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Cena 20 groszy. 

    

     

     
    
   
    
   

     

   
   
    

  

|| Rok VI. 

_ Own daty 
(Telefonem г 

|. W najkrótszym terminie, dozwo- 

lonym przez Konstytucję, bo już w 

b |I6-«ym dniu po złożeniu przez klub 
_ B.B. wniosku w sprawie zmiany 

е Konstytucji. marsz. Daszyński posta- 

— мй к0 ua porządku dziennym ple- 

num sejmowego.  Figurował on 

wprawdzie dopiero na piątym pun- 

- kcie porządku dziennego, lecz słusz- 

nie uczynił marszałek, przestawia” 
jąc go na pierwsze miejsce i rozpo- 
czynając od obrad nad nim wczo- 

 rajsze posiedzenie. 

/ Podobno niektóre stronnictwa 

pozycyjne badały grunt, czy nie 

- udałoby się uniknąć debaty przy 

# — р1егмзтет сту!аш!: i skłonne były 

  

    

      
    
    

   
   

   

     

   

pozycje były czynione Jedynce, 

nie o to mniejsza. Dość, że 

Ь Jedynki postanowił już przy 

unę szereg mówców dla uzasad- 

ia swego wniosku wobec całego 

Stanowisko to jest 

jełnie słuszne i zrozumiałe. Bez- 

yjny Blok, skoro swój projekt 

Pa opracował i złożył do laski mar- 
szałkowskiej, nie ma powodu ukry- 

Р „wač przed opijną publicznego ani 
swego wniosku ani motywów, któ- 

_ remi się kierował i pozwolić na to, 

aby generalna debata nad wnios- 

kiem odbywała się na węższej are- 

nie komisji konstytucyjnej, skąd jej 
odgłosy nie tak łatwo przenikają do 

_ szerokich kół opinii publicznej. Wręcz 

przeciwnie, Blok jest przeświadczo- 

/_ my, że czyniąc dyskusję jaknajbar- 

| dziejj jawną i dostępną ogółowi, 

najłatwiej zdobędzie uznanie i po- 

parcie dla swej koncepcji ustrojo- 

wej. Krytyczna ocena przepisów 

obecnej Konstytucji, z której refor- 

1926 usunęła 

rażące braki, 

ma z sierpnia roku 

jedynie najbardziej 

(jest powszechna w społeczeństwie. 

Doświadczenie lat 1918—26 wyka- 

zało dostatecznie w oczach ogółu 
' ujemne skutki przepisów konstytu- 

cyjnych, uniemożliwiając w warun- 

kach dzisiejszej Polski zrealizowanie 

olbrzymiego i trudnego zadania roz- 

_ budowy wszystkich dziedzin życia 

' państwowego. To, co mogłoby być 
dobrem w państwie oddawna ist- 
niejącem i posiadającem stosunki 

uregulowane, oparte na starych tra- 

dycjach, w społeczeństwie bardziej 
skonsolidowanem i wyrobionem po- 

litycznie. okazało się w młodzień- 

czych latach odrodzonej państwo- 

wości polskiej ciężką kulą u jej nóg. 

Ciężka machina nieograniczonego w 

swej władzy parlamentaryzmu, nie- 

prowadzona przez żadną zwartą i 

wyznającą jakiekolwiek hasła więk- 

szość, nie mogła sprostać postawio- 

nym przed nią zadaniom. Zadania 

te były tak ważne i pilne, że nie- 
| | uregulowanie ich groziło zahamowa- 

niem prawidłowego rozwoju pań- 

stwa i katastrofą. Wszystko to od- 

` czuło społeczeństwo w wielkim stop- 

(miu na własnej skórze. 

Н Od ogółu nie można nigdy żą- 
dać środków naprawy. Czuje on, że 

jestźle, że coś musi być zmienione, 
ale nie "potrafi nigdy skonkretyzo- 

wać tego, co musi przyjść na miej- 

sce tego zła. Ogół wierzy tym lu- 

ы 

ję 

R 

A dziom, którzy swą działalnością, swą 
1 © pracą lub walką dokonali rzeczy 

wielkich — nie dla własnego dobra, 

*— lecz w imię interesu ogółu dla do- 
( bra państwa. Ludzie posiadający 

taki autorytet moralny osiągają wła- 

. '‹ dzę wyższą, niż mieli dawniej mo- 

    

  
   

szem czytaniu wysłać na try- - 

MIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 
  

komiyticyej 
Warseawy), 

narchowie i to jest właśnie najcie- 

kawszem i najistotniejszem znamie- 

niem naszej epoki. Władza „z bożej 
łaski*, władza dziedziczna zniknęła 

i nie powróci. Jej miejsce zajęła 

w świecie władza uznanych przez 

ogół, a zdobytych pracą własnego 

życia autorytetów moralnych i poli- 

tycznych, Niema ich zresztą wszę* 

dzie i nie wszędzie są one ko- 
nieczne. 

Projekt Jedynki nie jest projek- 

tem podyktowanym przez Marszałka 

Piłsudskiego, ale opiera się on nie- 

wątpliwie w dużej mierze na zasa- 

dach, które ten polski autorytet 
moralny i polityczny uważa za ko- 

nieczne w Polsce. Innego projektu 

Bezpartyjny blok nie mógłby wnieść 

do Sejmu, ponieważ istotnym jego 

elementem jest działanie i uznanie 

autorytetu moralnego i politycznego 

Józefa Piłsudskiego. 

Debata generalna na plenum 
Sejmu daje sposobność Jedynce 

uzasadnienia jej projektu wobec 

całej opinji publicznej. W tym samym 

celu wydana została i rozplakato- 

wana w całem państwie odezwa 

Bloku "do społeczeństwa. Debata 
została rozpoczęta krótkiem i moc- 

nem przemówieniem prezesa klubu 

B. B., płk. Sławka (podajemy je 

w całości na innem miejscu). Z mów- 

ców opozycyjnych wypowiedzieli się 

w pierwszym dniu prof. Winiarski 

(Kl. Nar.) i'pos. Niedziałkowski (PPS). 

Do głosu zapisanych jest dotąd aż 

44 posłów, co jest liczbą — jak się 

zdaje — dotąd niebywałą. 

Opozycja podejmuje walkę słow- 

ną, bo musi, lecz dzieje się to wbrew 

jej woli. Czas i plac boju nie jest 

przez nią wybrany. Już to samo 

przemawia za tem, że wynik nie 

wypadnie po jej myśli, choć trudno 

jeszcze rozsądzić, czy walka zakoń- 

czy się porażką na miejscu, czy 

„strategicznym odwrotem".  Testis. 

Zjazd dziennikarzy polskich 
w Ameryce. 

CHICAGO. 22. II. (Pat). Podjęte 
zostały przygotowania do zgroma- 
dzenia walnego zjazdu dziennikarzy 
polskich w Ameryce, w celu utwo- 
rzenia syndykatu. Syndykat polskiej 
prasy amerykańskiej będzie wpół- 
działać z analogicznemi organizacja- 
mi w Ameryce i Polsce. Syndykat 
przystąpi do Związku Syndykatów 
w Polsce oraz do Federacji dzienni- | 
karzy w Stanach Zjednoczonych. — 
Syndykat ma być organizacją apo- 
lityczną. 

Sekcja kobieca t-wa zbliżenia 
polsko-łotewskiego. 

RYGA. 22.11. W Rydze odbyło się 
posiedzenie organisacyjne sekcji ko- 
biecej towarzystwa zbliżenia pol- 
sko-łotewskiego. Do zarządu powo- 
łano jako przewodniczącą p. mini- 
strową Bihlmans, żonę szefa wydzia- 
łu prasowego M. S. Z., jako wice- 
przewodniczącą p. Łubieńską, żonę 
charge d'affaires polskiego na Łot- 
wie, ną sekretarkę p. Selnejs, żonę 
b. ministra, jako jej zastępczynię p. 
Sfyłan, na skarbniczkę p. Benja- 
minsz, wydawczynię „Jaunakas Si- 
nas*, oraz p. doktorową Waliszew- 
ską. 

Ciekawe zjawisko. 
BUKARESZT, 22.I1. (Pat). W 

miejscowości Lespezi (Rumunja) za- 
notowano bardzo ciekawe zjawisko, 
a mianowieie — śnieg, który spadł 
tam ubiegłej nocy był czarny, Praw- 
dopodobnie był to popiół wulkanicz- 
ny. Podobne zjawisko zaobserwo- 
wano w Barlad i Jassa. Z tego po- 
wodu wśród ludności zapanowała 
panika. 

Dyskusja nad rewizją Kon- 

stytucji w Sejmie. 
|Jak podajemy na tej samej ko- 

lumnie wczoraj rozpoczęła się dys- 
kusja nad projektem B. B. w spra- 
wie zmiany Konstytucji. Po prze- 
mówieniu płk. Sławka, które daje- 
my na innem miejscu zabrał głos 
pos. Winiarski (Kl. Nar.), który u- 
bolewając, że jego klub nie może 
sam złożyć projektu przyzhaje, że 
dotychczasowa Konstytucja jest zła, 
ale nie zgadza się ze stanowiskiem 
B. B. dowodząc, że jedynie podnie- 
sienie cenzusu wieku do lat 24 jest 
racjonalne. 

Pes. Niedziałkowski (PPS.) roz- 
wodzi się długo nad historją powo” 
łania przez Marsz. Piłsudskiego do 
życia parlamentu i nawiązując do 
projektu B. B. oświadcza: 

Pomiędzy tym projektem a sta- 
nowiskiem PPS. leży przepaść nie- 
przebyta, nad którą niema żadnego 
mostu, wiodącego do kompromisu. 
Im większa jest władza Prezydenta, 
tem większa władza biurokracji, a 
wszewładza biurokracji — to śmierć 
dla demokracji. Projekt, zdaniem 
mówcy, utrwala stan przewagi klas 
posiadających. O ile chodzi o próbę 
jakichkolwiek reform społecznych, 
inicjatywa ustawodawstwa spolecz- 
nego będzie zahamowana przez 
Senat. 

Pos. Polakiewicz (B.B) podkreśła, 
iż projekt B.B. niejest dziełem dok- 
tryn partyjnych, lecz wynikiem po- 
rozumienia i współdziałania posłów 
różnych narodowości, przedstawicieli 
różnych klas społecznych i różnych 
interesów i w tem jest jego sila. 
Mówca wzywa posłów, aby się 
zrzekli uzurpowanych praw i zanie- 
chali na chwilę walk partyjnych, 
aby uczynić z tego Sejmu Sejm 
Wielkich Polaków. 

Pos. Stapiński (Zw. Chłop.) pod- 
nosi, iż to, co zgubiło dawną Rzecz” 
pospolitą, to może zgubić i dzisiej- 
sze państwo, mianowicie brak sil- 
nego rządu. Mówca wywodzi, że 
zakres działania Sejmu pozostaje 
niezmienionym pod względem pra” 
wodawstwa i kontroli rządu. Na tem 
dalsze obrady nad wnioskiem o zmia- 
nie Konstytucji przerwano. 

э 
  

Z państw ościennych. 
LITWA. 

Echa zawarcia traktatu 
z Niemcami. 

BERLIN, 22.1]. (Pat). Biuro Wolf- 
fa donosi z Kowna, że odbyła się 
tam dziś wymiana dokumentów ra- 
tyfikacyjnych traktątu handlowego 
niemiecko-iitewskiego, podpisanego 
w dniu 30.X 1928 r. Zgodnie z art. 
84, traktat wchodzi tem samem w 
życie z dniem dzisiejszym. 

Ks. Mironas jednak ustępuje. 

Wbrew ostatnim wiadomościom 
„Lietuvos Żinios* komunikuje, że 
ks. Mironas porzuca swe stanowisko 
dyrektora departamentu wyznań i 
wyjeżdża na prowincję. 

Zwolnienie Kairysa z więzienia. 

W tych dniach został zwolniony 
z więzienia redaktor „Socialdemo- 
kratasa", b. poseł na sejm inž. Kai- 

rys. 

Pułk. Kubiliunas szefem szt. gen. 

Dekretem prezydenta szef zarzą- 
du szt. gen. pułk. P. Kubiliuoas z0- 
stał zwolniony z tego stanowiska i 
mianowany szefem szt. gen.. na jego 
zaś miejsce został wyznaczony płk. 
Z. Gerułajtis. 

Podpułk. Mustejkis został pod- 
niesiony do rangi pułkownika. 

Okólnik arcybiskupa Litwy. 

Arcybiskup Skwirecki rozesłał 
do całego duchowieństwa okėlnik, 
w którym wymaga, aby wszyscy 
duchowni przed / umieszczeniem 
swych artykułów w prasie dawali 
je do przejrzenia swym zwierzchni- 
kom duchownym. 
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Polska musi mieć rząd silny. 
Projekt zmiany Konstytucji B, B. na plenum Sejmu, 

Historyczne przemówienie prezesa B. B. pik. Sławka, 
Debatę generalną nad projektem Klubu B. B. w sprawie zmian 

niektórych postanowień Ustawy Konstytucyjnej rozpoczął prezes te- 
go Klubu płk. Walery Sławek, wygłaszając następujące przemó- 
wienie, 

Błędy dalekiej przeszłości. 
Wysoka Izbo! Ustrój państwa winien być celowy i dostosowa- 

ny do psychiki narodu. Spójrzmy na nasze dzieje, a ujrzymy, że 
nasze czyny wojenne, wartość naszego wojska były wyższe, niż u 
innych, ale za to nasz ład wewnętrznych form rządzenia stał za- 
wsze w stosunku odwrotnym do wzrostu tak zwanej wolności szla- 
checkiej. Nasze bogactwa intelektualne, nasze ambicje, nasza wraż- 
liwość uczuciowa, ujęte w karby służby żołnierskiej, wydobyły z 
nas siły i wielkość czynów naprawdę bohaterskich. Lecz nasza wol- 
ność zmieniała się zbyt łatwo w swawolę, ta zaś przez czer- 
wońce imperatorowej była podsycana. Silnej władzy państwo- 
wej pragnął mocno umysł patrjoty i potrzebował każdy wol- 
ny obywatel. Podkopywał ją i mącił swawolnik. Nie umieliś- 
my anarchji ukrócić i zapłaciliśmy niewolą kilku pokoleń. 
Przerwany byt państwowy, skończone dawne formy rządzenia. 

większości, co w Polskę nie wierzyła 
Dzis naród ustawia do życia odrodzone państwo w innych 

warunkach, innemi siłami. Wszystkie warstwy za ten czas podcią” 
gnęły się do roli czynnej w życiu politycznem. Nowe trzeba two- 
rzyć formy ustroju. Naród politycznie niewyrobiony  nienajlep- 
szych powołał do tej roli ludzi Z wyborów 1919 roku wyszli w 
pewnej liczbie działacze z okresu walki rewolucyjnej o Polskę. Ci, 

z techniką pracy ustawodawczej i wogóle parla- 
mentarnej, wnieśli do naszej Konstytucji sporą dozę zasad  ogól- 
nie demokratycznych, w ujęciu jednak zbyt teoretycznem. Więk- 
szość Sejmu suwerennego stanowili działacze polityczni, któ- 
rzy w Polskę i jej siłę nie wierzyli, ogląda!i się zawsze na la- 
skę obcych mocarstw i stamtąd wzory czerpali, na francuską 
modę Konstytucję przykroili, taktykę sejmową austrjackim zaprawi- 
li sosem. Stworzyli ramy konstytucyjne, dając swobodę działania 
dła swawolników, a czyniąc państwo jaknajbardziej bezsilnem 
nawewnątrz i nazewnątrz. 

Sejm suwerenny dziełem 

Sprzedajność suwerenów. 
Nie pogardzali żadnemi środkami, ażeby władzę swoim 

podporządkować wpływom, przygotowali sobie aparat agitacyj- 
ny, na urzędy swoich powpychali ludzi. Zamachy w styczniu 
1919 roku i w grudniu 1922 roku cudzemi wykonywali ręko- 
ma. Swawolę i zbrodnię szerzyli, a później ją gloryfikowali. 
Znaleźli w Sejmie sprzymierzeńców i doszli do władzy. Pamiętamy 
dobrze jak szybko postawili państwo na pochyłej, prowadzącej do 
przepaści, jak uczyniwszy rząd słabym i zależnym w codziennem 
życiu od wpływów partyjnych doprowadzili społeczeństwo do 
stanu bezradnej niemocy. 

(i, co sa dolary i czerwońce lżą Polskę, a zdrowy instynkt 
społeczeństwa. 

Wysoka Izbo! Społeczeństwo nasze nie ma jeszcze polity- 
cznego wyrobienia. W zawiłych zagadnieniach skomplikowane- 
go rządzenia państwem nie może się połapać, ale ma instynkt 
zdrowy — pożąda ładu i sprawiedliwości, wie swoim zdro- 
wym rozsądkiem, że Polska musi mieć rząd silny, oparty o 
autorytet głowy państwa. Naród nasz z uczuciem bolesnego po- 

niżenia przygląda się, jak tu, w Wysokiej Izbie, za dolary i czer- 
wońce, już nie imperatorowej, Iżą Polskę. Wysoka Izbo! Chce- 
my, aby to, co jest zdrowym instynktem narodu, miało dwie 
drogi do ujawnienia swej woli: przez wybór Prezydenta, przez 
wybory do Sejmu i Senatu. 

Rola parlamentu w projekcie B. B. 
Rola parlamentu w naszym projekcie jest pomniejszona w po- 

równaniu ze stanem obecnym, lecz jako konsekwencja stale zmie- 

niających się form życia, będą i w ustroju naszym w przyszłości 
zachodziły zmiany. lstota zagadnienia — spór o kompetencje bę- 
dzie wieczny. Gdy Sejm stanie się w przyszłości bardziej zdol- 
ny do odpowiedzialności za państwo, to z łatwością uprawnie- 
nia swoje rozszerzy. Dziś musimy okiełznać swawolę. Wszyst- 
kich, dla których troska o państwo nie jest obca, wzywamy— 
do poparcia naszego projeku. (Huczne i długo niemilknące okla- 
ski na ławach poselskich). 

Zagrzeb drugą stolicą Jugosławii. 
BIAŁOGRÓD, 22.1 (Pat). Krążą pogłoski, źe Zagrzeb obrany bę- 

dzie na drugą stolicę Jugosławii. Rok rocznie mieszkać tam będą 
członkowie dworu przez czas dłuższy. Mówi się również o wprowadze- 
niu alfabetu łacińskiego w miejsce kirylicy. 

Pożar uniwersytełu monachijskiego 
BERLIN, 22.11 Pat). Część uniwersytetu monachijskiego została dzi- 

siaj przed południem nawiedzona i zniszczona przez pożar, który do- 

piero po trzygodzinnej wytężzorcj pracy straży ogniowej został ugaszony. 
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DZIEŃ POLITYCZNY. 
Wczoraj o godzinie l2-ej w po- 

łudnie, w departamencie sztuki p. 
dyrektor Jastrzębowski wręczył w 
imieniu p. ministra p. Karolowi 
Szymanowskiemu nagrodę muzyczną 
Mtwa Wyznań Religijnych i Oświe” 
cenia Publicznego, w obecności 
wszystkich współpracowników  de- 
partamentu sztuki. 

* 
Reichstag na dzisiejszem posie- 

dzeniu załatwił ostatecznie w trze- 
ciem czytaniu ratyfikację obu umów 
polsko-niemieckich: w sprawie szy- 
bu Fryderyka na Górnym Sląsku i 
w sprawie rybołówstwa na wodach 
pogranicznych. 

Ambasador Chłapowski wyjechał 
w sprawach służbowych z Paryża 
do Warszawy. W czasie nieobec- 
ności ambasadora zastępować go 
będzie radca Arciszewski. 

* 

Agencja Press dowiaduje się, że 
między przedstawicielami  Minister- 
stwa Komunikacji a światowem 
biurem podróży firmy Coock and 
Son i Towarzystwa Międzynarodo- 
wych Wagonów Sypialnych toczą 
się rokowania w sprawie kierowa- 
nia turystów zagranicznych de 
Polski. 

Jak słychać, rokowania te są na 
dobrej drodze i już wkrótce ma na- 
stąpić podpisanie odnośnych umów. 

* 

W najbliższym czasie wejdą w 
życie nowe kontrakty dla robotni- 
ków przemysłowych, udających się 
do Francji. 

Zmiany, które dotyczą sposobu 
ustalania płac, pomieszczeń dla pra- 
cowników, żywienia itp., zostały 
poczynione na podstawie protokółu 
obrad Komisji doradczej polsko- 
francuskiej. 

Ratyfikacja protokółu Litwinowa. 
BUKARESZT, 22.11. (Pat). izba 

uchwaliła projekt ustawy, ratyfiku- 
jącej podpisany w Mcskwie proto- 

ół o przedterminowem wejściu w 
życie paktu Kelloga. 

Sprawa protokółu Litwinowa. 
TALLIN, 22-11. (Pat.) Estońska 

rada ministrów przyjęła dziś proto- 
kół Litwinowa i postanowiła wnieść 
go do parlamentu celem ratyfiko- 
wania. 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
SKUTECZNE JEST TYLKO 

w 

KURJERZE WILEŃSKIM 
           

  
  

  

       

  

Kronika telegraficzna. 
= (lbrzymi peżar, który zniszczył wiełki 

dom mieszkalny, wybuchł$koło Berlina w 
Sztandawie. Akcja ratunkowa wskutek za- 
marźnięcia rur była niesłychanie trudna. 5 
sun domu zostało ciężke 'poranio- 
nych. 2 

= Izba francuska uchwaliła projekt u- 
stawy o reformie sądownictwa. 

== Strajkujący robotnicy drzewni w 
Melburnie uzbrojeni w drągi żelazne i inne 
narzędzia, zaatakowali personel fabryki w 
pobliżu Melburnu, raniąc ciężko 2 robotni- 
ków, lżej zaś szereg innych osób. 

== W Scharlottenhurgu w dawnej sali 
reprezentacyjnej dworca kolejowego wybuchł 
pożar, który zniszczył tak szybko ściany dwor- 
ca, że część dachu szklanego nad halą 
główną dworca zawaliła się, raniąc ciężko 
jednego z urzędników. 

== Lebrix wylądował wczoraj w Karachi 
© godz. 11 m. 10. 

= W lzble francuskiej powstała grupa 
parlamentarna, mająca za zadanie zbadanie 
sprawy budowy tunelu pod kanałem La 
Manche. 

= Śmiertelny wypadek, którego ofiarą 
padł górnik Jan Kapłonek z Siemianowicz 
zdarzył się w kopalni Vicinius na Śląsku. 
Wypadek spowodowany został zawaleniem 
się ściany węglowej, przy wyciąganiu z niej 
starego drzewa. 

= Obrady tajnego kongresu komunisty- 
cznego w Pradze zostały wczoraj zakończone. 
Obrady miały nieraz przebieg bardzo gwał- 
towny. Wielokrotnie dochodziło do bójek. 
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Z CAŁEJ POLSKI. 

— Taryfa związkowa dla pol- 

sko-niemieckiej komunikacji towa- 

rowej. Z dn. | stycznia 1929 roku 

weszła w życie polsko-niemiecka 

związkowa taryfa towarowa, składa- 

jąca się z dwóch zeszytów, z któ- 

rych jeden zawiera właściwą taryfę, 

drugi—przepisy kierunkowe. 

Taryfa i przepisy kierunkowe sta- 

nowią jedną całość i są do nabycia 

w Dyrekcjach P. K.P., w Adm. „Dz. 

T.iZ.K.* w Warszawie, Nowy- 

Świat 14, oraz w Administracji „Dz. 

T.i Z. K.* Polskiego Zarządu Ko- 

lejowego w Gdańsku. ` 

Taryfa zawiera bezpośrednie staw- 

ki na przewóz wagonowych przesy- 

łek zwyczajnych pomiędzy wymie- 
nionemi w niej stacjami kolei żela- 

znych, położonemi w Polsce oraz 
na obszarze Gdańska z je- 

dnej strony, a stacjami niemieckich 

kolei żelaznych z drugiej strony. 

Stawki przewozowe w walucie nie- 

mieckiej dla obu kierunków podane 
są dla następujących ważniejszych 

towarów obrotu handlowego pomię- 

dzy Polską a Niemcami: I) nawozy, 

2) jaja, 3) pasza, 4) zboże i rośliny 

strączkowe, 5) drzewo, 6) oleje i 
tłuszcze mineralne, 7) wyroby z por- 
celany, fajansu lub majoliki i glinki, 

8) złom żełaza, 9) szpat, 10) kamie- 

nie, 11) glinka. 
Przepisy kierunkowe podają kie- 

runek drogi, którym koleje żelazne 
kierują przesyłki przy stosowaniu 
bezpośrednich stawek  przewozo- 
wych. 

Taryfa powyższa stanowi pierw- 
szy krok w kierunku uregulowania 

i ułatwienia obrotu handlowego po- 

między Polską a Niemcami, co zwła- 
szcza wobec braku układu handlo- 
wego napotyka na wielkie trudnoś- 
ci. Trudności te spowodowały włą- 
czenie do taryfy narazie ograniczo- 
nej tylko ilości artykułów, z biegiem 
czasu jednak ilość tych artykułów 

zostanie zwiększona w miarę potrzeb 

obu krajów, które już obecnie znaj- 
dują wyraz w licznych postulatach 
zainteresowanych sfer  gospodar- 
czych, skierowywanych do zarządów 
tak kolei polskich, jak i niemieckich. 

W stosunku do taryf dotychcza- 
sowych przynosi ona pewną zniżkę 
opłat, a to ze względu na pewne 
skróty opłat stacyjnych ze strony 
zarządów kolejowych, biorących u- 
dział w przewozie. Poza tem daje 
ona możność interesantom skKalku- 
lowania kosztów przewozu za całą 
drogę przewozu oednośnego towaru. 

Wreszcie stanowi ona podstawę 
przyszłych taryf bezpośrednich z 
państwami zachodniemi i Skandy- 
nawją tranzytem przez Niemcy, (P. 
i H. Nr. 7-29 

  

Giełda wileńska z dnia 22.II. b. m. 
Papiery procentowy: 

4'/,% Wil. Banku Ziemsk. ы 5 518 

Akcje. 

Wileński Bank Ziemski . ‚ 182—180 

Giełda warszawska 2 dn. 22. II. b.m. 
WALUTY i DEWIZY: 

Belaja. . 123,80—123,49 
Londyn й 2 «  43,28'/,—43,17'/+ 
Nowy York # ы - я 8,90—8,88 
Paryż Ši ij 34.83'/, —34,75 
Praga 9 26,44'/,—26,37!/ą 
Szwajcarja @ 171,52—171,09 
Stokholm 238,35—237.75 
Wiedeń $ 125 30—124.99 
Włochy . «2 © 46,74—46,62 
Marka niemiecka —. : $ 211,63 

Otwarcie wystawy sztuki nie- 
mieckiej w Warszawie. 

Onegdaj odbyło się w salonach 

Resursy Obywatelskiej w Warszawie 
uroczyste otwarcie wystawy nie- 
mieckiej sztuki współczesnej. Na 

uroczystość przybyli: p. premjer K. 

Bartel, ministrowie: Spraw Zagr.— 

A. Zaleski. W.R. i O.P.—dr. Śwital- 

ski, Rolnictwa—Niezabytowski, Ref. 

Roln.—prof. Staniewicz, pods. stanu 

w M. S$. Z.—dr. A. Wysocki, liczni 

przedstawiciele korpusu dyplomat. 

z nuncjuszem papieskim msgr. Mar- 

maggim na czele, dyr. dep. kultury 

i sztuki— prof. aa: wyżsi 

urzędnicy M. S.Z. oraz liczni repre- 

zentanci świata artystycznego i elity 

towarzyskiej stolicy. Gości witał po- 

seł niemiecki i p. Rauscherowa. 
Zebranie zagaił poseł niemiecki 

Rauscher, wygłaszając przemówie- 

nie, w którem podziękował zebra- 

nym za udział w wystawie, jaka 
daje im obraz Niemiec takich, jakiemi 
je widzą najlepsi niemieccy współ- 
rodacy: duszę niemiecką wyrażoną 
przez Niemców. 

Min. Rauscher podkreśliwszy w 

dalszem przemówieniu skromność 
wystawy, a zarazem jej uniwersal- 
ność w tem znaczeniu, że daje ona 
niejako całkowity obraz dzisiejszego 
niemieckiego życia, widzianego o- 
kiem dzisiejszego artysty, zakończył 
następującemi słowami: 

„Wystawa obecna obraca się ku 
życiu. Nie chce ona być sądzoną 

wyłącznie przez artystów lub mece- 

nasów sztuki, lecz także przez so- 

cjologa i polityka. Nie jest to sztu- 

ka dla sztuki, lub—aby być ścisłym 

—jest to' sztuka dla sztuki w tym 
sensie, że jeden naród przychodzi 
do drugiego narodu z najbardziej 

znamienną iszczerą ze swych sztuk, 
w celu zachęcenia, rozbudzenia lub 

zetknięcia się ze sztuką najtrudniej- 

szą: prawdziwą możnością i chęcią 

wzajemnego poznania się”. 

Po przemówieniu min. Rausche- 

ra min. Świtalski dokonał aktu ot- 

warcia wystawy, zaznaczając, że i 

polscy artyści będą nie długo ko- 
rzystali z gościny stolicy Niemiec i 

Walka z krzywdą. 
(Boy — mędrzec o dziewicach konsy- 

storskich). 

Jeżeli osiem tomów Boy'a „Flirtu 
z Melpomeną" jest jedną z najbar- 
dziej osobistych jego książek, jak 

sam to wyznaje, to niewątpliwie 
broszura p. t. „Dziewice konsystor- 
skie" odsłania nam również spory 

kawał indywidualności 
twórcy „Slowek“. 

Trzeba często podniety z zew- 
nątrz, trzeba dojrzenia atmosfery, by 
najnieoczekiwaniej padł manifest o 
charakterze społecznym ze strony 
literata, pisarza, uczonego. 

Dla mnie takim manifestem są 
zebrane w książeczce feljetony Boy'a 
z „Kurjera Porannego", dotyczące 

zabagnienia u nas jednej z, donio- 

słych spraw o charakterze społecz- 
no-etycznym i państwowym. 

Myliłby się ten, kto sądziłby, że 
Boy zabiera głos na temat konkre- 
tnego uregulowania sprawy rozwo- 
dów w kościele katolickim. Nie mó- 
wi on, że ma być tak lub inaczej, 
ale protestuje przeciwko krzywdzie 
społecznej, wynikającej dla jedno- 
stek z dotychczasowego stanu rze- 
czy. Oczywista pośrednio wypowia- 

  

pisarskiej 

wyrażając, przytem zadowolenie z 
powodu nawiązania stosunków ar- 
tystycznych pomiędzy obu krajami, 

o akcie otwarcia wystawy za- 
brał głos komisarz wystawy dr. 
Alfred Kuhn, który przedstawił hi- 
storję urządzenia wystawy sztuki 
niemieckiej w Warszawie i polskiej 
w Berlinie, przyznając, że jest to 
dziełem P. E. N. klubu. Dr. Alfred 
Kuhn podkreśliwszy rolę sztuki w 
dziele zbliżenia do siebie narodów, 
zakończył swe przemówienie wy- 
mienieniem kierunków  artystycz- 
nych, jakie są reprezentówane na 
otwartej wystawie, poczem odbyło 
„się zwiedzenie wystawy. 

Wystawa, zarówno pod wzglę-. 
dem organizacji jak i doboru ekspo- 
natów wywarła jaknajkorzystniejsze 
wrażenie, czemu dawali wyraz 
między innymi, licznie przybyli na 
wystawę, plastycy oraz krytycy ar- 

tystyczni. 
Po zwiedzeniu wystawy goście 

byli podejmowani czarną kawą. po- 
czem odbyła się część koncertowa 
z udziałem skrzypka p. Dietz Weis- 
mana i pianisty Giesena. 
Dużem ułatwieniem dla zwiedza- 

jących wystąwę jest starannie opra- 
cowany i luksusowo wydany kata- 
log wystawy, obficie ilustrowany, 
zawiarający studjum piórą dr. Kuh- 

na, w językach polskim i niemiec- 

kim p. t. „Stanowisko Niemiec w 
sztuce europejskiej ostatnich cza- 
sów". i 
  

Zamówienie m saletrę 
Chilijską Wapniową i Nitrofos 

przyjmuje 

Zygmant Nagrodzki zawaia 11-2. 
į Kto zamówi wcześnie—ten będzie miał į 

transporty w drodze. 501 
  

  

| Sensacja dla Wilna! | 

MISS POLONJA 
w otoczeniu 10 gwiazd piękności 

| neti, HELIOSK 
| (Patrz 4 str.)    569 

  

da się za wyražnem tej sprawy uję- 
ciem w duchu postępu społecznego, 
a za radykalnem zerwaniem z po- 
zorami świętoszkostwa i blagi mo- 
ralnej, ukrywającemi się za para- 
wanem konsystorskiej moralności, 
która w gruncie rzeczy powinna być 
jednaka z moralnością chrześcijań- 
ską, moralnością wogóle. 

Ten głos, tak sympatycznie do- 
magający się równości dla biedaka 
i bogacza wobec martwej litery pra- 
wa kościelnego, a słuszniej wobec 
niezawsze powołanych interpretato- 
rów tego prawa, zasługuje na uwa” 
gę niezależnie od istoty samego za- 
gadnienia. Głos Boy'a daje bardzo 
piękne świadectwo jego sumieniu 
pisarskiemu, indywidualności, jak 
określa siebie żartobliwie, mędrca. 
„Bo literatura — twierdzi Boy — jest 
sęjmem narodu; ważniejszym może 
od tego, który tam w zacisznem 
półkolu wymyśla sobie wzajem przy 
ulicy Wiejskiej. Przez nią uświada- 
miają się potrzeby i zjawiska chwi- 
i; przez nią przychodzą do głosu 
żądania i krzywdy ludzkie. Pisarz, 
któryby wciąż nie przykładał ucha 
do ziemi, aby wyczuwać jej tajem- 
ne drżenie, aby nasłuchiwać tenten- 
tu przyszłości, źle spełniałby swoje 
zadanie”. A w imię czego ma to 
czynić, co przyświeca jego baczeniu 
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KUR" DOE: R WILL EN'SK I 

Z całej Polski. (stry zatarg sowiecko - łotewski 
Obniżenie opłat notarjalnych 

dla ludności wiejskiej, 
Uchwalony przez radę ministrów 

projekt ustawy o opłatach notarjal- 
nych przewiduje, że za sporządze- 
nie aktów sprzedaży, zmiany nie 
ruchomości, lasu na wyrąb, przed- 
siębiorstw przemysłowych i handlo- 
wych, działów, cesji, praw spadko- 
wych, układu pojednawczego, dzier- 
żawy, darowizny oraz zawiązania 
spółki pobierana będzie opłata: 

"Przy sumie aktu do 3 tys. zł. — 
1,5 proc., a najmniej 30 zł., przy 
sumie 3-- 10 tys. zł. — za pierwsze 
3 tys. zł —45 zł., a odreszty | proc.; 
przy sumie 10—40 tys. zł. za pierw- 
sze 10 tys. — 115 zł, a od reszty 
0,75 proc.; przy sumie 40—100 tys. 
zł. za pierwsze 40 tys. — 340 zł, a 
od reszty 0,4 proc.; przy sumie100— 
300 tys. zł. za pierwsze 100 tys. — 
580 zł., a od reszty 0,2 proc.; przy 
sumie 300—600 zł. za pierwsze 300 
tys. zł. 980 zł., a od reszty 0,15 proc. 
Od sumy ponad 600 tys. zł. opłaca 
się za pierwsze 600 tys .zł.— 1430 zł., 
a od reszty 0,1 proc. 

Za wszelkie inne akty, jak na- 
przykład: uznanie dzieci, odwołanie 
testamentu i t. p. obowiązuje stała 
opłata w złotych jak następuje: za 
poświadczenie zgodności odpisu z 
oryginałem — | zł. od strony, za 
poświadczenie wyciągów z ksiąg 
handlowych — po 10 gr. od każdej 
pozycji; za poświadczenie podpisu 
na pełnomocnictwie—4 zł. Najwyż- 
sza opłata tej kategorji wynosi 
100 zł. 

Projekt ustawy będzie niebawem 
wniesiony do Sejmu. Ustawa będzie 
obowiązywała na terenie okręgów 
sądu apelacyjnego warszawskiego, 
lubelskiego i wileńskiego. 

Wilki plagą powiatu łódzkiego. 
Grupami podchodzą do zagród 

wiejskich. 

ŁÓDŹ, 21-П. W ostatnich dniach 
na terenie powiatu łódzkiego w la- 
sach  lutomierskich pojawiła się 
znaczna ilość wilków, które czy- 
nią bardzo poważne spustoszenia, 
W związku z tem kilku starostów 
w porozumieniu z właścicielami 
większych majątków ziemskich, pod- 
jęło walkę z wilkami. W ciągu ub. 
tygodnia zabito w jednym tylko 
majątku 23 wilki. 

Ostatnio również na terenie sta- 
rostwa łęczyckiego pojawiły się 
wilki, które grupami podchodzą do 
zagród wiejskich. ` 

Dwa zwycięstwa polskich nar- 
ciarzy. 

WESTEROWO, 22. II. (Pat). W 
dniu dzisiejszym w dalszym ciągu 
mistrzostw narciarskich w. Westero- 
wie (Wysokie Tatry, Czechosłowa- 
cja) odbył się bieg pań i bieg zjaz- 
dowy panów. W biegu pań zwycię- 
żyła Polka Bronisława Polankowa, 
zaś bieg zjazdowy panów przyniósł 
również zwycięstwo Polakowi Broni- 
sławowi Czechowi, potwierdzając w 
ten sposób jego opinję -najlepszego 
narciarza zjazdowego świata. 

Gdańsk uwolnił się od zatorów 
lodowych. 

GDANSK, 22. II. (Pat). Dzięki 
zmianie pogody i ciepłym wiatrom 
południowo-zachodnim sytuacja w 
porcie gdańskim uległa dziś w nocy 
decydującej zmianie. 

Zatory lodowe, zamykające do- 
tąd zatokę Gdańską  popękały na 
przestrzeni szeregu kilometrów, 
przyczem lód pędzony jest w stro- 
nę otwartego morza, uwalniając tem 
samem uwięzione dotychczas w za- 
toce gdańskiej okręty. Niemal wszy- 
stkie te okręty znajdują się porcie 
gdańskim. 

na głos chwili? To, że „dzisiejszy 
bunt jest jutrzejszem prawem; dzi- 
siejsze bluźnierstwo, jutrzejszym ko- 

munalem“. 
Dlatego Boy'a nie odstrasza wal- 

ka z takim porządkiem spolecznym, 
ktėrego logika zawodzi. Przeciwnie. 
„Można powiedzieć, że najpiękniej- 
szym tytułem pisarza jest jego nie- 
porozumienie z porządkiem społe- 
cznym“. | dodaje Boy figlarnie: 
„Mnie osobiście, jeżeli zdarza się 
mieć kiedy wyrzut sumienia, to że 
zanadto bywam z nim pogodzony”*... 

W objawie zamętu prawnego w 
sprawach rozwodowych, w stosunku 
do nich sporej części społeczeństwa 
widzi Boy wypaczenie pewnych po- 
jęć moralnych i społecznych i z du- 
żą siłą talentu wypowiada swoje 
pragnienie, aby „w stosunkach ludz- 
kich w odrodzonej Polsce było tro- 
chę mniej nierówności. trochę mniej 
ucisku, trochę mniej kłamstwa i o- 
bludy“. 

Ktokolwiek zna Boy'a z jego do- 
tychczasowego reagowania na za- 
gadnienia chwili, z jego nastawienia, 
nawet wobec literatury, od strony 
życia—dla tego nie był niespodzian- 
ką ten impet pisarski i ta zaciętość 
w postawieniu sprawy rozwodów w 
Polsce na' płaszczyźnie wybitnie hu- 
manitarnej i społecznej. Wypowie- 

  

  

Rewizja w sow. T-wie Okrętowym. 

RYGA, 22.I. W ryskich magazynach sowieckiej firmy Sow- 
torgflot, dokonano rewizji i znaleziono dowody, stwierdzające, że 

ta firma handlowa była placówką propagandy komunistycznej. Are- 
sztowano kilku urzędników. W związku z tem, poselstwo sowieckie 
w Rydze zwróciło się z notą werbalną do ministra spraw zagran. o 
wypuszczenie na wolność aresztowanych. 

Władze moskiewskie traktują tę sprawę jako antysowiecką ak- 

cję, godzącą w pierwszym rzędzie w łotewsko-sowiecki traktat han- 
dlowy. Twierdzenie władz łotewskich, że w czasie rewizji znaleziono 
kompromitujące materjały, „lzwiestja" nazywają polityczną prowo- 
kacją, zaznaczając przytem, że zachowanie się władz łotewskich 
wobec sowieckich instytucyj na Łotwie zmusi Sowiety do wyciąg- 
nięcia odpowiednich wniosków. 

Likwidacja olbrzymiej afery szpiegowskiej. 
RYGA, 22.IL. (Pat.). Łotewskiej policji politycznej udało się w ostat- 

nich dniach wykryć organizację szpiegowską. 
Ryga i Libawa, lecz agenci działali siedzibą jej kierowników była 

entrum organizacji oraz 
rów- 

nież i w innych częściach kraju, szczególnie zaś w Letgalji. 
Między aresztowanymi znajduje się członek białoruskiej sekcji Ko- 

minternu Chrucki. Wykryta organizacja, starała się po zlikwidowaniu 
letgalskiej grupy szpiegowskiej wznowić działalność swych poszczególnych 
jaczejek pośród łotewskich pogranicznych oddziałów wojskowych. U are- 
sztowanych znaleziono większe sumy pieniężne, podrobione dokumenty 
oraz paszporty. 

Sowiecka nota protestacyjaa. 
RYGA, 22. II. (Pat.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało ro- 

syjską notę, protestującą przeciwko rewizji dokonanej w ryskich składach 
sowieckiego t'wa okrętowego Sowtorgfłot, co zdaniem noty utrudnia regu- 
farny rozwój tranzytu. Łotewska ag. tel. zaznacza, że rewizje miały miejsce 
w związku z wykryciem nielegalnej komunistycznej organizacji. 

Dziennik „Latvis* omawiając tę sprawę, zapytuje, czy Rosja sowiecka 
chce operacje tranzytowe związać z działalnością pewnych czynników anty- 
państwowych. Nota protestacyjna może, zdaniem dziennika, wzbudzić jedynie 
ździwienie i podejrzenie. Wszelkie mieszanie się do wewnętrznych Spraw 
Łotwy musi być energicznie odparte. Organ socjalnej demokracji krytykuje 
zarządzenia, podjęte przez rząd, jako nierozważne. 

Dookoła tułaczki Trockiego. 
Protest hr. Westarpa. 

BERLIN, 22. 2. Pat. Kanclerz otrzymał list od hr. Westarpa, pro- 
testujący przeciwko udzieleniu wizy Trockiemu, którego pobyt w Niem- 
czech mógłyby — zdaniem hr. Westarpa — przyczynić się do naruszenia 
ładu i bezpieczeństwa publicznego. 

Trocki chce s'ę osiedlić we Francji. 
BERLIN, 22.I! (Pat). „Vorwaerts* donosi z Paryża, że przewodni 

czący komunistycznej opozycji francuskiej Borych Suwarin otrzymał tele- 
gram, w którym Trocki prosi go o umożliwienie przyjazdu do Francji. 

Trockiemu na przyjazd do Francji. 

/$uwarin miał odpowiedzieć Trockiemu, że rząd francuski, a w szczegól- 
ności ministerstwo Spraw Zagranicznych jest przeciwne pozwoleniu 

Wobec tego Suwarin poradził rzekomo Trockiemu nie zwracać się 
z prośbą o wizę do rządu francuskiego, lecz zwrócić się do rządu nor* 
weskiego, ponieważ w tym kraju Trocki posiadałby więcej szans otrzy- 
mania pozwolenia na pobyt. 

Stanowisko rządu Francuskiego. 

PARYŻ. 22.II (Pat). Koła miarodajne stwierdzają bezpodstawność 
pogłoski, jakoby ministerstwo Spraw Zagranicznych miało sprzeciwić się 
osiedleniu się Trockiego we Francji. Dotychczas 

starań, ani w drodze pośredniej, ani też bez” tym kierunku żadnych 
pośredniej. 

Trocki nie uczynił w 

  

Dwie propozycje Danduranda. 

GENEWA, 22.1 (PAT). Liga Narodów ogłosiła memorandum przed- 
stawiciela Kanady Danduranda o procedurze, jaka ma być stosowana 
wobec kwestyj mniejszościowych. Dandurand stwierdza, iż procedura 
obecna nie zadawalnia mniejszości, które uważają się za ofiary bezczyn- 
ności i obojętności Rady Ligi. Mniejszości składają skargi, choć nie wie- 
dzą, czy to doprowadzi do jakich rezultatów. 

Dandurand proponuje: |) Autorowie petycyj przedstawiać mają na 
przyszłość swoje petycje odpowiednim rządom, a dopiero na wypadek 
niepowodzenia kierować je do Ligi Narodów. 2) Obecny komitet trzech 
powinien być zastąpiony przez Radę Ligi. Rada Ligi będz'e musiała 
osądzić, czy propozycje Danduranda dają się pogodzić z literą trak- 
tatu, czy wprowadzają ulepszenie do obecnej procedury iczy nadają się 
do przyjęcia dla państw. 

SZKOŁA FILMOWA 
ZWIĄZKU ARTYSTÓW SZTUKI KINEMATOGRAFICZNEJ W WILNIE 

przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929.  Sekretarjat czynny codzień w, godz. 11-1 i 5-8 

ulica Ostrobramska 27 (w podwórku na lewo). 504 

dział się w pełni Boy — pisarz, któ- 
rego indywidualność kształtowała się 
pod wpływem literatury tak naw- 
skróż przenikniętej ideą czlowie- 
czeństwa. 

A że przemoc „Świętoszka w 
odrodzonej Polsce zaczyna być za- 
straszająca” uderzył Boy w jedną z 
twierdz jego obronnych. w zasłania- 
nie się wzniosłemi hasłami dla celów 
bardzo przyziemnych. 

Ktokolwiek uważnie '/ przeczyta 
książeczkę o „Dziewicach Konsys- 
torskich* zrozumie jak beznadziej- 
nie głupiemi były zarzuty, stawiane 
Boy'owi, iż propaguje rozwody, prze- 
mawia w imieniu masonerji, wywra- 
ca podstawy społeczeństwa. Głęboka 
przepaść dzieli ujmowanie się za 
krzywdą społeczną, od wywracania 

"podstaw porządku moralnego. Ale 
dla zgłuszenia prawdy, dla wypa- 
czenia charakteru wystąpienia Boya 
posypały się z wiadomych twierdz 
świętoszkostwa niewybredne grudki 
obłudnych argumentów. Co najcie- 
kawsze, skądinąd pisarz kulturalny 
p. St. Miłaszewski rozpoczął w pew- 
nem piśmie kampanję przeciwko 
Boy'owi, gdzie wbrew swemu po- 
ziomu intelektualnemu a niezdarnie 
kuje broń z wypowiedzeń Boy'a, 
mieszając świadomie poważne z żar- 
tobliwem. Jak widzimy, niezawsze 
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dobre rezultaty daje połączenie po- 
rachunków osobistych z nakazami 
fałszywie pojętej moralności społe- 
cznej. 

Na złość tym, co nie chcą rozu- 
mieć postawy pisarskiej Boy'a za- 
cytujemy jeszcze jedno jego oświad- 
czenie: „Igrač z najbardziej uświę- 
conemi pojęciami, z najbardziej czci- 
godnemi uczuciami, próbować ich 
siły i szczerości, 
czynnikiem śmiechu, prowokować 
obłudne oburzenia, demaskujące 
dyskusję, wpuszczać powietrze, 0ё- 
mielać do myślenia, iżby, pośród 
walących się bałwanów, zostało to 
co naprawdę jest szanowne — oto 
zadanie, które chciałbym spełniać 
wedle sił moich." Po takiem credo, 
wypowiedzianem nie dzisiaj, a po- 
partem całą działalnością pisarža, 
źle robi Boy, że się tłumaczy o co 
mu chodziło w „artykułach rozwo- 
dowych." 

Nie będzie może obojętną dla 
czytelnika informacja, że artykuły te 
powstały dość przypadkowo, z po- 
trącenia w recenzji teatralnej z jed- 
nej ze sztuk rosyjskich sprawy mal- 
żeństw w Rosji. Takiej widać jed- 
nak w recenzji swej dotknął Boy 
bolączki, tak obchodzącej ogół, że 
posypały się do niego listy i zapy- 
tania, z których urosła owa osobi- 

  

"wydatki i dochody 

mniejszości narodowych Niemiec, t. 

„pi głód i nędzę. 2 
Li 

  

  

„przesądzać dzisiaj. Ale niewątpliwie 

rozkładać je od- 

„nie kłamstwa. ŚR 

' książeczkę, która bezwiednie ©: 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE. '1 
— Ukazał się zeszyt 3 „Wiado- 

mości Statystycznych". Bogata treść 
zeszytu zawiera następujące tablice: 

Wykresy ilustrujące stan gospo- 
darczy Polski. Stan gospodarczy 
Anglji, Francji, Niemiec i Stanów | 
Zjednoczonych Am. Półn. Tablice | 
cyfrowe uboju zwierząt gospodar- 4. 
skich. Produkcja cukru, win owoco- |. 
wych i miodu do picia, oraz cykorji | 
i konserw. Fabryki waty, wyrobów. 
powrożniczych i mebli giętych. Huty 
szkła, Handeł zagraniczny i zesta- || 
wienie według głównych dziedzi 
produkcji oraz handel zagraniczny 
Polski produktami rolnemi. Komuni- | 
kacja: przewóz towarów na kolejach 
i ruch towarów przewiezionych stat- 
kami P. P. „Żegluga Polska“. Ruch 
pocztowy, telegraficzny i telefonicz- 
ny w ważniejszych miastach. Ceny | 
hurtowe żywności. Wskażnik kosz- — 
tów utrzymania w Warszawie i ko- % 
sztów żywności w większych mia- 
stach. Porównanie kosztów żywność — 
ci w większych miastach. Ceny ar- || 
tykułów żywności w większych mia- | 
stach. Przegląd międzynarodowy: | 
ceny giełdowe zbóż i ceny hurtowe. 
Bezrobocie. Zatrudnienie: w górnic- 
twie, hutnictwie, przemyśle, na ro- LS 
botach publicznych i w przemyśle + 
przetwórczym. Robotnicy według : 
galęzi przemyslu. Zatrudnienie i stan 
zamówień. w niektórych rodzajach į 
przemysłu przetwórczego. Płace za 
sadnicze robotników w górnictwie, W 
hutnictwie i w przemyśle. Kredyt: — 
obieg pieniężny: kursy dewiz, pa- | 
pierów procentowych i akcyj na | 
giełdzie warszawskiej; kursy polskich 
pożyczek na giełdzie w Nowym 
Yorku. Banki: Polski, Gospodarstwa 
Krajowego, Państwowy Rolny i ak- 
cyjne. Protesty weksli. Obroty na 
giełdach pieniężnych. Skarbowość: | 

Kolei Państwo- || 
wych. Najważniejsze choroby zakaź- | 
ne zarejestrowane według tygodni. || 

(AND ISSN ROZSZ SKAT | 

Zjazd mniejszości narodowych 
Ww Niemczech. : 

BERLIN. 21.II. (Pat). W dniu 19 || 
b. m. obradował w Berlinie zjazd 
mniejszości narodowych Niemiec. 
Obrady zjazdu poświęcone były 
sprawie kongresu mniejszości, zbie- 
rającego się od kilku lat corocznie 
w Genewie, oraz sprawie szkolnic- 
twa mniejszościowego w Niemczech. | 
Zjazd uchwalił rezolucję, przypomi- 
nającą dawne stanowisko mniejszo- 
ści narodowych Niemiec w sprawie | 
szkolnej i domagającą się ponownie 
uregulowania sprawy mniejszości 
narodowych w Niemczech nie w, 
drodze dekretu, lecz w drodze usta* 
wy dla całego terytorjum Rzeszy | 
niemieckiej. Pozatem rezolucja pod- | 
kreśla, że dekret o szkolnictwie | 
mniejszościowem  polskiem wraz z i 
poprzednio już wydanym dekretem | 
o szkolnictwie dla mniejszości duń- | 
skiej reguluje sprawę szkolnictwa | 
mniejszościowego tylko częściowo, | 
bo dla dwóch tylko mniejszości, po- 
zostawiając poza nawiasem resztę 

i 
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zn. serbo-łużyczan, litwinów i fry- 
zów. 

 RIFODYOSTYWPIE ZA. 1F"T0 KROEECZO WIARE WO TTYTROPISWOKZKYAWWYWWA | 

OFIARY. 
Ofiarności Sz. Czytelników polecamy 

staruszka 75 cio letniego, który wraz z ro- 
dziną znajduje się w ostatniej nędzy. Przed 
wojną był, urzędnikiem M. Spraw Wewnętrzn. | я 
м Petersburgu obecnie w oczekiwaniu eme- zk 
rytury, którą otrzyma najdalej w za rok, cier- 

  

Łaskawe datki,choćby najmniejsze przyj- || 
muje adm. „Kurjera Wileńskiego* dla był. — 

urzędnika. у 
   

    

  

   

        

    

   
    

  

   
           

   
    

    

   
    

    

    

  

    
    

    

   

sta bardzo i bardzo charakterysty” 
czna dla umysłowości Boy'a ksia" © 
żeczka. ' 

(Czy spelni swoją rolę — trudno 

jako wypowiedź wybitnego pisarz! 
jako reakcja na krzywdy społecz: 
współczującego człowieka — znaj” 
dzie rozgłos szeroki, znajdzie wdzię- 
czne echo. A gdyby jeszcze poziom 
kulturalny czytelników, nie zgadza 
jących się natezę zasadniczą autor 
-- wyrównania, usunięcia krzywej 
społecznej--nie wywoływałkrzykliwej 
i obłudnej reakcji, a zdobyć się PO 
zwolił na równie poważny kontrat 
w obronie nierówności społecznej 
i za uwstecznieniem pojęć moral- 
nych, bylibyšmy šwiadkami cieka- | 
wego sporu . о dwa šwiatopog dy: 
zwycięstwo prawdy lub upozorowa- 

w 
dą 

. › 
Kończę. Dalsze cytowanie Boy A 

groziłoby mi popadnięciem W ma. | 
nierę hósickowskich wycinanek Nie- 
dzielnych i wypaczałoby tendencję 
tego artykułu. Chodziło mi yz 
nie o zwrócenie uwagi ogółu, Na 

ie dslajii 

  

indywidualności P>" nia nam ów rys * 
óreg: Boy'a—medrca, rys istotny,» kt 

tłem wrażliwość społeczna i wsP 
czucie krzywdzie jednostki. | 

W. Piotrowie. 
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"WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Trup na torze kolejowym. 

Morderstwo czy wypadek? 

Wczoraj rano w pobliża stacji Marcinkańcze znaleziono leżące kolo 

* toru kolejowego zwłoki mężczyzny, jak następnie ustalono, mieszkańca 

    

   

  

     
   

   
    

      

    

    

domokrążnych 
(następna 

ź 

w kierunku granicy sowieckiej. 

wie prowadzą dochodzenie. 

  

ow. mołodeczańskiego Tomasza Bohuszewicza. Trup był bez palta, na- 

tomiast w kieszeniach marynarki znaleziono nienaruszone pieniądze, do- 

umenty, w tem akt kupna majątku Kuszlany w powiecie oszmiańskim 
- 

* * ° 

it d. Naskutek przeprowadzonego natychmiast dochodzenia ustalono, że 

' Bohuszewicz jechał z Warszawy, mając za towarzyszów podróży dwóch 

sprzedawców obrazów, 
stacja za Marcinkańcami) i udali się do jednej z poblizkich 

wiosek. Wobec tego, że zachodzi podejrzenie morderstwa, obu handlarzy, 

| aresztowano. Wczoraj wieczorem przywieziono ich do Wilna i rozpoczęto 

śledztwo. Z zeznań aresztowanych wynika, że jadący z nimi w tym sa- 

mym przedziale Bohuszewicz koło Marcinkańców dostał nagle ataku 

' duszności i wysiadł Z wagonu, chcąc zaczerpnąć świeżego powietrza. Co 

potem z nim się stało oni nie wiedzą. Widząc, że Bohuszewicz zostawił 

w przedziale palto, sądzili że rozmawia gdzieś w pobliżu ze znajomym, 

więc, wysiadając w Olkienikach, nikomu o zaginięciu nie meldowali. Palto 

maturalnie zostawili i znalezione zostało one przez służbę kolejową. Dal- 

sze dochodzenie wyjaśni bezsprzecznie zagadkę śmierci Bohuszewicza“ 

którzy wysiedli w Olkienikach 

Prezes T-wa Szkoły B'ałoruskiej d-fraudantem 

U: jak donoszą z Baranowicz, prezes tamtejszego Towarzystwa Szkoły 

-_ Białoruskiej Matko, po dokonaniu defraudacji na sumę 10.000 zł. zbiegł 

Defraudantem zainteresowały się władze śledcze, które w tej spra- 

Fatalne skutki mrozów. 

Masowe wymarznięcie kartofli w pow. wil.-trockim. 

. Mieszkańcy powiatu wil.-trockiego, mając mało widocznie došwiad- 
czenia z lat poprzednich, kiedy to niemniej 
Wileńszczyznę, nie zabezpieczyli odpowiednio złożonych w kopcach kar- 

surowe mrozy nawiedzały 

| tofli, wskutek czego na terenie powiatu skonstatowano dziś masowe ich 
' $ 

    do sadzenia. 
zmarznięcie, co nasuwa obawę, iż w okresie wiosennym okaże się brak 

Poinformowany o powyższem Sejmik wileńsko-trocki, chcąc przyjść 

ludności z pomocą, zamierza w najbliższym czasie, po uprzedniem poro- 

  

  А 

zumieniu się z władzami wojewódzkiemi, wystąpić do Państwowego Banku 

Rolnego z prośbą o udzielenie kredytów siewnych, gdyż oprócz kartofli 

daje się też dotkliwie odczuwać brak nasion łubinu i seradeli, które rów" 
mież zostały zniszczone w roku ubiegłym. 

Wrażenia z pobytu w Święcianach. 

  

* Z powodu mrozów i śnieżyc, ja- 
kie ostatnio nawiedziły kraj, prawie 
wszystkie pociągi 'przychodzą ze 
znacznem opóźnieniem. takiemż 
opóźnieniem od kilkunastu dni przy- 
bywa do N.-Święcian i pociąg poś- 
pieszny, Warszawa—Zemgale. 

|. Dnia 14 b. m. wsiadłem “do tego 
pociągu w Wilnie, chcąc dostać się 

| do Święcian. Wskutek mrozu pociąg 
“| į tym razem się spóźnił о 2 godzi- 

ny, czyli był w Nowych Święcianach 
„o I2 z minutami. 

Jak wiadomo Nowo-Šwigciany 
° — łączy z t. zw Staremi Święcianami 

| kolejka wąskotorowa, odchodząca 
zwykle po nadejściu pociągu z Wil- 
na. Jakież było jednak moje i in- 
nych podróżnych zdziwienie, gdyśmy 
się w kasie dowiedzieli, że kolejka 
odeszła o zwykłej porze, a władze 
kolejowe nie zatroszczyły się, by na 
ten wyjątkowy czas uruchomić do- 
atkowy pociąg, zmuszając tem sa- 

', mem pasażerów do kilkagodzinnego 
oczekiwania na następny pociąg, 
lub, komu pilno, na przebycie w 
trzaskający mróz 12 kilometrowej 
odległości żydowską dryndulką na- 
rażając się przytem na odmrożenia 
lub całkowite zamarznięcie. 

Nie na tem był koniec moich 
wrażeń - niespodzianek. Po dostaniu 
się wreszcie do Święcian, chcąc na- 

_. być „Kurjer Wileński* udałem się 
|| "do kiosku z gazetami, który mieści 

się w aptece Tarasiejskiego i po- 
prosiłem o Nr. niedzielny. Tu mi 
zakomunikowano, że Nr. niedzielny 
będzie dopiero w poniedziałek. Jak- 
to, dla czego? przecież gazety z Wil- 
na przychodzą do N.-Święcian rano, 
więc czyżby na przesłanie poczty z 
Nowych do t. zw. Starych Swięcian 
odległych od siebie zaledwie o 12 
klm. trzeba było aż 24 godzin? 

Niestety, jak się okazuje, tak!! 
Czyja w tem wina, trudno usta- 

_ lić—w każdym bądź razie są to rze- 
"czy tak nienormalne, że poprostu 

wstyd. A wstyd tem większy, że 
przecież «w mało kulturalnych 
prowincjach Wschodu lub Afryki 

й 

    

  

    

Uwadze odnošnych wladz. 

takie rzeczy chyba już dziś się nie 
dzieją. 

Żałatwiwszy swoje zwykłe inte- 
resy udałem się na „dworzec“ šwię- 
ciański i aczkolwiek byłem już o 
kilkadziesiąt kroków od niego, nie 
mogłem go zobaczyć. Przed sobą 
miałem jedynie jakieś dwie ubikacje, 
jedną małą, lecz dość schludnie wy- 
"glądającą, drugą zaś większą, skle- 
coną z dwóch wagonów kolejowych, 
niechlujną i przykro wyglądającą. 
Jak się okazało był to t. zw. „dwo- 
rzec” miasta powiatowego. Pocze- 
kalnia ma literalnie 3 kroki wszerz 
i 5 wzdłuż, ciemność, zaduch nie- 
dowytrzymania i brudy takie, że 
można się przykleić do ściany. 
ten sposób przedstawia się również 
pokój służbowy, w którym jest kasa. 
gabinet naczelnika. sypialnia dyżur- 
nego i t. d. 

Praca o takich warunkach dla 
służby kolejowej musi być straszna, 
to też nic dziwnego, że urzędnicy 
wyglądają równie niedbale jak ich 
otoczenie. a stosunek do podróżnych 
jest gburowaty. 

Jako przykład może posłużyć na- 
stępujący fakt: Chcąc się dowiedzieć 
o której godzinie odejdzie pociąg, 
wszedłem do t.zw. „kancelarji“ i wi- 

dząc odwróconego plecami prawdo- 
pododnie urzędnika, zagadnąłem go. 
Ten zaś, nie racząc się nawet od- 
wrócić, odburknął coś nieokreślonego 
z czego nic wywnioskować nie mo- 
głem, nie mając przeto nadziei do- 
gadania się, opuściłem niegościnne 
miejsce. 

Czas nareszcie, aby władze ko- 
lejowe zajęły się cokolwiek stacją 
miasta powiatowego i wzniosły choć- 
by jakiś prymitywny budynek, w 
którym znalazłyby pomieszczenia, 
tak poczekalnia dla pasażerów jak 
i pokoje urzędowe. 

Wypada jeszcze wspomnieć, że 
miejscowe komisje sanitarne zmu- 
szone są stale sporządzać protokóły 
za „czystość” na tut. dworcu, któ- 
remi jednakże niebardzo się wzru- 
szają władze kolejowe. M. 

  

KRONIKA BRASŁAWSKA. 

а ° — Ukonstytuowanie się Komi- 
“| tetu Opieki nad Mogilami Žolnie- 

rzy W. P. W dniu 18.lL zarejestro- 
wano w Starostwie Braslawskiem 
Komitet Opieki nad mogiłami żol- 
mierzy W. P. 
„Do Zarządu Komitetu weszły 

następujące osoby: prezes Zakrzew- 
ski Władysław, urzędnik kolejowy 

| w Nowej Wilejce. wiceprezes Mey- 
sztowicz Henryk, technik drogowy. 
sekretarz Jachta Józef, pisarz gmin- 
ny, skarbnik Kardymowicz Edward, 

' nauczyciel szkoły powszechnej w 
Rymszanach. 

* Komitet 
wójta gminy 
wińskiego. 

— Kółko kontroli obór. W ubie- 
głą niedzielę w Zamoszu, gminy 
jodzkiej pod przewodnictwem in- 
struktora hodowli p. Szostakowskie- 
go, przy udziale przeszło 40 osób, 
członków Kółka Rolniczego i Spół- 
dzielni Mleczarskiej odbyło się zeb- 
ranie w celu zorganizowania kółka 
kontroli obór. Do wspomnianego 
kółka zapisano 90 krów. 

: Takież zebranie odbędzie się w 
najbliższym czasie w m. Jodach, 

powstał z inicjatywy 
rymszańskiej p. Czer- 

  

    

   
   

poczem' wymienione kółka będą 

połączone w jedno kółko kontroli 

obór. Zainteresowanie gospodarzy 
w powyższym kierunku duże. 

KRONIKA MOŁODECZAŃSKA. 

— Roczne zgromadzenie człon- 
ków Kasy Spółdzielczej. Przed pa- 
ru dniami w lokalu Urzędu Gmin- 
nego w Gródku, powiatu mołode- 
czańskiego odbyło się roczne walne 
zgromadzenie członków Kasy Spėl- 
dzielczej pod przewodnictwem ks. 
proboszcza Kozłowskiego Nikodema 
z parafji chołchelskiej. Zebranie za- 
gaił agronom p. Żukiel, nawołując 
obecnych do uruchomienia mleczar- 
ni spółdzielczej w Gródku. 

W wyniku obrad wybrany został 
nowy zarząd Kasy Spółdzielczej w 
składzie: ks. Nikodem Kozłowski, 

proboszcz parafji chołchelskiej, Bo- 
harewicz Bolesław z majątku Wia- 
łorucz, Margajlik Aleksander z folw. 
Halejki, Ignatowicz Borys wójt gmi- 
ny gródeckiej, Szymkiewicz Mieczy- 
sław z majątku Dowcewicze, Boro- 
dzicz Jan z zaśc. Pronczejkowo, Czap- 

liński Apolinary z zaśc. Wiłucewi- 
cze, Korsak Tadeusz z Balcer i Sza- 
cior Ignacy ze wsi Kiełtowce. 

KURIER 

Liga Morsta i Rzeczma przy prac. 
Sprawa schroniska nad jeziorem 
Trockiem posuwa się naprzód. 

Wczoraj o g. 6 w. odbyło się w 
mieszkaniu znanego ideowego dzia- 
łacza Ligi Morskiej i Rzecznej i 
członka zarządu oddziału tej donio- 
słej placówki w Wilnie, p. W. Szu- 
mańskiego, zebranie organizacyjne 
Komitetu Budowy Schroniska Ligi 
w Trokach. 

Zagaiwszy zebranie, p. Szumań- 
ski poprosił o objęcie przewodnic- 
twa obrad p. wicewojewodę  Kirti- 
klisa, który w treściwych swych wy- 
wodach podniósł znaczenie przed- 
sięwziętego dzieła. 

Ze sprawozdania p. Szumańskie- 
go wynika, że prace przygotowaw- 
cze posuwają się naprzód. 

A oto pokrótce dotychczasowe 
wyniki tych prac; dzięki zabiegom 
zarządu Wileńskiego Oddziału Ligi 
w dniu 14 lipca r.ub. Rada Miejska 
m. Trok uchwaliła oddać L. M. i R. 
w dzierżawę na 99 lat wyspę Krzy- 
żówkę, upatrzoną, jako najodpowie- 
dniejsze miejsce na schronisko. 
Podnosiliśmy już zresztą w swoim 
czasie, podkreśliwszy wysoce oby- 
watelski gest Rady Miejskiej, która 

„w zrozumieniu dążeń Ligi, zdecydo- 
wała pobierać od niej tenutę dzier- 
żawną w sumie | złotego. 

Odbyty w ub. karnawale Bal 
Morski w Kasynie Oficerskim, Gar- 
nizonowym-przyniósł czystego do- 
chodu na rzecz schroniska kwotę 
1200 zł. 

Pozatem Zarząd Ligi przedsię- 
wziął zbieranie składek, rozesławszy 
przeszło 300 list osobom propagują- 
cym ideologje Instytucji. Dochó 
otrzymany tą drogą przewidywany 
jest przez p. Szumańskiego około 
3000 zł. 

Dalej Zarząd Ligi postanowił u- 
rządzić na tenże cel w maju r. b 
„Tydzień Morski" — łącznie: z za- 
bawą ogrodową, z których to im- 

prez spodziewa się czystych wpły- 
wów do 5000 zł. 

Zebranie na wniosek przewod” 
niczącego p. wice-wojewody uznało 
się za Komisję Organizacyjną i w 
tym chatakterze postanowiło zwo* 
łać na dzień 5 marca r. b. posie- 
dzenie przy udziale szerszego gro- 
na zaproszonych do Komitetu osób. 

Na tem posiedzeniu, mającem 
się odbyć w sali Konferencyjnej U- 
rzędu Wojewódzkiego ma być wy” 
brany zarząd Komitetu Budowy 
Schroniska Ligi w Trokach. 

Schronisko to ma służyć nietyl- 

ko dla członków Ligi — lecz i tu- 

rystyki, wycieczki oraz wychowa- 
nia fizycznego, którego organa na- 
czelne z zainteresowaniem odniosły 
się do całej sprawy. 

Przy  schrenisku - projektowane 
są kursy pływackie i żeglarskie. 
Po oficjalnem zakończeniu zebrania 
uczestnicy jego potraktowani zosta- 

li przez szanownego gospodarza lo- 
kalu, jako goście i w miłej poga- 

wędce spędzili czas przy herbatce i 
ciastkach. 

Cieszyć się trzeba, iż dzięki za- 

pobiegliwemu zarządowi Liga Mor- 

ska i Rzeczna w Wilnie znaczy 

szybkiemi krokami rozwój swych 

prac, mających na celu dobro o- 

gólne i przyszłość państwa. W po- 

równaniu do roku ubiegłego ilość 
członków Ligi w Wilnie wzrosła z 
400 do 1200. Cyfry te wskazują, iż 

społeczeństwo nasze z zrozumieniem 
i ufnością odnosi się do bieżących 
prac tej zewszechmiar godnej z go- 
dziną każdą coraz intensywniejsze- 
go poparcia Instytucji o celach pań- 
stwowotwórczych. 

    

Sprzedaje się folwark: 
obszaru 61 dziesięcina wraz z zabudowa- 
niami oraz inwentarzem żywym i martwym 
3 klm. od stacji kolejowej w pobliżu Wilna. 
Szczegóły w Restauracji „Ziemiańskiej* 

przy ul. Mickiewicza 9. 

LTS GINTARAS 

Ponadto zebranie uchwalilo u- 
dzielanie członkom pożyczek pie- 
niężnych do 800 złotych oraz towa- 
ru bez ograniczenia, następnie po- 
stanowiono rozdać pozostały w ro- 
ku ubiegłym nawóz sztuczny w ilo- 
ści od 3 do 4 wagonów. Na wnio- 
sek agronoma p. Żukiela postano- 
wiono uruchomić Spółdzielnię Mle- 
czarską. W związku z tem dokona- 
no wyborów Zarządu. 

Z POGRANICZA. 
— Dezerter z armji litewskiej. 

W rejonie Wieżajn patrol KOP-u 
zatrzymał strażnika litewskiego, który 
w pełnym uzbrojeniu przekroczył 
granicę i dobrowolnie oddał się w 
ręce władz polskich, motywując 
swoją dezercję względami osobis- 
temi. 

— Ujęcie techników  komuni- 
stycznych. Onegdaj na pograniczu 
polsko-sowieckiem w rejonie Rubie- 
żowicz zatrzymano 2 techników ko- 
munistycznych, którzy z transpor- 
tem bibuły komunistycznej nielegal- 
nie przekroczyli granicę polską. 

— Nieudany przemyt. Na pogra- 
niczu polsko-”litewskiem na odcinku 
granicznym Filipow patrol KOP-u 
zatrzymał onegdaj 2-ch przemytni- 
ków z większym transportem spiry” 
tusu. ` 

Skonfiskowany przemyt przeka- 
zano do najbliższego Urzędu Cel- 
nego. 

WŁ, DZE NOSCK1 

KRONIKA 
  Dziś: Romany p. 

Jutro: Macieja 

23 Wschód słońca—g. 6 m. 30. 

lutego Zachód » g. 16 m. 8. 

Sobota 

      

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogicznego 
U. S. B.z dnia 22/Il —1929 roku. 

Ciśnienie | Į 6 
średnie w 765 
milimetrach 

Temperatura 
šrednia 1010 

Opady w ł 1 
milimetrach 

Wiatr przeważający į Południowo-zachodni 

Uwagi: Pochmurno, śnieg 

Minimum: — 14° С. 
Maximum: — 8°С. 

Tendencja barometr.: Stały spadek ciśnienia 

URZĘDOWA 

— Przyjęcia u p. wojewody. Pan 
wojewoda wileński Władysław Racz- 
kiewicz przyjął dzisiaj m. in. człon- 
ków prezydjum Komitetu Pomocy 
Ludności Dotkniętej Klęską Nieuro- 
dzaju w osobach pp. Gieczewicza, 
kpt. Feli, Łozińskiego w sprawach 
akcji zapomogowej. Następnie wice- 
ac Czyża w sprawach miej- 
skich oraz p. Kapłan-Kapłańskiego 
prezesa Zrzeszenia Hurtowników Że- 
laza na Kresach Wschodnich w spra- 
wach tego Zrzeszenia. 

ADMINISTRACYJNA 

— йа jazdę w stanie pijanym sześć 
tygodni aresztu. Starosta grodzki ska- 
zał na karę bezwzględnego aresztu 
w przeciągu sześciu tygodni kierow- 
cę taksometru Pawła Awłosewicza 
(Ne 14165) zam. w Wilnie, Bracka 
Me 10, ktory prowadząc w stanie 
Pie samochód w dniu 12 b. m. 
uderzył w okno piekarni przy ul. 
Literackie, wybijając szybę, poczem 
jadąc dalej uderzył przodem takso- 
metru w inny dom na ul. Metropo- 
litalnej, 

MIEJSKA 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 
Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej 
odbędzie się we czwartek 7 marca. 
Porządek dzienny nie został jeszcze 
ustalony. 

— Żakupienie centralnego wódo- 
mierza, Na wczorajszem posiedzeniu 
Magistratu m. in. uchwalono wyasyg- 
nować 6250 zł. na zakupienie cen- 
tralnego wodomierza dla miejskiej 
stacji pomp. 

— Ewidencja domów. Na skutek 
porozumienia odnośnych władz—Ko- 
menda Policji prowadzi obecnie pra- 
cę nad spisem wszystkich domów na 
terenie m. Wilna. Kaźdy dom ma 
szczegółową kartę ewidencyjną, w 
której uwzględnione są wszelkie braki. 
Karty te będą przechowywane w kar- 
totece policyjnej i na ich podstawie 
juź w marcu b.r. właścicielom pose- 
sji tak w śródmieściu, jak i na pery- 

„ferjach miasta nakazane zostanie po- 
czynienie koniecznych poprawek. 

UNIWERSYTECKA 
— Nowi docenci w U. $. B Na 

wniosek Rady Wydziałowej U. S. B. 
minister Oświaty habilitował na do- 
centów: d-ra Edwarda, Stanisława 

Czarneckiego na docenta fizjologji 
na wydziale lekarskim U. S. B. i 

d-ra Witolda-Zenona Krzyżanowskie- 
go na docenta ekonomii politycznej 
na wydziale prawa i Nauk Społecz- 
nych. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z Koła Polonistów. W niedzie- 
lę dn. 24. II. 29 r. o godz. 11 m. 15 
odbędzie się w lokalu Seminarjum 
Polonistycznego (Zamkowa 11). Że- 
branie Sekcji hist.-lit. Koła Pol. Na 
porządku dziennym: Referat p. t. „O 
tak zwanej niezrozumiałości Nor- 
wida* kol. Wł. Arcimowicza. 

Goście mile widziani! 

HARCERSKA 

— Szopka Harcsrska. Staraniem 
Koła Przyjaciół Harcórstwa  przy 
Czarnej Trzynastce Wil. Druż. Harc. 

zostanie na ogólne żądanie powtó- 

rzone przedstawienie p. t. „Szopka 
Harcerska* widowisko sceniczne w 
3-ch aktach J. Brauna (w wykona- 
niu harcerzy Drużyny) w niedzielę 
dnia 24-go b. m. o godzinie 12 m. 
15, w sali Miejskiej. 

Dochód przeznaczony na udział 
Czarnej Trzynastki w II Narodo- 
wym Zlocie Harcerzy pod Pozna- 
niem. 

WOJSKOWA 

— Nowy dowódca 6-ej Brygady K. 
0. P-u. W dniu wczorajszym dotych- 

czasowy dowódca 6-ej Brygady K. 

0. P-u pułk, Górski przekazał do- 
wództwo w ręce nowomiarowanego 
dowódcy 6-ej Brygady pułk. Korej- 
wie. 

Celem zaznajomienia się z Bry- 
gadą pułk. Korejwo w dniach naj. 
bliższych udaje się na pogranicze 
polsko-litewskie, 

— Dodatkowa komisja poborowa. 
We środę 6-go marca w lokalu przy 

ul. Bazyljańskiej 2 odbędzie się do- 

datkowa komisja poborowa dla męż- 

czyzn stale zamieszkałych na tere- 

nie m. Wilna, którzy z jakichkoj- 
wiek bądź powodów we właściwym 
czasie nie stawili się na lekarską 
komisję przeglądową. 

Z POCZTY 

— Objęcie urzędowania. Po doko- 
naniu inspekcji urzędów pocztowych 
w Grodnie, powrócił w dniu wczo- 
rajszym i objął urzędowanie prezes 
Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów inż. J. Żółtowski. 

— W sprawie pocztowych protes- 
tów weksli. Wobec zasp śnieżnych i 
nienormalnej komunikacji, Minister- 
stwo Poczt i Telegrafów  poleciło 
wszystkim urzędom pocztowo-tele- 
graficznym, aby w wypadkach, gdy 
zlecenia pocztowe z wekslami, prze- 
zaaczonemi do protestu, nadejdą do 
urzędu pocztowego po trzecim dniu 
terminu zapłaty na skutek opóźnie- 
nia spowodowanego siłą wyższą 
(przerwa komunikacji wskutek zasp 
lub silnych mrozów), urzędy mają 
stwierdzić na wekslu termin nadej- 
ścia, oraz powód opóźnienia. 

Opóźnione weksle należy przed- 
stawiać do zapłaty bez względu na 
przekroczony termin trzydniowy. W 
razie niezapłacenia sumy wekslowej 
należy dokonać prostestu. 

ZE_ ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ 

— Kolonie letnie „Rodziny Wojsko- 
wej” dla dzieci oficerów i podoficerów. 
Wydział Uzdrowisk Zarządu Naczel- 
nego „Rodziny Wojskowej* zawiada- 
mia niniejszem, że w r. 1929 będzie 
prowadził kolonje letnie w Ciecho- 
cinku dla dzieci oficerów i podfice- 
rów czynnych: oraz rezerwowych i 
emerytowanych. 

Opłata za sezon wynosić będzie 
114 zł. 

Zarząd „Rodziny Wojskowej* w 
Wilnie, uchwalił wysłać dwoje dzie- 
ci podoficerskich na koszt Stowa- 
rzyszenia i przyznać zniżkę 50 proc. 
dla 2-ga dzieci oficerskich. Bliższych 
informacji udzielą sekretarjat „Ro- 
dziny Wojskowej”, Mickiewicza 18, 
we czwartki o g. 17—19-ej. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Odczyt w „Ognisku Kol.“ W 
sali Ogniska Kolejowego w Wilnie 
przy ul. Kolejowej M 19 w niedzie- 
lę, 24. II. r. b. o godzienie 18-ej 
profesor gimnazjum Adama Mickie- 
wicza p. Zygmunt Gryniewicz wy- 
głosi odczyt na temat „Ochrona 
przyrody*. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Realizacja uchwały Magistratu. 

Jak już podawaliśmy celem przyj- 
ścia z pomocą bezrobotnym, Magi- 
strat m. Wilna na jednem z posie- 
dzeń poprzednich wyniósł uchwałę 
dodatkowego zatrudnienia 100 bez- 
robotnych. 

W związku z powyższem Wydział 
Opieki Społecznej Magistratu w dniu 
wczorajszym zatrudnił na robotach 
miejskich 66 bezrobotnych. Ponad- 

to codziennie zatrudnia się obecnie 
40 bezrobotnych przy pracy 8 lub 
5-ciu dniowej (wzamian za udziela- 
nie zapomóg doraźnych). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Nauczyciele szkół żydowskich i 

hebrajskich grożą strajkiem. Związek 
nauczycieli szkół hebrajskich i ży- 

dowskich nadesłał do gminy żydow- 
skiej ultimatum, w którym grozi o- 
gólnym strajkiem we wszystkich 
szkołach żydowskich i hebrajskich 
o ile gmina nie zrealizuje w naj- 
krótszym czasie przyznanego jedno- 
razowego subsydjam w wysokęści 
50.000 zł. 

W dalszym ciągu nauczyciele 
podkreślają rozpaczliwą sytuację ma- 

terjalną tych szkół i zwracają się z 

prośbą o wyznaczenie regularnie co 

miesiąc wypłacania subsydjum, po- 
czynając od marca b. r. 

W razie niezadośćuczynienia po- 

wyższem żądaniom — w marcu w 
szkołach żydowskich i hebrajskich 
wybuchnie ogólny strajk nauczy- 
cieli. 

— Strajk. Przed kilku dniami w 
przytułku im. Gertrudy Marks (Po- 
łocka 5) wybuchł strajk personelu, 

spowodowany zaległościami w wy- 
płacaniu uposażenia. 

S LI 

L Mr. 
Kary na radjopajęczarzy. 

Dnia 18 lutego Sąd Grodzki ska- 

zał za radjopajęczarstwo: |) Subocz 

Władysława, 2) Jackiewicza Włady- 

sława, 3) Wojtkowskiego Aleksan- 

dra, 4) Migacza Stanisława, 5) Zacze- 

niuka Andrzeja, 6) Szejnickiego Cze- 

sława, 7) Andrzejewskiego Mieczy- 

sława, 8) Traczewskiego Kazimierza, 

9) Klementa Michała, 10) CRyliń- 
skiego Juljana—wszystkich na ogól- 

ną sumę grzywny 305 zł., opłat są- 

dowych 45 zł, oraz tytułem po- 
wództwa cywilnego na opłatę łącz” 

nej sumy 336 zł. i ponoszenie kosz- 

tów prowadzenia sprawy w łącznej 

kwocie 135 zł. 
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TEATR i MUZYKA. 

REDUTA (na Pohulance). 

— „АбмоКа% ! rėže“. Dziś po raz trzeci 
komedja w 3-ch aktach Jerzego Szaniawskie- 
go p. t. „Adwokat i róże” ze Stefanem Ja- 
raczem w głównej postaci. 

— „Murzyn warszawski*. Jutro o godz 
16'ej przedstawienie popularne komedji 
A. Słonimskiego p. t. „Murzyn warszawski* 
W postaci Hertmańskiego wystąpi Stefan 
Jaracz. Ceny miejsc od 50 gr. 
i NIA o godz. 20-ej — „Adwokat 

róże”. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia"). 

Dzisiejsza premjera. „Dobrze skrojony 
frak*, niezmiernie aktualna i wesoła satyra 
Dregelli, o krawcu, który w demokratycznym 
państwie stał się ministrem, grana będzię 
dziš „po raz pierwszy w Teatrze Polskim. 
Będzie to jeden z tych wieczorów, podczas 
których wszechwładnie „panuje humor, ni- 
czem nie krępowany, pozwalający zapomnieć 
o mrozach (na widowni ciepło), stagnacji i 
podatkach. 

Czoło obsady stanowią p. p. Tymowska, 
Jasińska, Molska, Lubowska, Stanisławska, 
Wyrwicz-Wichrowski, Szłetyński, Malinowski, 
Relski, Opolski, Brusikiewicz, Dytrych i inni. 

— „Laleczka z saskiej parcelany*. M. 
Gerson-Dąbrowska, znana autorka-poetka i 
działaczka w dziedzinie kształcenia młodzie- 
ży, jedną ze swych najcenniejszych, pełnych 
prawdziwej poezji, czarodziejskich bajek wy- 
stawia w Teatrze naszym p. t. „Laleczka z 
RE porcelany* (Historja jednej majowej 
nocy). 

„Laleczka* będzie urozmaicona licznemi 
produkcjami tanecznemi w wykonaniu ze- 
społu p. Reizer-Kapłan, muzyką Griega i in- 
nych. Pracownie teatralne przygotowują 
nowe fantastyczne kostjumy i dekoracje. 

Premjera „Laleczki* w niedzielę o godz. 
12 m. 30 w południe. Sala dobrze ogrzana. 
Bilety od 50 gr. г 

— Popołudniówka niedzielna. W niedzielę 
o g. 5pp. aby dać możność poznania naj- 
nowszej komedji Wł. Perzyńskiego „Dziękuję 
za służbe* | najszerszej publiczności, Teatr 
Polski gra ją raz jeszcze. Świetna ta ko- 
medja, na której publiczność doskonale się 
bawi, powtarzana więcej nie będzie. Ceny 
miejsc wyznaczono od 20 gr. do 2 zł.50 gr. 

Wileńskie Towarzystwo Filkarmoniczne 
w Reducie na Pohulance. 

Miłośników prawdziwej muzyki w Wilnie 
czeka w nadchodzący poniedziałek i wtorek 
25 i 26 wspaniała uczta, na której znakomi- 
ty pianista p. Leopold Miienzer wystąpi z 
bogatym i oryginalnym programem, 

Świetny koncertant wystąpi u nas (pe 
powrocie z zagranicy, gdzie osiągnął wielkie 
sukcesy) w odrębnych programach. 

Bilety pozostałe do nabycia w księgarni 
„Lektor* Mickiewicza 4, w dniu koncertu 
zaś w Teatre Reduty. Początek o g. 20-ej. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał: Kukułka. 

SOBOTA, dn. 23 lutego 1929 r. 

11,56—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorolongiczy. 
15.00—16.00. Muzyka z płyt gramofonowych. 
16.00—16.20. Odczytanie programu dzien- 
nego, chwilka litewska i repertuar teatrów 
i kin. 16.20—16.35. Komunikat Zw. Kółek 
i Org. Roln. z. Wileńskiej. 16.35— 17.00. 
Koncert uczenic Jadwigi Krużanki. 17.00 — 
17.35. „Kłopoty Oszmiańczuka* — monoiog 
tutejszy. 17 35.—17.55. Dalszy ciąg koncertu 
uczenic p J. Krużanki. 17.55—18.50. Trans. 
audycji dla dzieci i młodzieży z Krakowa. 
18.50—19.10. Czytanka aktualna „Myśl Józefa 
Piłsudskiego*. 19.10 — 19.35. „Złodziejki* 
odczyt Il z cyklu „Przechadzki po więzie- 
niach wileńskich 19.35. Retransmisja opery 
z Rygi „Rigoletto* z występem Smirnowa. 
Podczas antraktów zostanie odczytany pro- 
gram na tydzień następny oraz po trans- - 
misji komunikaty: P.A.T., policyjny, spor- 
towy i inne, oraz muzyka taneczna. 

Na wileńskim bruku. 
— Kradzież aktów. Komornikowi 

Juljanowi Mościckiemu (Wileńska 25) 
skradziono z biura akta egzekucyjne 
na imię Konstantego Ludowskiego. 
Policja jest już na tropie sprawców 
kradzieży. 

— Kradzież palt. Z przedpokoju 
Stanisława Maleckiego (Zygmun- 
towska 8) skradziono 2 palta war- 
tości 1500 zł. 

— Wypadek samochodowy. Na 
ulicy Mickiewicza taksówka Nr. 28 
przejechała przechodzącą przez 
jezdnię Aleksandrę Kolbe, którą 
ulokowano w klinice U. S. B. 

— Uwadze dzielnicowych P. P. 
Koło domu Nr. 3 przy ul. Jeziornej 
wskutek poślizgnięcia się upadła 
i złamała nogę Olga Pogrybne 
(Święciańska 16). 

a 
—2————— 

Odpowiedzi od Redakcji. 
Uczennicy gimn. Im. Czartoryskiego. Pro- 

simy bardzo o zgłoszenie się ałbo do Re- 

dakcji między 2 — 3 albo między 5 — 6 па 

Pańską 25 m. 3, do p. Romer w sprawie 

interesującej miłą naszą korespondentkę, 

której szczerze współczujemy. Może się uda 

coś pomódz. 
P, Helena Brzeska. Prosimy, owszem 

o materjał w sprawie dodatnich i szlachet- 

nych czynów społecznych. Zawsze pożądane. 

  

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

Karsy matoralne dla dorosłych 
przy Gimnazjum im. Kraszewskiego w 

Wilnie, ul. Orzeszkowej 3—150d 10—12 

iod 16 do 17 oraz przy ul. Ostrobram- 
skiej 27. I p. od 17:/, do 21. 

Nauka wedle programów Min. W. R. 

i0.P. dla gimnazjów państw. Repety- 
torja do egzaminów wstępnych z VI klas 

i matury. Ustrój !/ą roczny. Nauka wed- 

le nowoczesnych metod i systemu przed- 

miotowego. Wolne miejsca na stopień 

przygotowawczy, do ki. IV, V, VI, VII, 

VIII. Specjalne repetytorjum dla woj- 

skowych. 270—3 
— 

Silne lotnictwo to potęga państwa! 
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SPORT. 
Zawody Narciarskie o Mistrzo- 

stwo Armii. 
Bieg 7 klm. z przeszkodami. 
W dniu 22, IL. b. r. o godz. 9 

rozpoczął się bieg 7 klm. z prze- 
szkodami o mistrzostwo Armii. 

Trasa biegu szła z boiska 6 p. 
p. Leg. do Belmontu wzdłuż traktu 
Połockiego w kierunku Wilejki na 
Równe Pole, następnie skrajem la- 
su w kierunku na cmentarz izraelic- 
ki wzdłuż cmentarza stroną północ- 
aą na wzgórze nad stajniami | p. 
a. p. Leg. i stąd z powrotem do 
boiska.B 

Na trasie ustawionych było sze- 
reg przeszkód naturalnych i sztucz- 
aych, jak przejście przez gęsty pod- 
szyty las, mała skocznia, przejście 
między płotami, stromy zjazd, dru- 
gi stromy zjazd po grani, skocznia 
powietrzna, zjazd rowem i zjazd 
przez linę rozpiętą nad ziemią. 

Punktów kontrolnych umieszczo- 
mo na trasie |2. 

Do biegu stanęło 99 zawodni- 

ków w tej liczbie 8 poza konkur- 

sem. 

Warunki biegu były bardzo cię- 

żkie z powodu wiatru i śniegu, któ- 
ry padał bez przerwy. 

Pierwszym na mecie był strzelec 
Skupień z 2| d. p., który uzyskał 
czas 43 m. 4| s. i notę 20. Drugie 
miejsce zajął strzelec Hrywniak z 
21 d. p. (44 m. 14). Trzecim był 
kpr. Pawluszkiewicz z 21 d. p. (45 
m. 5] s.), czwartym—st. strzel. Mie- 
telski z 21 d. p. (48 m. 25 s.), pią- 
tym por. Kasprzyk z 21 d. p. (48 
m. 25 s.), szóstym—kprl podch. Łę- 
towski (51 m. 35 s.). 

Poza konkursem czwarte miej- 
sce zajął kpt. Niemiec z 3 p. s. p. 

W ogólnej klasyfikacji zespołów 
zajęły miejsca: 

K U R IE R ТРЕ М 

1) zespół 21 d. p. nota 18.175. 
3) 2, D as zo 10.175. 
3) > Sm ” 5.400. 
YE" 2 ba GOPS I 4.725. 
So 27 db ” 3.975. 
65 1 Bed p. Н 3.925. POLE 
Po dwóch dniach zawodów stan | BaUmgarten F. Klamet 

mistrzostwa armji przedstawia się 
jak niżej: 

Prowadzi w dalszym ciągu 21 d. 
p. (nota 58.175), przed szkołą pod- 
chorążych (nota 35.817), 22 d. p. g. 
(nota 29.437), I br. K. O. P. (nota 
27.916), 19 d. p. (nota 25.916) i 20 
d. p. (nota 18.856). 

Biegiem kierował por. Kwaśnicza 
Edward. 

Bovet P. Instynkt wal 

  

Jeleńska L. Me 
lat 

Key E. Stulecie dziecka. 5a ю : ; 
Bieg 16 klm. ze strzelaniem Kierski F. J. H. Postalezzł t. |--1i,12.— || tycznie dziecko oddano mu pod opiekę z tem,. że na utrzymanie Sosnow- 
Dsió © jodz: %dMędóć wię 2 korea a R, i— ski będzie pobierał 30 zł. miesięcznie. 

: + 9 о! о- ot S. Dzieje wychowania. = ° i 
statnia konkurencja mistrzostw armji. Miklaszewski  W.  Nauozycielstwe nie ABE o ia bezdomnych а wychowa S prowadzono w z ilku łat i uznano go za dobry, tembardziej, że nie otrzymywan Szkół Pewszechnych. 1.— 

Ostrowski J. Żywa szk 
Przanowski W. Samor Bieg 16 kim. (komb.) i indyw. o 

mistrzostwo Wilna. 

Dziś o godz. 14 odbędzie się 
bieg 16 klm. komb. i indyw. o mi- 
strzostwo Wilna. 

  

KSIĘGARNIA 

+ Gebethnera 6 Wolffa i S-ki 
Wilno, ul. Mickiewicza Nr 7. 

Binet A. Pejęcia newsczesne o dzie- 

logja—Wychewanie). 6— 
Claparede E. Psycholegja dziscka. 8.50 

  

и Szkoła | charakter. 12.80 
Hamaide A. Metoda Decroly. 5— 

yka pierwszych 

   powszechnej. 4.50 
Rabska Z. 6 dzieciach i nie dla 

Sandiford P. Szkolnictwe angielskie. 4.50 

  

   

  

   
    

   
   
    

  

   

  

K I : ` Nr 45 (1390) 

Nieludzkie katowanie dziecka przez " 
opiekuna. 

Qględziny lekarskie stwierdziły 30 ran na ciele. 

Proces studzieniecki ujawnił smutny stan opieki nad dziećmi poze 
stającymi na wychowaniu osób ku temu niepowołanych. 
: Niezależnie od opieki urzędowej są również opiekunowie rekrutu- 
jący się z osób prywatnych. Jak taka opieka wygląda, niech posłuży mi 
stępujący fakt. 

o policji wpłynęło zameldowanie o nieludzkiem traktowaniu dziecka 
przez niejakiego Sosnowskiego (Betlejemska 9-a), który nietylko że po- 
wierzonego jego pieczy 5-letniego chłopca morzy głodem, lecz katuje gi 
w sposób zwierzęcy do utraty przytomności. 

Oględziny lekarskie stwierdziły, że dziecko ma 30 ran zadanyci 
jakimś tępem narzędziem, SW 

Wobec tego. że doszło do naszej wiadomości, że Sosnowski otrzy 
mał dziecko na wychowanie od Opieki Społecznej Magistratu, zwróciliś 
my się do kierownika tego urzędu p. Kejzika, który stwierdził, że fa 

CAR: 
we u dzieci i Z) 
młedzieży. 4— 

ciach.  7.— 
ki (Psycha- 

nauczania. 5.50 

7.— | skarg. Na skutek decyzji szefa Sekcji Zdrowia dr. Maleszewskiego nie 
szczęśliwe dziecko ze względu na stan zdrowia ulokowano wczoraj 
w szpitalu dziecięcym. Policja zaś prowadzi dalsze dochodzenie i skie 
ruje sprawę Sosnowskiego na drogę sądową. (x) 

— — 0 T —— p 

  

a. 
dd w szkole 

dzieci. 2—   

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

  

RARE — ———— = 

и И 5 ВЕБ 2. 
kulturalne-oświat. | NY Nm: 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5. 

„EOS | z PONAD ŚNIEG 1 a udziałem STEFANA JARACZA, Stef. Wysockiej, Zofji Koreywo, Mieczysława Cybulskiego. | 
Wileńska 38. 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30. 

W rol. gł: Gertruda Ederle, James Hall, Josephine Dunn, William Austin. Reżyserował Clarence Badger. 
Ostatni seans o godz. 10 wieczorem. — Początek seansów od godz. 4-ej. 

Sceny do łez wzruszające. Film porywający siłą treści. 

.MISS POLONJA 
> Najnowszy „DZIENNIK GAUMONT* 7ee*: ssów » godzinie 4. 9, 8 1025. 

ZARA 

w otoczeniu 
10 gwiazd piękności BĘ 

podług słynnego dramatu 

fifa Żeromskiego 

  

от сс mn 

BANK CUKROWNICTWA 
SPOLKA AKCYJNA W POZNANIU 

ODDZIAŁ W WARSZAWIE 

  

"2 a 

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

  
SPRZEDAŻ CUKRU HURTOWA I DETALICZNA POCZYNAJĄC OD 1 WORKA 

    

  

  

    

Parter od 90 gr. 
KINO-TEATR 

europejskim zakreju 
Dramat erotyczny w 10 akt. według powieści nasze- 
go wielkiego pisarza i poety laureata m. Warszawy 

«| otrzy ROMANS PA „BOLONIA NNY OPOLSKIEJ 
Mickiewicza 

Kazimierza Przerwy-Tetmajera X pls sov: 
ta Bozewska Helena, piekna Czarnecka Danusia I znany Hnydziński Stefan i inni. Pocz. seansów 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dziś potężne arcydzieło filmowe. eraz jego 
= ! No “ Najgenjalnieszy tragik świata John Barrymore RC ae Dolores Castello 

wo wstrząsającem Dramat w 12 akt. Walki na morzul! John Barrymore jako 
arcydziele współczesnej piratl! Prasa całego świata orzekła jednogłośnie, że 

* kinematografji jest to bezsprzecznie największy film doby obecnej, 
Wielka 42. 2 powodu wysokiej wartości artystycznej wejście dla młodzieży dozwolone. Ceny nie podwyższone. T 

ń filmu KINO  |Dziś! zakończenie uma „NEDZMICY< WIKTORA HUGO 3... : 4.» serja 
LUX 
Mickiewicza 11. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
fobok dworca 
kolejowego). 

Dziś ! 
Polski film współczesny 
reżyserji E. Puchalskiego p. t. 

KINO-TBATR Dziś „ premjera! Arcydzieło ze „Złotej Serji* — dramat sere podług głośnej sztuki WŁ. PERZYŃSKIEGO 
» W roli głównej ulubienica publiczności wileńskiej najpopularniej- 

sza gwiazda ekranu polskiego JADW'GA SMOSARSKA 

K. JUNOSZA - STĘPOWSKI, JÓZEF WĘGRZYN, BODO, DOWMUNT, 
Rzecz człeje się w Warszawie, Krakewie i Zakopanem. 

UŚMIECH LOSU suo SM 
Mieklewieza 9. 

--Serce Galernika 
Dia młodzieży dozwolene. Początek: w sobotę i miedzielę o godzinie 12 popołudniu. 

Balcerkiewiezówna i inue. Tancerki siostry Halama. 

е o o o o 

Ludzie Dzisiejsi azs zi» w 12 aktach. 

W rol. główn. artyśel sce warszawskich: Lidja Ley, M, Balcerkiewiczówna, L. Owron, K. Szaro, W. Gawlikowski, 
St. Hnydziński i wiele innych. Początek seansów o g. 5, w niedziele i święta o g. 4-ej. Ceny miejse zwykło. 

W rolach głównych Jean Yaijean, były Mer Madelai- 
ne, ścigany przez inspektora policji Javerta. 

W roli Kozetty—SANDRA MILOWANOWNA 

Potężny polski Jasna 11 m. 5, tel. 99-18. 

    

Silniki trójfazowe. Silniki prądu stałego. 
Prądnice prądu stałego. 
dostareza pe najkorzystniejszych cenach | na naj- 

dogodniejszych warunkae. 

Stocznia Gdańska, Gdańsk 
wzgl. jej. składy. Stocznia Gdańska, Warszawa, 

Zawalna 28. 

į || POSIADAMY 
do ulokowania różne 

\ sumy pieniężne od 
1.000 do 30.000 złotych 

Wileńskie Biure 
Kemisowe-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel, 152 

511-0 

Sklep 
$pożywczy z towarem 
natychmiast do sprzeda- 
nia w centrum miasta. 

Dowiedzieć się: 552 
Gdańska 6 „Relkomis“. 

DZIERŻAWY 
majątków ziemskich 
załatwiamy dogodnie 

   НУ ЗЫ © 

     

Przetworniki 

Sz. Rudomiński, Wilno, 
4.34-2 

  Z powažnemi osobami. 

Wilenskie Biuro   

Warunki płatności 

  

  

Jedyny w Polsce dwutygodnik krajo- 

znawczy, bogato ilustrowany, poświę- 

cony ziemi polskiej, jej pięknu i bo- 

gactwu, jej ludności zabytkom przy- 

rody i sztuki. Kronika turystyczna. 

— Przegląd literatury krajoznawczej. — | 
| 

STAŁY DODATEK | 

„KIADOKOŚCI KONSERWATORSKIE. 
| Prenumerata roczną Z przesyłką pocztową 
i 29 zł., półr. 15 zł., kwart. 7.50. Członkowie 
| P. T. K., szkoły, nauczycielstwo płacą rocz- 

nie 25 zł., półrocznie 13 zł., kwartalnie 6.50. 

Adres: * 

    

  

  

   

  

    
  

  

  

  

Warszawa,   WĘGIEL | = 
górnośląski, dąbrowiecki, wagonowo dla kupców 

węglowych i fabryk. 

| Piotr Kublicki i S-ka | 

W dniu 25 i 26 lutego będzie osobiście p. Piotr 
Kublieki w Wilnie, Hotel Buropejski ul. Niemiecka. 

Komisewo-Handiewe 
Mickiewicza 2], tel.]152 

  

  

KAWIARNIA & 
„KROLEWIANKA“ 
Wilne, Krėlewska 9 

Zakąski zimne i go- 
rące. Piwo. Obiad z2-cb 
dań z chlebem zł. 1.30. 
Abonament miesięcz- 
ny zł. 32. „Gabinety”, 

81
 

zasięgnąć w firmio 

Widok 19. 571-1       

| BACZNOSC| | 
|| Narciarze! Każdy technik || 
| ' : > th ‚ 

||. Smacy czyta i m" swoją yi 

| krajowe i zagraniczne | 

| k ° э r ° | Х A 

ll a ||. wiadomościach Stowarzyszenia й 
| ki "r ° ер° 9) | 

za ow o | | TRUDNKÓW Polskiti W Vil? | 
E MARCARCAI | Prenumerata: rocznie — 12 zł. | 

wę»: wik et 
DOMU SPORTOWYM Nr. pojedyńczy — 1 złoty: | 

ПЗа — | МОНЕ 

  

  

  

gotówki w różnych wa- 
lutach pod dobre i moe- 
ne gwarancje. 594 

Dom H.-K. „ZACHĘTA“. 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 

| CDKA S E KAS NA 

DIZYDAM 
LLU i S 

оо 

  

  

ECOLE PIGIER de PARIS | |dwa domy 

  

Ch. Dincesa | Redakcja — Wiluo, ul. Wileńska 33, tel. 75. 
Wilno, Wielka 15. | Administracja — Wilno, ulica Św. Jańska I. 

  

              
Г 
! 

pensjonat dla młodych panien w pobliżu | na Zwierzyńcu przy         
  

PRZEDSTAWICIELI 
rejonowych 

poszukujemy, 

„Glos Kolonjalisty“ 
Redakcja, Poznai, 

Plac Wolnošci 9 

Pianino * 
pierwszorzędnej fabryki 
i kredens nowego modelu 

do sprzedania, 
ul. Wiłkomierska 3—20. 

Maszynistka 
z własną maszyną po- 

szukuje pracy. 

Zgłoszenia do Admini- 
stracji „Kurjera Wileń- 
skiego* sub B. F. 502-2 

Wdowa 
średnich lat poszukuje 
posady służącej przycho- 
dzącej przy dobrej ro- 
dzinie. Dowiedzieć się: 
ul Bonifraterska 14—3, 
Łobajko 551 

Pokój 
do wynajęcia dla samot- 

nej iub samotnego 
ulica Młynowa 19—18 

obejrzeć od g.3 do 7 wiecz. 

Posady 
poszukuję gospodyni 
domowej pokojowej 
z 'szyciem, lub pie” 
lęgniarkę do szpitala. 
Swiadectwa poprzed- 
nich posad posiadam. 
Adres: Zwierzyniec, 

g LEKARZE 
Plololcjojopojef<jofajcjojcicj 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A GYMGLER 
CHOROBY WERERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

S Sollux. 239 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. | 

Przyjmuje 9 —215—7. 

  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 
filis, narządów moczo- 
wych, od 9—1, od 5—8 

wieez. 

Kobieta- Lekarz 

Dr. Želdokiaowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moezow. od 12—2 

1 оа 4 — 6 
ul. Miekiewicza 24. 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NR, SKOBNA i analizy le- 
karskie. Przyjmuje 9-12 

1 4-8. 2996 

Mickiewicza 4 
tel. 1090, W. Z. P. 78. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 24. 
04 9 — 1 1 3 — 8. 

(Telef. 921). 240 

  

  

ВОа В 

Akuszarki Ė | 

Akuszerka 

Naja Arena 
przyjmuje od 9 rane 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 30 m. 4, W. Zdr. 
Nr. 3098. 529 

DEDESAOEBEPGOEG| 
EB INFORMATOR 
GRODZIEŃSKI 8 

EDEUDADEENABAREA 

M. Miszewska 

GACABOANOBOAGZONEW 

* . Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże juł. Dzielnej i Giedy- ul. Witoldowa dom 

arzystwo Krajoznawcze „Telefon 10-46. ri powietrze. Avenue 11, Novembre 18. LA VA- minowskiej. kk .. LEKARZ - DENTYSTA Polskie Towarzy 03 Kęmaiki na śądanie || || Drakarnis „Žaiės“. =———— | Tėletas 940. | | Boas (one Aaa oo anas | oma się: ulica || 36—4 P. L. Żołnie” „ LEKARZ - DENTYSTA, 
Warszawa, Karowa 31. 572-2 gratis. 544 | 538 ! i język francuski. 3682. "|| || | Lwowska 13—4. rowicz. Zawiadomić i od 4 do 6-ej. 

zap ZDAM 1 —————200 0 is s „m TNA APT WA ZE a Z OE TKA AR? DA EK WAM NA 7 онн OAZY ACEON ma Эо нтиьннх ——— pismiennie. Grodno, ul. Kołożańska 8. 

  

PRZETARG. 
na gospodarstwa wzorowe (ośrodki, resztówki) o ob- 

szarze od 23,60,00 ha do 180,00,00 ha. 
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 

«2 dnia 27 kwietnia 1927 r. w sprawie trybu sprzeda- 
ży gospodarstw wzorowych utworzonych przy parce- 

lacji majątków państwowych przeprowadzonej przez 

Okręgowe Urzędy Ziemskie (Dz. U. R. P. Nr. 44 z 

1927 roku poz. 390). 
Okręgowy Urząd Ziemski w Poznaniu 

: oglasza, 
że w Lokalu Okręgowego Urzędu Ziemskiego ul. 
Fredry 10 odbędą się w drodze konkursu ofert prze- 
targi (otwarcie ofert) na następujące gospodarstwa 
wzorowe, utworzone przy parcelacji majątków pań- 
stwowych: 

1. Dnia 26 marca 1929 r. o godz. 10 rano. 

1. Dębiniec, pow. Chodzież, st. kol. Lipiny 
(odległ. 2 klm.). Obszar ca 7469 ha, w czem roli 
66,50 ha, łąk 4,03 ha, pastwisk 3,21 ha, wody 0,03 ha, 
podwórza 0,58 ha, drogi 0,38 ha. 

Cena szacunkowa 189 tys. zł. w złocie (art. 16 
Rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia 5 listopada 1927 r.. 
w sprawie zmiany ustroju pieniężnego). 

Cena rozumie się z zabudowańiami, obsiewa- 
mi i uprawami pod zasiewy wiosenne — bez kosz- 
tów ewtl. przyszłych meljoracyj. 

2. Trzeciewnica, pow. Wyrzysk, st. kol. Nakło 
(odległ. 3 klm.). Obszar ca 156,76 ha, w czem roli 
122,06 ha, łąk 12.41 ha, ogrodu i parku 2,75 ha, lasu 
17,00 ha, podwórza 2,48 ha. 

Cena szacunkowa 458 tys. zł. w złocie. Cena 
rozumie się z zabudowaniami, obsiewami i uprawa- 
mi pod zasiewy wiosenne i drzewostanem. 

3. Małocin, pow. Wyrzysk, st. kol. Nakło (7 
klm. szosy i drogi polnej). Kolejka powiatowa w 
miejscu. Obszar ca 70,50 ha, w czem roli 61,18 ha, 
łąk 3,73 ha, pastwisk 1,40 ba, ogrodu i parku 3,55 ha, 
podwórza 0,69 ha. + 

Cena szacunkowa 199 tys. zł. w złocie. Cena 
rozumie się z zabudowaniami, ebsiewami ozimin i 

uprawami pod zasiewy wiosenne. 
4. QGrabionna, pow. Wyrzysk, st. kol. Mia- 

steczko (6 klm. drogi polnej). Obszar ca 72,10 ha, w 
czem roli 55,3 ha, łąk 6,86 ha, pastwisk 3,57, ogrodu 
i parku 3,15 ha, wody 2,28 ha, podwórza 0,97 ha. 

Cema szacunkowa 150 tys. zł. w złocie. Cena 
rozumie się z zabudowaniami, obsiewami ozimin i 
uprawami pod zasiewy wiosenne, bez wewnętrznego 
urządzenia gorzelni. 

5, Wróble, pow. Strzelno, st. kel. Kruszwica 
(8 klm. szosy). Obszar ca 75,00 ha, w czem roli 57,97 
ha, łąk 12,69 ha, wody 0,13 ha, ogrodu i parku 2,44 
ha, podwórza 1,77 ha. 

Cena szacunkowa 190 tys. zł. w złocie. Cena 
rozumie się z zabudowaniami, obsiewami ozimin i 
uprawami pod zasiewy wiosenne, bez budynków 
superinwentaryjnych. 

IL. Dnia 28 marca 1929 r. o godz 10 rane: 
1. Zmysłowo, pow. Kościan, st. kol. Lubiń 

(11/, klm. szosą). Obszar ca 70,09 ha, w czem roli 
54,51 ha, łąk 4,05 ha, ogrodu i parku 1,00 ha, lasu 
9,73 ha, podwórza 0,70 ha. 

Cena szacunkowa 210 tys. zł. w złocie. Cena rozu- 
mie się z zabudowaniami, obsiewami ozimin i upra- 
wami pod zasiewy wiosenne. 

Naczelny redaktor 

2. Piotry, pow. Nowy Tomyśl, st. kol. Lewi- 
ce (3 klm. drogi polnej). Obszar ca 23,60 ha, wczem 
roli 22,90 ha, łąk 0,44 ha, podwórza 0,25 ha. 

Cena szacunkowa 30.500 zł. w złocie. Cena 
rozumie się z zabudowaniami, obsiewami ozimin i 
uprawami pod zasiewy wiosenne. 

3. Siemionki, pow. Strzelno, st. kol. Lachmi- 
rowice (odległ. 2 klm.. Obszar ca 179,72 ha, w czem 
roli 133,50 ha, łąk 13,95 ha, pastwisk 11,80 ha, nie- 
użytków 7,02 ha, wody O,1l ha, lasu 6,68 ha, ogrodu 
i parku 4,31 ha, podwórza 1,31 ha. 

Cena szacunkowa 456 tys. zł. w złocie. Cena 
rezumie się z zabudowaniami, obsiewami ozimin i 
uprawami pod zasiewy wiosenne, bez drzewostanów. 

4. Kierzenko, pow. Kępno, st. kol. Domanin 
(odległ. 5 klm.). Obszar ca 166,00 ha, w czem roli 
59,00 ha, łąk 12,00 ha, lasu 91,00 ha, wody 0,25 ha, 
ogrodu i parku 3,50 ha, podwórza 0,25 ha. 

Cena szacunkowa 233 tys. zł. w złocie. Cena 
rozumie się z zabudowaniami, obsiewami i uprawami 
pod zasiewy wiosenne i drzewostanem. 

Okręgowy Urząd Ziemski zastrzega, że ob- 
szary wyżej wym. gospodarstw wzorowych mogą 
ulec nieznacznym zmianom w wyniku ostatecznych 
pomiarów i że zasiewy, uprawy i zbiory (żniwa) od- 
da się nabywcom takie, jakie będą na gruncie w 
dniu wprowadzenia w posiadanie. 

Do udziału w przetargu poszczególnych ob- 
jektów dopuszczeni będą oprócz dotychczasowego 
dzierżawcy majątku i zawodowo wykształconych rol- 
ników także i te osoby, nie będące zawodowo wy” 
kształconymi rolnikami, które uznane zostaną przez 
Okręgowy Urząd Ziemski za uzdolnione do prawid- 
łowego prowadzenia danego gospodarstwa. 

   

od 2—3 Redaktor działu go: 

„tytułem wpłaty na poczet ceny kupn. 

Dzierżawcy majątków Dębiniec i Małocin de 
przetargu gospodarstw wzorowych nie staną. 

Kandydaci winni zobowiązać się: 

A) do utrzymania przynajmniej w detychcza* 
sowym stanie zakładów przemysłu rolnego, trwałych 
zabudowań lub specjalnie cennych kultur, których 
istnienie spewodowało utworzenie gospodarstwa 
wzorowego. 

B) do osobistego zarządzania gospodarstwema 
„ wzorowem, 

C) do wpłacenia w ciągu dni 7 po wykonal- 
ności przetargu najmniej 25 proc. ofiarowanej ceny 

-— sprzedaży. 
Jako warunek dopuszczenia do przetargu poza wa- 
runkami wymienienemi powyżej stawia się złożenie 
wadjum przetargowego w gotówce lub papierach 
wartościowych, przyjmowanych przez Masy Skarbo- 
we w myśl przepisów Min. Skarbu, w wysokości 10 
proc. ogłoszonej ceny szacunkowej sprzedawanego 
gospodarstwa, oraz złożenie w Okręgowym Urzędzie 
Ziemskim w Poznaniu w opieczętowanej kopercie 
oświadczenia (oferty), jaką najwyższą cenę ofiaruje 
się za jedno z wyżej wymienionych gospo: 
wzorowych. (Oświadczenia, oferujące cenę 
niż wyżej pódane ceny szacunkowe i oświadczenia 
tej treści, że oferuje się cemę, o pewną sumę wyższą 
od najwyższej ze złożonych ofert, rozpatrywane nie 

będą.) 
Terminy składania ofert na poszczególne 

gospodarstwa wzorowe upływsją na 3 dni przed od 
powiednimi terminami przetargów — oferty spóźnie- 
ne nie będą rozpatrywane. Oddanie nabytych objek- 
tów w posiadanie nastąpi wtedy gdy orzeczenie 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego, wyznaczające na“ 

› 

  

   

1 wiece. we wterki | piątki, Rękopisów Redakcja mie zwrzca. Dyrekter wyd. prayj- 

bywcę, stanie się wykonalne. Bardziej szczegółowych 
informacji udziela na żądanie Okręgowy Urząd Ziem- 
ski w Poznaniu (pokój Nr. 79). 

Na kopercie winien być napis „Oferta na na- 
bycie gospodarstwa wzorowego . . . . (podać 
należy jedno z wyżej wyszczególnienych gospo” 
dąrstw wzorowych);de koperty tej nie należy wkładać 
żadnych innych dokumentów, prócz właściwej ofer- 
ty. Łącznie z kopertą, zawierającą etertę, należy 
złożyć następujące dokumenty: 

a) dokumenty stwierdzające, że zgłaszający 
się de przetargu jest dzierżawcą majątku będącego 
przedmiotem przetargu lub zawodowo wykształco- 
nym rolnikiem, 

b) deklarację, że zgłaszający się nie jest właś- 
cicielem samodzielnego | gospodarstwa rolnego lub, 
że zebowiązuje się do sprzedania posiadanego go- 
spodarstwa, 

<) zobowiązania podane wyżej pod A. B. i C. 
. d) dowód złożenia wadjum, 

e) dowody ewtl. udziału w pracy społecznej, 
uwłaszcza w dziedzinie rolniczej, 

f) dowód obywatelstwa pelskiege. 
Nadesłanych dokumentów nie zwraca się, dla 

tego wskazanym jest składanie uwierzytelnienych 
odpisów, a nie oryginałów. Deklaracje winny być 

   

składane w oryginałach. Do ważneści przetargu 
miezbędnym jest zgłoszenie się conajmniej dwóch o- 
ferentów odpowiadających wyżej przytoczonym wa- 
runkom, 

Obecność oferentów podczas otwarcia ofert. 
pożądana. 

Kierownik 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego. 
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