk Zgubioną AAS, 
wyd. przes PK.U. Świę- 
ciany na im. Michala 
Harasimowicza zam wieś 
Sielctki, gm. Szmetowsz- 
eżyzma, unieważnia się. 

ОБСЛОНО О 
w różnych walutach 
lokujemy pod mocne 
i pewne zabozpiecze- 

nie. 455 
Dom H-K „ZACHĘTA* 

Mickiewicza I, tel. 9-05 

  

Wszyscy muszą wiedzieć, 

  

DZIERŻAWY 
majątków  ziemakich 
posiadamy w dużym 
wyborze. 512-3 

Wileńskie Biuro 
Kemisowo Handlowe 

Miekiewicza 21, tel. 152 

i pzyjmaje od 9 ram 

      
DOM 
skanalizowany, 

parterowy, 

murowany, 
światło 

elektryczne, ziemi pół dz. 
: do sprzedania. 

Wil. Nr. 7, Marja Jasus. 
Kolonja 

ai w Orodnie: Bankowa LB, 

   

  

   
   

      
    

   

    

   
   

   

  

   

    
    

    

     

   

      
    

  

   
   

  

   
     

   

     

   
   

   

     

    

      

  

    

    

   

       

        

  

   

  

   

AOBNONEDRKEGOOOE| 

B LEKARZE 
BBODEENELAJAAGA| 

DOKTÓR MEDYCYNY. 

A. CYMGLER 
Elektroterapja, Diate 
mia, Słońce górskie?" 

Sollux.  *w 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. _ 

Przyjmuje 9 — 21 5—7. 

  

DOKTÓR 

  

Kobieta- Lekarz 

I idz 
kobiece, weneryczne, na | 
rządów moezow. od 12—2 

104 4 — 6 — 
ul Miekiewieza 24. 
sa W Zdr. Nr 152. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, | 

Wielka 21. i 

0d 9 — 1 i 8 — 
(Telef. 921). 

Dr.Kenigsber 
CHOROBY WENE+Y 
NE, SKÓRNE i analizy 
karskie. Przyjmuje 9-1 

1 4-8, 2506 

    

Akuszerki 
ROLREDNAKECEA| 

Akuszerka : 

Marja Brzezina 
wieza 80 m. 4. W.Zd 
Nr. 8098. 

przyjmuje od g. 9 
i od 4 do 6-ej. 

Grodno, ul. Kołożańska 

zagraniezne—100%/, dro


