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Nałeżneść pocztowa opłacona ryczałtem. Wilno, Czwartek 

  

KURJERW Rok Wi. 

IIOMAlA 2 
Przed paru miesięcami pisaliśmy 

e smutnym fakcie usunięcia przez 

władze szkolne około dwudziestu 
uczniów ze starszych klas gimna- 
zjum białoruskiego w Wilnie. Powo- 

dem usunięcia był udział wspom- 
nianych uczniów w nielegalnym zjeź” 

dzie T-wa Szkoły Białoruskiej oraz 

należenie do organizacji młodzieży 

komunistycznej. Pisaliśmy wówczas 

iż prowokacyjne zachowanie się 

uczni wobec dyrekcji szkolnej było 

wynikiem akcji partji komunistycz- 

nej. dążącej wszystkiemi siłami do 

rozbicia gim. białoruskiego w Wilnie. 

Realne posunięcia czynników 

rządowych, otwierające przed gim. 

białoruskiem możliwości normalnego 

rozwoju i pracy, a przezto samo 

wytrącające oręż demagogicznej agi- 

tacji prowokatorów  komunistycz- 

nych, wywołały kontrakcję ze stro- 

my tych ostatnich, kontrakcję oczy- 

wiście nie przebierającą w środkach. 

  

Władze szkolne zmuszone do re- 
agowania na niepoczytalne wybryki 

grupy otumanionej młodzieży usu- 

nęły głównych przywódców z po- 

śród uczni starszych klas gimnazjum. 

Natomiast nie usuwano uczniów 
klas niższych (poniżej klasy szóstej), 

wychodząc z założenia, iż to dzieci 

mieodpowiedzialne za swe czyny. 

Od czasu tej koniecznej operacji, 

w szkole zapanował wzorowy po- 

rządek i praca. Atoli komunistyczni 

prowokatorzy nie mogli dać za wy- 

_granę. 
Spotkawszy się z protestem ze 

strony pozostałych uczniów klas 

wyższych, nie przebierając w środ- 

kach, zwrócili się ku młodzieży klas 
niższych. Chodziło oto, by dopro- 

wadzić do demonstracji w szkole 

spowodować ostateczną jej likwida- 

cję. Momentem najodpowiedniej- 

szym był termin rozpoczęcia pro- 

cesu Hromady w Sądzie Apelacyj- 

mym t. j. dzień 28 lutego. 

Już uprzednio dyrekcja gimnaz- 

jum zauważyła symptomy fermentu 
i akcji komunistycznej wśród ucz- 
miów młodszych klas. Rozrzucono 
wśród nich odezwy komunistyczne 

e treści antypaństwowej. 

Z okólników kominternu stalo 
się wiadomem, iż dążą oni do wy- 

wołania masowych  demonstracyj 

komunistycznych w dniu rozpoczę- 
cia procesu „Hromady“. 

Komunišai bowiem usiłują doło- 

Żyć wszelkich starań, by osiągnąć w 

społeczeństwie polskiem poświadczenie, 
że sądzeni hromadowóy, sę wiaśnie 

komunistami, Dlatego też usiłują przy 

pomoey antypaństwowych demonstracyj, 

uzyskać możliwie surowy wyrok na 

byłych przywódców „Hromady“. 

Będąc pewni, iż byli posłowie 
Taraszkiewicz, Rak - Michajłowski i 

mni nie pójdą na robotę komuni- 

styczną, a odwrotnie wystąpią do 

ostrej z niemi walki w imię ratowa- 

mia idei narodowej białoruskiej od 

zakusów kominternu, postanowili za 

wszelką cenę niedopuścić do la- 
godniejszego wyroku. Stąd demon- 
stracje, protesty i t. d. niby w ob- 
ronie hromadowców „od apelacyj- 

nej komedji* (słowa komunistycz- 

nego okólnika)—podejmowane. 

Teren szkoły białoruskiej i tym 
razem miał posłużyć za pole wy- 

stępu komunistycznych prowokato- 
"rów. Bojąc się jednak, iż dyrekcja 

gimnazjum niedopuści w dn. 28 lu- 
tego do masowych ekscesów po- 
stanowili je wywołać w dniu po- 
poprzednim t. j. 27 b. m. Już przed 
rozpoczęciem lekcji do gmachu 
szkoły wdarła się grupa kilku do- 
rosłych uczniów, uprzednio już wy- 

dalonych ze szkoły za akcję wy- 
| wrotową. Mieli oni odegrać rolę 

_ przywódców demonstracji. Natych- 

miast też ją rozpoczęli. Klasy star- 
sze nie poddały się prowokacji. Na- 

` — tomiast niższe od piątej wdół wzię- 

ły gwałtowny udział w demonstracji. 
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LomaniŚci. 
Zawezwana policja przywróciła 

porządek, aresztując i wywożąc 

grupę eks - uczniów. Zwołana na- 
tychmiast Rada Pedagogiczna zde- 
cydowała usunąć ze szkoły około 

czterdziestu uczniów klas niższych, 

którzy wzięli wybitniejszy udział w 
demonstracji.  Charakterystycznem 

zjawiskiem było to, iż byli to w 

ogromnej większości uczniowie po” 

chodzący z prowincji, a więc poz- 
bawieni bezpośredniej opieki rodzi” 
ców. 

Cel działalności kominternu jest 

aż nazbyt jasny. 

Chodziło tu o skompromitowanie 

gimnazjum białoruskiego w Wilnie 

w oczach władz szkolnych, a nastę” 

pnie o wpłynięcie drogą demon" 
stracji komunistycznych na wyrok 
Sądu Apelacyjnego w odbywającym 
się procesie  Hromady. Okrzyki 

„precz ze zdrajcami Ostrowskim, 

Łuckiewiczem i innymi" charakte” 

ryzuje metodę postępowania. 

Ciekawym też faktem było od- 
czytanie jednej z deklaracji komu- 

mistycznych, głoszącej iź o ile pod- 

sądni hromadowey zostaną wypusz- 

eseni ma wolność, będzie to najlep. 

szym dowodem, iż są oni „zdrajcami* 

sprawy białoruskiej, 
Mimowoli w słowach tych za” 

warta została obawa sfer komunis- 
tycznych, by czasami w losach pod- 

sądnych hromadowców nie zaszła 

zmiana na lepsze. 

Smutne fakty demonstracji ucz- 

niowskiej i inne są zrozumiałe dla 

każdego bystrego obserwatora sto- 

sunków białoruskich w Polsce, De- 

monstracja uczniowska jest tylko 

jednym z drobnych szczegółów w 

tej walce, która toczy się. obecnie 

w społeczeństwie białoruskiem. 

Komuniści nie mogą dopuścić, 

by ruch narodowy białoruski wyła- 

mał się z pod ich wpływów. Dzięki 

brakowi realnego programu w po- 

lityce narodowościowej uprzednich 

rządów w Polsce, zdobyli oni duże 

wpływy w społeczeństwie białoru- 

skiem i za wszelką cenę starają się 

je utrzymać. Widząc, iż dzięki bardziej 

programowym, rozumnym i pan- 
stwowym posunięciom władz rządo- 

wych zaczynają tracić wpływy i po- 
pularność wśród szerokich mas bia- 

łoruskich, przystąpili do ostrej kontr- 
akcji. 

Zaburzenia w gimnazjach biało- 

ruskich i oraz innych organizacjach, 
są tylko zewnętrznymi przejawami 

tej walki o wplywy.“ 

Hasłem komunistów jest: „Łepiej 

gniszczyć każdą organtrację białoruską, 

nóż utracić w niej swe wpływy". 

Hasło to stosują z całą bezwzględ- 

nością i cynizmem w stosunku do 
szkół białoruskich niepodlegających 

ich wpływom. 

Wszystkie te fakty muszą uświa- 

domić społeczeństwo polskie, śż nie 
należy poddawać się prowokacji komu- 

mistycznej t nie należy sądsić o życiu 

organizacyj białoruskich w nas na рой- 

stawie robionych dla swych specjal- 
nych cciów ekscesów komunistycsnych. 

Drićś w świetle ostatnich faktów staje 

się aś nadto jasnem, czem była Fro- 

made w ruchu marodówym  białoru- 

skim i jak niebezpiecznie jest sądzić o 

jej istotnym charakterze na tle zew 

nętrznych faktów. 

Wszystkie występy kominternu 

wyraźnie świadczą, iż akcja ich się 

załamuje i że nawet zdobycie śle- 

pego narzędzia w postaci kilku dwu- 

lub trzynastoletnich chłopców nie 
uratuje straconej pozycji i wpływów 

w rozwoju narodowego ruchu biało- 
ruskiego. T/N. 
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Z państw ościennych. 

Litwa igraszką w sferze intera- 
sów niemieckich. 

„Chrz. dem. „Rytas* w związku z 
wejściem w życie niemiecko - litew- 
skiego traktatu handlowego w nast. 
sposób ocenia jego znaczenie dla 
Litwy: 

„Układ ten jest niesłychanie zna- 
mienny dla całej przyszłej polityki 
wzgiędem naszych zachodnich są- 
siadów. Po czteroletnich. rokowa- 
niach teraz nareszcie uważano за 
możliwe całkowicie zadowolniė £4- 
dania kontrahenta, nie zaspokoiw- 
szy interesów pierwszorzędnej wa- 
gi w życiu gospodarczem naszego 
kraju. Pod względem polityki hand- 
lowej pozostajemy w obrębie repre- 
sji i ograniczeń, stosowanych wzglę- 
dem b, Rosji, otwierając swój kraj 
dla nieograniczonej ekspansji nie- 
mieckiej. Po klęsce w 1927 r. w 
Genewie, po komedji protokółu Lit- 
winowa, poszliśmy w kierunku naj- 
mniejszego cporu również w dzie- 
dzinie polityki handlowej względem 
Niemiec, wykazując wszędzie naszą 
niezdolność chociaż pewnej odpor- 
ności wobec zamierzeń naszego SĄ- 
siada i w ten sposób stając się 
igraszką w sferze jego interesów". 

Projekt zmiany ustawy o amnestji. 

Dotychczas obowiązywała w Lit- 
wie ustawa, na mocy której prze- 
stępców w drodze sądowej pozba- 
wiano praw obywatelskich lub je 
zwężano. Nawet w razie amnestji 
prezydenta prawa te nie były im 
przywracane, ь 

Obecnie m-stwo sprawiedliwošei 0- 
pracowało projekt ustawy, udziela- 
jący prezydentowi prawo nietylko 
ułaskawiania przestępców, lecz rów- 
nież przywracania im praw obywa- 
telskich. 

Zaunius reprezentantem na 
przyszłej sesji L. №. 

KOWNO, 27.11. (Pat). Na nadcho- 
dzącej sesji Rady Ligi Narodów Lit- 
wą ma reprezentować Zaunius. 

ŁOTWA. 

Posłowie komunistyczni szpiegami. 

RYGA, 27.11. „Latwis* donosi, iż 
areszty, dokonane w ostatnich dniach 
wśród komunistów, wykazały, iź 
niektórzy posłowie komunistyczni 
sejmu utrzymywali stosunki z are- 
sztowanymi szpiegami i zagranicz- 
nemi organizacjami szpiegowskiemi. 
Za faktem tym przemawiają wykry- 
te kompromitujące dokumenty. W 
najbliższych dniach należy się spo- 
dziewać doniosłych i sensacyjnych 
rewelacyj. 

PTA TATTO TIT VAIKAI ITIL BK TDNIEDSNSNPSAKKTIOAEI) 

Więziennictwo polskie w ocenie 
francuskiej, 

PARYŻ, 27.II. (Pat.). W odpowie- 
dzi na tendencyjne zarzuty, uczy- 
nione przez niektóre nieżyczliwe 
Polsce elementy 90 do rzekomego 
złego stanu więzień polskich, p. 
Stefan Aubac ogłosił w „Temps* 
wyczerpujący artykół o obecnym 
systemie  ponitercjam w _ Polsce. 
Autor wykazuje postępy dokonane 
w  więziennictwie polskiem i pod- 
kreśla wielce humanitarną dziatal- 
ność min. Cara, który doprowadził 
więziennletwo poiskie do stanu, ja- 
kiego mogą pozazdrościć najkultu- 
ralniejsze państwa, 

Bzkleris podał się do dymisji. 
KOWNO. 27 b. m. dyrektor tut, 

szkoły sztuk pięknych Szkleris zmu- 
szonhy został de złozenia podania o 
dymisję. Powodem tego były ostat- 
nie zajścia, jakie wynikły w szkole 
i strajk uczniów, doprowadzonych de 
ostateczności zbyt arbitralnem po- 
stępowaniem Szklerisa. 

Traktat litewsko-niemiecki. 
KOWNO, 27.11. (Pat), „Lietuvos 

Zinos* w dzisiejszym artykule wstęp- 
nym stwierdza, że zawarty z Niem- 
cami traktat handlowy, po jego 0- 
głoszeniu, wykazuje jeszcze bardziej 
ponure perspektywy, niż te, któryca 
można było oczekiwać przedtem. 
Dziennik podkreśla, że jeżeli pańsi- 
wo małe zawiera umowę z wielkiem 
państwem, to przewidziana w umo- 
wie równość pozostaje w rzeczywi- 
stości tylko na Psa. Traktat 
ten nie parał twie korzyści ani 
pod względem wzmożenia eksportu 
mięsa do Niemiec, ani ped wzglę- 
dem złagodzenia stawek celnych. 

EMOKRATYCZNY 

Przyjazd premiera Bartla do Gdańska. 
ŃSK, 27. IT. (Pat). Przyjazd 

zesa Rady Ministrów dr. Ka- 
Bartla i ministra Komuni- 

ż. Kuhna do Gdańska przy- 
akter niezwykle uroczysty. 

nie ustawiona była brama 
na, przyozdobiona orłem pol-, 
z chorągwiami m. Gdańska 

ą, Taka sama brama znajdo- 
) przy wyjściu z dworca na 

orcowy. P:zybywających 
ich otoczenie, powitał na 
Tczewie e godz. 8 m. 80 
jieniu min. Strassburgera 
ski, pełniący podczas po- 
rem. w Gdańsku fonkcje 
remonji. 

rano przybył pociągiem 
n na dworzec gdański, 
peronie powitał wysiadają- 
em. Bartla i min. Kikha, 

ssburger. Następnie powi- 
nych gości w imieniu se- 
m. Gdańska sen. Strunk, 

jski i Jewelowski, przedsta: 
jarazem awe otoczenie, Po- 

8 nastąpiło również ze strony 
ego komisarza Ligi Narodów, 
lenta rady portu, przybyłych 
orzec kensułów, poczem ko- 

misarz generalny Rzeczypospolitej 
Polskiej min. Strassburger przedsta- 
wił p. premjerowi szefów polskich 
władz i urzędów na terenie Gdańska. 

Po powitaniu goście udali się sa- 
mochodami senatu bądź do aparta- 
mentów min. Strassburgera, gdzie 
zamieszkał p. prem. Bartel i min, 
Kuhm wraz ze swymi sekretarzami, 
bądź też do hotelu „Deutsche Haus*, 
gdzie zamieszkała reszta przybyłych. 
Na hoteln tym powiewa flaga pol- 
ska i u wejścia ustawiony jest po- 
sterunek honorowy policji tak samo, 
jak i przed siedzibą generalnego 
komisarza. O godz. 10 rano p. prem. 
Bartel wraz z min. Kihnem złożyli 
wizytę prezydentowi senatu w. m. 
Gdańska, wysokiemu komisarzowi i 
prezydentowi rady portu, którzy 
natychmiast w tym samym porząd- 
ku rewizytowali p. prem. Bartla i 
min. Kuhna, 

Z okazji przyjazdu p. prem, Bar. 
tla i min. Kuhna do Gdsńska wszy- 
stkie gmachy rządowe pelskie w 
Gdeńsku oraz budynek senatu w. 
m.Gdańska udekorowane zostały fla- 
gami  pelskiemi, względnie gdań- 
skiemi. 

    

     

      

     
   

    

    

    

    

   
   

  

   
   
    

     

     

  

     
    

  

cyfiści niemieccy © memorjalie 
gen. Groenera. 

RLIN, 27.2. (Pet.). Prezydjum niemieckiego kartelu pacyfistycz- 
sza oświadczenie w sprawie memorjału generała Groenera, 

tające uwagę na to, że kwestje polityczne poruszone są w tym 
rjale w sposób, wykraczający poważnie poza granice kompetencji 
nictwa Reichswehry, Oświadczenie pacyfistów przyznaje, że me- 
min. Groenera wyznacza Reichswehrze zadanie czysto defenzywne, 

jednak jednocześnie, że memorjał ten w dwóch miejscach za- 
wywody. zmuszające do protestów. Pierwszy ustęp przypisuje 
‚ istniejące w Polsce tylko u poszczególnych nacjonalistów, którzy 

dobni do wszechniemców i Stahlhelmowców Polsc j,jako całości, 
zy rządowi polskiemu i urzędowej polityce polskiej. Twierdzenie 

iej polityki zagranicznej, do której należy utrzymanie dobrych 
h stosunków z Polską. Drugi ustęp mówi o ewentualnej inter- 

iec w wojnie pomiędzy obcemi mocarstwami, w celu zabez- 
teresów kulturalnych i gospodarczych. wybiegających poza 

granicę Niemiec. Ustęp ten mówi dalej dosłownie, że Niemcy tylko 
wówczas wezmą udział w walce, gdy będą mieli naprawdę widoki osią- 
gnięcia sukcesów. Oświadczenie to — jak podają koła pacyfistyczne — 
znajduje się w jaskrawej sprzeczności z wyrzeczeniem się wojny, zawar- 
tem w pakcie Kellogga, i jest tembardziej kompromitujące, że memorjał 
gen. Groenera powstał już po podpisaniu paktu Kellogga. Kartel pacy- 
fistyczny zwraca się do rządu Rzeszy i do Reichstagu z żądaniem, by 
wyrażnie i zdecydowanie wyparł się tych wynurzeń memorjału, oswiad- 
czając, że fatalny skutek wywołałby nawet pozór tego, że gabinet Rzeszy, 
po przez większość Reichstagu, opowiada się za memorjałem. 

Stresemann wycofuje się z życia politycznego? 
BERLIN. 27.11. (Pat). „Vossische Zeitung" donosi, że w opublikowa- 

nym przez większość dzienników tekście wczorajszej mowy min. Strese- 
manna opuszczony został ustęp, który minister dodał już w toku prze- 
mówienia, a w którym mówił o swym stanie zdrowia. Min. Stresemann— 
zdaniem „Vossische Zeitung*—miał użyć zwrotu, że w najbliższym czasie 
będzie on musiał uznać za rzecz pożądaną wycofanie się z aktywnego 
życia politycznego. 

Obrady państw sukcesyjn:ch. 
WIEDEŃ, 27. II. (Pat.) Dzienniki donoszą z Pragi, że państwa suk- 

cesyjne obradują obecnie nad kwestją odbycia nowej konferencji celem 
zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie regulacji długów przedwojen- 
nych. Rokowania mają się odbyć w drugiej połowie marca w Wiedniu, 
Pradze lub Budapeszcie. 

Obrady podkomiłetów repara- 
cyjnych, 

PARYŻ, 27. II. (Pat.) Podkomitety rzeczoznawców kontynuowały 
dziś rano wymianę poglądów. Zaprzeczają wiadomości, jakoby eksperci 
mieli w zasadzie ustalić wysokość rat rocznych spłat niemieckich. 

   pieczenia in 

Komunikat bułgarsko-jugosłowiańskiej konferencji. 
BIAŁOGRÓD. 27.II. (Pat). Po wczorajszem posiedzeniu konferencji 

bułgarsko-jugosłowiańskiej w Pirot ogłoszono następujący komunikat. W 
ciągu dnia dzisiejszego rozpatrzono w sposób przyjazny kwestje, znajdu- 
jące się na porządku dziennym i przyjęto pewne rezolucje. Członek de- 
legacji bułgarskiej Karadżew wyjechał do Sofji celem poinformowania 
swego rządu o wynikach konferencji, gdyż komunikacja telefoniczna 
z Sofją jest przerwana. 

Proces przywódców powstania Olickiego 
na Litwie. 

KOWNO, 27.I1 (Pat). Na trwającej od dwóch dni rozprawie prze- 

ciwko zwolennikom Pleczkajtisa zeznawał wczoraj jeden z przywódców 
powstania w Olicie Kedis. Kedis przyznał się, że brał udział w spisku, 

stało się to jednak wbrew woli centralnego komitetu partji socjaldemo* 

kratycznej. Kedis wraz z pozostałymi przywódcami spisku organizował 

go na osobistą odpowiedzialność w celu wprowadzenia ma Litwie kon- 

stytucyjnych rządów. W sprawie tej powołano 37 świadków. Podczas ba” 
dania niektórzy z oskarżonych przyznali się do winy. Większość jednak 

mie przyznaje się, twierdząc, że policja zmusiła ich siłą do obciążających 

zeznań. 

W sprawie sytuacji przemysłu węglowego. 
GENEWA. 27.1. (Pat). Na zaproszenie komitetu ekonomiczego Ligi 

Narodów zebrał się komitet ekspertów węglowych robotniczych w celu 
przedstawienia poglądów sfer gospodarczych na sytuację przemysłu wę- 
glowege w Europie i na sposoby poprawienia tej sytuacji. ` 

iem kartelu pacyfistysznego — wytwarza poważne trudności dla 
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DZIEŃ POLITYCZNY. 
Telefonem s Warszawy, 

Wczoraj rano odjechał z War- 

Szawy minister Spraw Zagranicz- 

nych Rumunji p. Mironescu, żegna” 
my ną dworcu przez min. Zaleskiego 

w otoczeniu wyższych urzędników 

Ministerstwa, przedstawicieli рого- 
zumienia prasowego polsko-rumuń” 

skiego oraz personel poselstwa ru- 

muńskiego w pełnym składzie. Min. 

Mironescu towarzyszą w podróży 

poseł rumuński w Warszawie p. 

Dawila oraz poseł polski w Buka- 

reszcie p. Szembek. 
» 

W kołach parlamentarnych wy” 
wołała wielkie wrażenie wiadomość, 
iż w dniu dzisiejszym na posiedze- 
niu senackiej komisji budżetowej 
przybędzie Marszałek Piłsudski wraz 
z podwładnymi urzędnikami Mini- 
sterstwa Spraw Wojskowych, senac” 
ka komisja bowiem w dniu dzisiej- 
szym rozpatrywać będzie budżet 
Ministerstwa Spraw Wojskowych i 
Marszałek Piłsudski wraz z swymi 
urzędnikami udzielać będzie szcze- 
gółowych informacyj i wyczerpują- 
cych wyjaśnień, dotyczących jego 
resortu. Jednocześnie Marszałek Pił- 
sudski wygłosi obszerne przemó- 
wienie o działalności ministra Spraw 
Wojskowych. 

Należy przytem przypomnieć, iż 
na posiedzenie sejmowej komisji 
budżetowej podczas rozważania bud- 
żetu M. 5. Wojsk. nietylko nie przy” 
był Marszałek Piłsudski, lecz nawet 
nie zjawił się na posiedzenie żaden 
z przedstawicieli Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Stało to się z tege 
względu, iż na komisji budżetowej 
p. Trąmpczyński i kilku jego kole" 
gów kilkakrotnie w ostry sposób 
zaatakowali przedstawicieli wojska, 
przyczem te ataki ubliżały mundu- 
rowi wojskowemu, Marszałek Pił- 
sudski więc zabronił swym pod- 
władnym przybyć ma to posiedzenie. 
Komisja budżetowa Sejmu musiała 
budżet M. S$. Wojsk- uchwalić bez 
wyjaśnień przedstawicieli rządu. 

ъ 

Ministerstwo Ošwiaty opracowa- 
ło dwa projekty ustawodawcze: e 
związkach religijnych oraz o wystę- 
powaniu ze ziązków religijnych i 
zmianie wyznania. Projekty te po 
uzgodnieniu _ międzyministerjalnem 
przesłane zostaną Radzie Ministrów, 
a następnie Sejmowi. 

* 

Ministerstwo Spraw Zagranicz- 
mych przesłało do kancelarji Įsejmo- 
wej do ratyfikacji protokół Litwine- 
wa podpisany w Moskwie dnia 9 lu- 
tego r. b. prze Polskę, Sowiety, Łot- 
wę. Estonję i Rumunję. Protokół ten 
znajdzie się na porządku dziennym 
na jednem z najbliższych posiedzeń. 

* 

Wczoraj po południu odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy propa- 

gandowej przemysłu krajowego, zor” 
ganizowanej przez sekcji popierania 
wytwórczości krajowej przy muzeum 
przemysłu i frolnictwa, w wielkiej 
sali ratuszowej miasta stołecznego 
Warszawy. i 

Dyrektor departamentu M-stwa 
Przemyslu i Handlu inž. Nosowicz 
wyjechał do Gdyni i Gdańska w ce- 
lu zbadania sytuacji lodowej w por- 
cie gdyńskim, oraz uzgodnienia ak- 
cji łamaczy lodów i uruchomienia 
żeglugi w Gdyni i Gdańsku. 

TAT EMOWAEZPRZPNUNAN OT TKE ORADYZNA 

Wizyty konsulów państw obcych. 
GDANSK, 27.11. (Pat). W ciągu 

przedpołudnia złożyli w dalszym 
ciągu panu prezesowi Rady Minist- 
rów Bartlowi i panu ministrowi ko- 
munikacji wizyty następujący kón- 
sulowie: konsul francuski Gueritte, 
konsul brazylijski de Faria, wice- 
konsul włoski Andrezzi, generalny 
konsul grecki Habers i konsul ho- 
norowy Szwajcarji Borel. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Niedaleke stacji Hemila w Jugo- 

sławji oberwała się skała i spadła na wagon 
pocztowy pociągu pośpiesznege. Wagon u- 
legł zniszczeniu. Podobny wypadek zda- 
rzył się na linji Mostar-Roguza. 

== Aereplan Lebrixa, odbywającego lot 
do Indochin francuskich rozbił się w ©- _ 
dległości 120 mil od Rangoon. Lotnicy wy- 
szli bez szwanku. 

= Posiedzenie Najwyższej Rady Wojen- 
nej Francji odbyło się wczoraj w Paryżu. 

= Stacja radjotelegr ficzna w Norhfore- 
land otrzymała od parowca angielskiege 
Croxteth Hall sygnały zawiadamiające © 
grożącem mu niebezpieczeństwie. 

= Pakt kollega ratyfikowały Chiny,! 

  

ja 
` 

            

д 

 



e Że 

5 
2 

          

   

    

KURJER 
  

2“ WILL E WS. KI Nr 49 (1394) 

-  Dnpbór najodpowiedniejszego śmdła lokomocji dla Wilna. SEJM I S ENAT. MIGAWKI. 

Zagadnienie palące. Įstniejący 

stan rzeczy musi jaknajrychlej ustą- 

pić daleko odpowiedniejszemu roz- 

wiązaniu tej kwestji. Nic też dziw- 

nego, że odczyt inż. T. Banie- 

wicza, prezesa towarzystwa urzą- 

dzającego komunikację  tramwa- 

jową, podmiejską w Rzplitej p. t. 

„Komunikacje miejskie i wybór naj- 

odpowiedniejszego środka lokomocji 

dla Wilna”, zainicjowany przez Sek- 

cję Techniczną Magistratu, zgroma- 

dził sporo poważnych obywateli na- 

szego miasta z najrozmaitszych krę- 

gów jego życia. Niebrakowało ani 

przedstawicieli rządu (województwa). 

ani samorządu (który zresztą j. w. 

tę prelekcję zainicjował), ani uni- 

wersytetu w osobie prof. Ruszczyca), 

ani wojska (obecnych było kilku 

wyższych oficerów), ani przedstawi- 

cieli miejscowych sfer przemysło- 

wych. handlowych i innych. 

Bo też chyba niema miasta w 

Rzplitej w którem problem komu- 

nikacyjny byłby trudniejszy do roz- 

wiązania (coprawda większość mast 

większych, tak czy owak już go roz- 

wiązała) składa się na to cały sze- 

reg specyficznych, czysto miejsco- 

wych, terenowych ekonomicznych 

czy wreszcie — artystycznych, albo- 

wiem wygląd miasta, zwłaszcza 

Wilna, o swoistej, pięknej, zabyt- 

kowej architekturze, celu wycieczek 

turystycznych nietylko obywateli 

Rzplitej ale i zagranicznych gości— 

jest przecież kwestją zasadniczą o 

dużem ekonomicznem znaczeniu tak 

że i jakieś trwałe zeszpecenie na- 

szego grodu byłoby nietylko barba- 

ryństwem, jako coś antykulturalnego, 

ale i błędem z punktu widzenia 

czysto gospodarczego. 

Odczyt inż. Baniewicza był od 

miejscowych warunków dosyć oder- 

wany iz silną tendencją na korzyść 

komunikacji tramwajowej. Prawda, 

że prelegent swoją, nader korzystną 

opinją o tej komunikacji bardzo wy” 

czerpująco uzasadnił „tendencyj- 

nošė“ pewną, dawała się jedna 

wyczuwać w nieuwzględnieniu niek- 

tórych poważnych wątpliwości na- 

tury ekonomicznej tylko, co do za- 

stosowania tramwajów i pominięcia 

możliwości autobusowych, co zresz- 

tą w dyskusji po odczycie zostało 

ptzez wielu mówców podkreślone. 

Pozatem prelekcja była jeszcze 

dlatego nieco jednostronna, że u- 

względniała wyłącznie motywy eko- 

nomiczne, pomijając wszelkie inne 

(co, notabene, w jej założeniu zo- 

stało podkreślone), zaś wspomniana 

specyficzność warunków wileńskich 

jest tego rodzaju, że te „wszelkie 

inne" odgrywają u nas wielką rolę, 

przyczem i ekonomicznie także inną 

tu mają naturę, niż gdzieindziej. 

Swoje, „pro-tramwajowe* argu- 

menty ekonomiczne wziął prelegent 

z ogromnego materjału, który do 

tego zagadnienia dała obszerna dy- 

skusja, tocząca się we wszystkich 

cywilizowanych ośrodkach tej i tam- 

tej półkuli, tam, gdzie zagadnienie 

taniej i szybkiej lokomocji miejskiej 

jest kwestją zasadniczą. Najważniej- 

Szymi argumentami na korzyść tram- 

wajów są: większa (prawie dwukro- 

tnie) ich zdolność przewozowa, oraz 

mniejsze (też prawie dwa razy) ko- 

szty eksploatacji, niż w komunikacji 

autobusowej. Odpowiednie dane 

wziął p. inżynier z doświadczeń pa- 

ru miast niemieckich i tam. gdzie 

się to dało uczynić—polskich. 

Koszty inwestycyjne są jednak 

przeciętnie 6 razy niższe w przed- 

siębiorstwach autobusowych, niż 

tramwajowych. Oprocentowanie ka- 

pitału zakładowego jest wszakże w 

przedsiębiorstwach tramwajowych od 

dwóch bez mała, do trzech razy 

większe, 
Następnie prelegent wymienił 

argumenty przeciw - tramwajowe 

(wszystkie natury technicznej), roz- 

prawiając się z niemi dość łatwo. 

Jest to: 
1) Tamowanie ruchu ulicznego, 

szczególnie na zakrętach. 

EITI TIA SK SITTESKESTEKT TTT ST ISENTI NSE T TIA T T TTT 

WIEJSKI UNIWERSYTET LUDOWY 
HA WILEŃSZCZYZNIE 

Ojczyzną Uniwersytetu Ludowe- 

go jest Danja. ' Twórcą tej wielkiej 

idei był M. F. Grundtvig, niezwy- 

ciężony bojownik o prawa ludu 

i sprawiedliwy ustrój demokratycz- 

ny Danji. Jego idee demokratyczno- 

religijno - reformatorskie wstrząsnęły 

nietylko Danją, ale całą prawie Eu- 

ropą 
Po utracie Szlezwigu i Holszty- 

nu w 1864 r., Danja pogrążyła się 

w otchłań ostatecznego bankructwa 

politycznego i ekonomicznego. 

Warstwy wyższe, t. zw. arysto- 
kracja duńska, były przesiąknięte 

niemczyzną i niezdolne do żadnego 

wysiłku, ani fizycznego. ani ducho- 

wego w życiu narodu. Duńskim po- 

został tylko lud, ale ten był biedny, 

ciemny i wzgardzony. Między nim, 

a arystokracją była przepaść niedo- 

przebycia. Szeregi arystokracji były 

bardzo nieliczne, a ludu całe masy. 

I jedna i druga warstwa nie były 

zdolne ująć steru nawy państwowej 

w swoje ręce. Grundvig, jako wiel- 

ki patrjota, a przytem znawca war- 

tości moralnych swego narodu, 

szybko  zorjentował się, gdzie 

2) Stwarzanie pewnych anormal- 
ności w budowie jezdni, niebezpie- 
czeństwo dla szybkich pojazdów w 

postaci szyn. 

3) Oszpecanie miasta (drutami 
zwłaszcza). 

4) Hałaśliwość tramwajów (dud- 
nienie, wycie etc.), wstrząśnienia 
przez nie wywoływane stale w jed- 

nych i tych samych miejscach, nie- 
bezpieczne dla budowli. 

5) Zakorkowywanie ulic przez 

szeregi wagonów wrazie jakiegoś 
uszkodzenia w sieci elektrycznej 
(czy tylko jednego tramwaju) etc. 

zakończeniu swego przemó- 

wienia inż. Baniewicz zacytował 

szereg opinij wybitnych fachowców 
zagranicznych w zakresie komuni- 

kacji miejskiej. Wszystkie one były 
na korzyść tramwajów jako najprak- 

tyczniejszego środka lokomocji na 

ulicach miast, liczących od 100 tys. 
do | milį. mieszkańców (powyżej 
| miljj—konieczna już jest szybka 

kolej podziemna—„metro*). Nato- 
miast autobusy uważają wszyscy 

zgodnie za bardzo pożyteczne jako 

środek komunikacyjny dopełniający 

komunikację trarawajową w wię- 

kszych miastach. 

Po odczycie nastąpiła ożywiona 

ib. ciekawa dyskusja. Przemawiali 

kolejno pp. Sobecki, Janowicz, płk. 

Ożyński, wice dyr. elektrowni miej- 

skiej p. Biszewski, p. Adolph, p. 

Chądzyński, inż. Krukowski szef 

działu samochodowego w Okr. Dyr. 

Robót, inż. ]. Łukaszewicz, dyr. 
Studnicki wreszcie—dyr. państwowej 
szk. technicznej inż. Ostrowski. 

Wypowiadano się naogół prze” 

ciwko tramwajom, wysuwając zarzu- 

ty najrozmaitsze natury głównie 

miejscowej. Podajemy je w stresz- 

czeniu. 

Stwierdzono, że zarzut natury o” 

gólnej, mówiący o wysokich kosz- 

tach eksploatacji autobusów odpa- 

da albowiem i komunikacja tram- 

wajowa w początkach swego ist“ 

nienia była b. droga, autobusowa 
zaś jest jeszcze dość młoda i ma 

szerokie możliwości coraz dalszych 
ulepszeń, przed sobą; m. inn. i mo- 

žliwošė znacznego obniżenia kosz- 

tów eksploatacyjnych. 
Dalei — ryzyko wprowadzenia 

komunikacji autobusowej jest znacz” 

nie mniejsze, wobec stosunkowo 

niewielkich _ kosztów  inwestycyj- 

nych i możliwości łatwego , zastoso- 

wania gdzieindziej, nabytych ma” 

szyn. O wiele gorzej pod tym 
względem jest z tramwajami, któ- 

rych, jeśli bardzo kosztowny ekspe- 

ryment zainstalowania ich okaże się 

chybiony — niełatwo będzie poz“ 

być się. 
Największą bolączką techniczną 

Wilna są bruki — „kocie lzy“. Wy- 

datek na tramwaje będzie tak zna- 

czny, że prawdopodobnie odsunie 

sprawę bruków na długie lata. Po- 

ważną przeszkodą są nasze warun- 

ki klimatyczne. Koszt ciągłego o- 

czyszczania linij tramwajowych o 

śniegu znacznie obciąży budżet 

miejski. ‚ 

Wysuwano także względy stra- 

tegiczne, — wielkie znaczenie tabo- 

ru autobusowego z tego punktu wi- 

dzenia; nakoniec projektowano wyj- 

ście kompromisowe — t. j. częścio- 

wo, ma najodpowiedniejszych do te" 

go ulicach komunikację tramwajo” 

wą, (Zwierzyniec — dworzec przez 

Jagiellońską, Zawalną, Zwierzyniec 

Antokol np.) a na innych (jak np. 

na absolutnie do tego nienadającej 

się Zamkowej, częściowo i Wiel- 

kiej) autobusy. 
"To zdanie zdaje się przeważyło 

wśród zebranych, zresztą okaże się 

to w dalszym ciągu tej dyskusji w 

połowie marca, na następnem ze- 
braniu w tej sprawie, na którem 

będzie odpowiadał na postawione 

przeciw jego tezom zarzuty — inż. 

Baniewicz tym razem wskutek bra-' 

ku czasu nie mogący tego uczynić. 

8. Kl. 

leży właściwa ostoja przyszłej Da- 
nij. W martwych i biernych obec- 
nie masach chłopskich dostrzegł na- 
rodowo-ludowe pierwiastki duńskie 

i niespożyte utajone siły moralnej 
wartości ludzkiej. Jako demokrata 
rozumiał, że władza w państwie na- 
leży do ludu, ale jednocześnie zda- 

wał sobie dokładnie sprawę z tego, 
że państwem rządzić powinni tylko 
lubzie rozumni i oświeceni. Należy 
więć najpierw dać ludowi oświatę, 
a następnie dopuścić go do rządów 
państwem. Ale czego uczyć lud 
i jak go uczyć? Czy karmić go ła- 
ciną i przebrzmiałemi  frazesami 

średniowiecznej filozofji? Takiej nau- 
ki za nic nie chciał dawać Grundt- 

vig ludowi. Trzeba było zatem 

stworzyć nowe podstawy wiedzy 

i nowe formy jej nauczania. Wyma- 

gało tego życie. | z tych to potrzeb 
życiowych płynęła jego idea Uni- 
wersytetu Ludowego. Metody pracy 
i program nauki dyktowało samo 
życie. Jakie były tego rezultaty, 
świadczy dziś ustrój wewnętrzny 
i kultura materjalno-spoleczna Danji. 

Rzućmy teraz okiem na nasze 
stosunki życiowo - społeczne w Pol- 
sce. Czy nie znajdziemy podobnych 
analogij, jakie były w owym czasie 
w Danji? Może nieco w innej po- 
staci, ale znajdziemy. 

Dyskusja nad projektem rewizji Konstytucji B. B. 
Mowy godna parlamentu 30-miljonowego państwa. 

Jak było de przewidzenia i jak 

to zapowiadaliśmy w artykule p. t. 

„Garść informacyj* w niedzelnym 

numerze „Kurjera Wileńskiego", dy- 

skusja nad wnioskiem konstytucyj- 

nym Jedynki została ograniczona do 

pewnej ilości przemówień. Stało się 

to zresztą za ogólną zgodą klubów. 

Ustalono mianowicie, że z pośród 

przeszło 50 zapisanych do głosu 

mówców będzie przemawiało jeden 

lub dwóch przedstawicieli z każdego 

klubu. W ten sposób liczba mów- 

ców pozatymi, którzy już przema- 

wiali w pierwszym dniu debaty, zo- 

stała zredukowana do 12, z których 

5 wypowiedziało się w dniu wczo- 

rajszym. ° 

Wczorajszą dyskusję należy za- 

liczyć do dyskusyj, stojących na wy- 

sokim poziomie, a tak rzadko niestety 

spotykanych w naszym Sejmie. Po 

serji demagogicznych przemówień 

przedstawicieli opozycji — przemó- 

wień, które niczem nie przyczyniły 

się do podniesienia powagi instytu- 

cji parlamentu polskiego, na reszcie 

w daiu wczorajszym usłyszeliśmy 

przemówienie godne parlamentu 

państwa 30-miljonowego. Dwie mo- 

wy postawiły wczorajszą dyskusję 

na tym wysokim poziomie: mowa 

przedstawiciela klubu B. B. pos. 

Radziwiłła oraz mowa przedstawi- 

ciela klubu P.P. S. pos. Liebermana. 

Przemówienie pos. Radziwiłła. 

Pos. Radziwiłł w swem przemó- 

wieniu wskazał na to, iż Polska 

musi swój ustrój zmienić w kierun- 

ku wzmocnienia władzy państwo- 

wej, albowiem znajduje się ona zu- 

pełnie w innych okolicznościach i 

innej konjunkturze, niż wszystkie 

kraje Zachodnie. Nie może więc z 

tego względu czerpać wzorów z 

ustrojów państwowych Europy Za- 

chodniej. Polska, znajdująca się na 

rubieży wschodniej i zachodniej mu- 

si być zwarta na wewnątrz, by mo- 

gła z łatwością i bez wstrząsów 

odpierać wszelkie ataki z zewnątrz. 

Dlatego też wszyscy powinni ofiar- 

nie przyczynić się do tego, by wła- 

dza Prezydenta oparta na tezie de- 

mokratycznej rzeczywiście mogła 

temu zadaniu podołać. 

RZEUSIEZE WRTAEZ PZU WOZOOKOOOBZSTOR OC 

Giełda warszawska ż dn. 27. I. b.m. 

WALUTY i DEWIZY: : 
Holandja į. 2 > 357,21—356,31 
Londyn 2 + 2  43,28'/,—43.177/, 
Nowy Уо « -'.-«  » 8,90—8,88 
Paryż + . 34.84 — 34,75 

Praga s Е 26.44—26.37!/, 

Szwajcarja = 171.53—171,10 
Stokholm 238,33—237.73 

wiedeń 125 35—125.01 

Włochy 46,72!/,—46,60!/, 

Budapeszt . 155,42—155,02 

Marka niemiecka . > ы 211,70 

Papiery procentowe: Požyczka inwesty- 

cyjna 112 — 111,75. Premjowa dolarowa 

104.50 — 105,50. 5% konwersyjna 67. 5% 

kolejowa 59. 10% kolejowa 102,50. 8% LZ. 
Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku 

Rolnego, obligacje Banku Gospodarstwa Kra- 

jowego 94. е зате 7% — 4'/,% 
ziemskie 49. 5% Warsz. 53,25. 8% Warsz. 70. 

Siedlec 71. 
Akcie: Bank Dysk. 138. Handlowy 120. 

Polski 17525 — 176. Tow. Spółdzielcze 100. 

Związku Spółek Zarobkowych 85. Siła i 
Światło 140 Cukier 41.75. Firley 52,50. Wę- 
giel 88 87. Lilpop 33,75. Starachowice 34. 
Haberbusch 215. 
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(Telefonem z Warszawy). 

Pos, Radziwiłł podkreślił ten 
ważny szczegół, że Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem potrafił we- 
wnątrz u siebie znałeżć ten złoty 
środek mądrego kompromisu, dzięki 
któremu wszystkie elementy społe- 
czeństwa, reprezentowane w tym 

klubie, mogły złożyć swe podpisy 
pod tym projektem. Kiedyś, kiedy 
przyjdą nowe pokolenia Polski i 
obecny projekt będzie pożółkły le- 
żeć w archiwum państwowem i ktoś 
wejdzie do tego archiwum i spojrzy 
na podpisy, widniejące pod tym 
projektem, niewątpliwie zbuduje go 
ten fakt, że obok podpisu Sławka, 
bojownika o wolność i niepodległość, 
znajduje się nazwisko pioniera nie- 
podległościowego ruchu ludowego 

Bojki, obok nazwisk radykalnej in- 

teligencji: Polakiewicza, Makowskie- 

go, Lechnickiego znajdują się pod- 

pisy przedstawicieli konserwatystów, 

jak Radziwiłła i Sapiehy, obok pod- 

pisów reprezentantów małorolnych 
widnieć będą nazwiska właścicieli 

wielkich posiadłości ziemskich. Fakt 
ten, Że przedstawiciele wszystkich 
obozów Polski zdobyli się na wspól- 

ny wysiłek stworzenia nowej Kon- 
stytucji, odpowiadającej wyjątkowo 
poi racji stanu, będzie wielkim 
istorycznym aktem. 

Przemówienie pos. Liharmana. 

Drugi mówca, dzięki któremu 
wczorajsza debata stała na wyżynie 

parlamentarnych obrad, doskonały 
orator i pierwszorzędny szermierz 

Lieberman wygłosił dłuższe prze- 

mówienie, w którem w ostry sposób 

zaatakował projekt klubu B.B., uwa- 
żając go ża wytwór niezdrowy, 

który jest środkiem do wprowadze- 

nia monarchji w Polsce. Pos. Lie- 

berman powołał się tutaj na Konsty- 

tucję z połowy 19 wieku Napoleo- 
na III, która rzekomo żywcem jest 
przeflancowana do projektu klubu 

B. B. Nie wnikając w jego dema- 

gogję, częstokroć . bardzo rażącą, 

przekraczającą wręcz fakty znane i 

niezbite, jak choćby o upadku par- 

lamentaryzmu polskiego w  pierw- 

szych latach niepodległości, musimy 
bezstronnie przyznać pos. Lieber- 

manowi jego wielki talent oratorski 
i umiejętność doskonałej szermierki 

polemicznej z przeciwnikami partyj- 
nymi. 

Trudno więc domagać się od p. 
Liebermana, jednego z najbardziej 

zaciekle zwalczających dzisiejszy 

obóz prorządowy, by, bez krytyki 

choćby nawet słownej, mógł przy- 

jąć projekt zmiany Konstytucji, zło- 

żony w Sejmie przez klub B. B. 

Potrafił on jednak unieść się ponad 

"poziom szarych przemówień agita- 

cyjno-wiecowych swych kolegów z 

lewicy—Niedzialkowskiego, Wožnic- 
kiego i Dąbskiego i stanąć na ta- 

kiej wyżynie, która wczorajszą dy- 

skusję uczyniła wzorem debat par- 

lamentarnych. 

Dalsze przemówienia. 

Następnie przemawiało jeszcze 

trzech mówców: posłowie Bagiński 

(Wyzw.), Wrona (Str. Chł.) i Lewic- 

ki (Kl. Ukr.). Wszyscy trzej w o- 

stry sposób atakowali projekt zmia- 
ny Konstytucji, jednakże ich mowy 

w niczem już nie odbiegały od co- 

  

dziennie słyszanych dyskusyj sej- 
mowych. 

Pos, Bagiński uważa, że projekt 
B. B. odsuwa społeczeństwo od 
wpływu na rząd i łamie zasadę 
równowagi władzy. Jego zdaniem, 
wybór Prezydenta, projektowany 

przez klub B. B., nie jest rozszerze- 
niem praw ludowych, a wprost 
przeciwnie odsunięciem tych mas 
od wpływu na bieg państwa. 

Pos. Wrona wypowiedział się 
przeciwko projektowi, przyczem 
zgłosił wniosek formalny o odrzu- 
cenie projektu już. w pierwszem 
czytaniu. Poparł go pos. Lewicki 
(Undo Ukr.), który wogóle nie u- 
znaje państwowości polskiej i nie 
przywiązuje żadnej wagi do Kon- 
stytucji polskiej. 

Procedura w postawieniu min. 
Czechowicza przed Trybunałem 

Stanu. 
Na wstępie wczorajszego plenar- 

nego posiedzenia Sejrmu marsz. Da- 
szyński odczytał wniosek komisji 
budżetowej, do której onegdaj ode- 

słano wniosek Wyzwolenia, Następ" 

nie zaznaczył, że komisja składa 
Sejmowi wniosek bądź o powzięcie 
uchwały, stawiającej w stan oskar” 
żenia ministra Skarbu, bądź o odrzu- 
cenie wniosku o pociągnięcie do 
odpowiedzialności. Komisja powin- 
na dać ministrowi możność udziele” 
nia wyjaśnień, bądź ustnie, bądź 
też pisemnie, nadto może przesłu* 
chać świadków i rzeczoznawców, 
tudzież zbadać dokumenty dotyczą- 
ce sprawy. 

Skład Trybunału Stanu. 

W związku z zamierzonem po- 
ciągnięciem min. Czechowicza przed 
"Trybunał Stanu należy przypom- 
nieć, iż Trybunał Stanu składa się 
z 12 ezłonków—8 wybranych przez 
Sejm i 4 przez Senat. Przewodni- 
czącym Trybunału Stanu jest z u" 
rzędu prezes Sądu Najwyższego. Z 
ramienia Sejmu należą do Trybuna- 
ła Stanu pp. Bielawski (Nar. Dem.), 
Bogucki (BB), Aleksander Lednicki, 
Oleśnicki (Ukr. Undo), b. minister 
Rolnictwa Aleksander Raczyński 
(Kons.), adwokat Szumański ( Wyzw.), 
adwokat Tomaszewski (PPS), _oraz 
sen. Zubowicz (zbliž do BB). Z ra- 
mienia Senatu wchodzą do Trybu- 
nalu Stanu: general broni i b. mi- 
mister Spraw Wojskowych Lucjan 
Żeligowski, b. wiceminister Spraw 
Wewnętrznych i profesor uniwersy” 
tetu Lwowskiego Józef Beck, dr. 
Oswald Balcer oraz b. sen. Nowicki 
(Wyzw.). 
CERBER NATOEK RZOTAE AEO CIOWZEEOTZTOWOZOWCE 

  

  

Zamówienie na saletrę 
Chilijską Wapniową i Nitrofos 

przyjmuje 
WILNO, 

Zygmunt Nagrodzki zawatna 1-0. 
Kto zamówi wcześnie—ten będzie miał 

transporty w drodze. 501 
*44044460444004440444044: > 

 BYSZDWI TUTIS NAME ZOE WDBSZEZACK 0 

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. Miekiewieza 9. 

    

ZKOŁA FILMOWA 
ZWIĄZKU ARTYSTÓW SZTUKI KINEMATOGRAFICZNEJ W WILNIE 

przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929. 

ulica Ostrobramska 27 (w podwórku na łewo). 

Naprzykład, pod względem so- 

cjologicznym, spotkamy -się u nas 
z objawem nadzwyczajnej biedoty 

s jedmej strony, a z drugiej z prze- 
pychem i rozrzutnością. Pod wzglę- 
dem duchowym, s obozem, może dość 

już licznym, inteligencji stojącej bar- 

dzo wysoko pod względem intelektual- 

nym, nawet daleko wyżej od inteli- 

gencji państw zachodnich, i z obo- 

zem szerokich, ciemnych mas, SZCZE- 

gólnie ludu wiejskiego, stojącego 0 ca- 
łe miebo niżej od szerokich mas lu- 
dowych zachodniej Europy. 

Pomiędzy temi obozami istnieje 
egromna przepaść. Przepaść tę nale- 

ży jak najprędzej wyrównać, podno- 

sząc na wyższy poziom życiowo-inte- 

lektualny i kulturalno - społeczny sze- 
rokie masy ludu. 

Szkoła powszechna nie jest w 

stanie wyrównać tych różnie. Szko- 

ły średnie ogólnokształcące i zawo- 
dowe mogą wiele zrobić w tym 

kierunku, ale droga do nich daleka, 
kręta, a często i ciernista, szczegól- 

mie dla szerokich mas ludowych. 

Gdyby nawet te szkoły zdołały ob- 
jąć całą młodzież ludową, to śmiem 
wątpić, czy bylibyśmy zadowoleni 
z rezultatów ich piacy? Dzisiejsze 
szkoły bardzo często wypuszczają 
młodzież ze swoich zakładów, 
wstydzącą się swego pochedzenia 

  

  

i warstwy społecznej, z której się 
rekrutują. 

ieš nasza niema dziś „swojej”, 

jeśli się tak można wyrazić, inteli- 
geneji. Ci, którzy z pośród ludu koń- 
czą szkoły średnie lub wyższe asy- 
milują się w mieście i na wieś nie 

wracają, a jeśli muszę wrócić, to 
wcale nie przyznają się do swego po- 

chodzenia wiejskiego, kreywdząc lud, 

któremu brak ewoich sił. Lud nie 
odczuwa tego, że wydaje całe zastępy 
inteligencji. 

Dlatego wieš jest ciągle osamot- 

niona, ciemna i ušpiona, pomimo 

tylu skarbów narodowej własności, 
które kryje w sobie. 

Bogate pierwiastki tężyzny - 
zycznej i duchowej, hartu woli i wy- 
trwałości, jak grube pokłady złota leżą 
przywalone grubą warstwą nieroz- 
budzonej tęsknoty do światła, wie- 
dzy i życia. 

Musimy wydobyć te siły na 
światło dzienne. Musimy tak wycho- 
wywać i oświecać lud, żeby mie krasć 
mu jego własności, ale umiejętnie wy- 
dobyte skarby oddawać zpowro- 
tem wsi, która będzie rosła w potę- 
gę materjalną i kulturalną dla do- 
bra i świetności przyszłej wielkiej 
i sprawiedliwej Polski. Zadaniem 
naszem jest tak wychowywać mło- 
dzież, by po skończeniu studjów 
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nie uciekala ze wsi do miasta, ale 
wracała do opuszczonych warszta- 
tów pracy na wsi. 

Oto właśnie zadanie Uniwersytetu 
Ludowego. Dopóki wieś nasza nie 
pokryje się siecią wzorowo urządzo- 
nych Uniwersytetów Ludowych, do- 
póty będziemy narzekali na ciemno- 
tę i biedę naszego ludu, U. L. mu- 
szą wychować zastępy pionierów życia 
kulturalno-społecznego wsi polskiej, 

Nie będę tutaj mówił o progra- 
mie nauki i metodach jej realizowa- 
nia, jakie się stosuje w uczelniach 
tego typu. Na to poświęcimy spe- 
cjalne miejsce i czas. Dziś chcę tyl- 
ko zwrócić uwagę na próby, jakie 
u nas są już zrobione, a o rezulta- 
tach ich świadczą Dałki i Szyce, 

Uniwersytet Ludowy na Wileń- 
szczyźnie musi mieć inny charakter, 
niż w Szycach i Dalkach. Wymaga 
tego etniczny układ ludności i spe- 
cjalne warunki kresowe. 

Uniwersytet w Dalkach nosi cha- 
rakter religijno-katolicki i narodowy, 
w Szycach polsko-ludowy, bez spe- 

cjalnego nacisku na religję. Nasz U. 
L. na Wileńszczyźnie musi mieć cha- 
rakter, jeśli tak można nazwać „ody- 
watelski“. Religji ani narodowości nie 
może nikomu narzucać. Musi stač na 
stanowisku wiedzy i oświaty niezależnej. 

Wszyscy, bez względu na religję i 

Kultura „Zachodnich Kresów". 
Leży przed nami przysłany na zachętę 

do kupna 1l-szy komplet pocztówek prima- 
aprilisowych wydanych „artystycznie i wytwor- 
nie* przez p. Kulerskiego w Grudziądzu. w 
słynnych I wspaniałych jego zakładach gra- 
ficznych. W liście, firma obiecuje, że „nie- 
omieszka* przysłać dalszych serji... Ordy- 
narność i sprośność tych pocztówek prze- 
chodzi wszystko, co w tej dziedzinie widzia- 
ło się, aczkolwiek wogóle, niewiadomo cze- 
mu, primaaprilisowe pocztówki trzymają re- 
kord grubijaństwa. 

W tych nie kaźdą można zacytować, ale 
np. tłusta o b. wydatnych kształtach baba w 
kąpielowym stroju, obrócona plecami i... 
wierszyczek 1 „Gdyš nie mogła frontem — 

dla jakiejś przyczyny”, „Sprobuj, może zła- 

pisz męża na swą oficynellil Inna,  znisz- 

czonego jegomościa przedstawia: „Śledziu 

wymokły, lowelasie zgniły, kobietki z ciebie 

wszystką krew wypily“. Inna: Pijak z kieli- 

szkiem. że jesteś opój i urźniesz się ce 

dnia, przeto ci nochal, świeci jak pochodnia. 

Inna: Radca w biurze wielki pies, wściekły 

ni to dziki bies . Inna przedstawia tłuś- 

ciocha z głową wieprza: „Choć masz złote 

i dolary Śęinia jesteś mój ty stary”. 

Ja się bytam czem jest P. Kule'ski, by 

mieć tipet takie świństwo wydawać i. roz- 

powszechniać? Kika. 

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Archiwum Higieny redagowa- 

ny przez d-ra Kazimierza Karaffę- 

Korbutta prof. U. S. B. i d-ra Alek- 

sandra Safarewicza docenta Uniw. 

Wil. Bardzo ciekawy tom, do ktė- 
rego wrócimy w obszerniejszem omó- 

wieniu, zawiera sanitarne opisanie 
Wilna przez K. Rymaszewskiego, z 

tablicami statystycznemi i wylicze- 
niami, z mapami terenu, kanalizacji 
it. p. Praca ta ukazała się jako do- 

datek bezpłatny do miesięcznika 
„Zdrowie“. 

— Mgr. Pinehas Ken. Odnaleziona 
ezęść archiwum dawnego Kahału wi- 
leńskiego. Prace p. Kona odnośne do 
przeszłości Żydów w Wilnie, zawierają 
wiele nieznanych szczegółów z tej 

dziedziny. Odbitka z Ateneum wileń- 
skiego, mówi nam o znalezionych 

fascykułach w murach Franciszkań- 

skich. Są to dokumenty zamknięte- 

go w 1844 r. przez Rosjan Kahału, 

a w nich ciekawy obraz życia ży- 

dowskiego społeczeństwa od począt- 

ku XIX w. pod względem ekono- 
micznym, społeczno-politycznym i 
religijno-kulturalnym. 

— Teatry ludowe w Polsce. Zwią- 
sek Teatrów Ludowych, Warszawa 
1928. Dotychczasowy. rozwój ruchu, 
możliwości ideowe 4 organizacyjne na 
przyszłość, Opracowali Adam Bień i 

Jędszej Cierniak, Wyczerpujący po- 

dręcznik dla wszystkich działaczy 

oświatowych, interesujących się spra- 

wą teatrów. mawia zamierzenia 

na przyszłość, życie organizacyjne 

zespołów, rozplanowanie pracy, stro- 

nę fachową tej pracy, dotychczaso- 

wy stan przygotowania do niej. 

Strona techniczna, ilustrowana mówi 

nam o kostiumach, dekoracjach, 
sztukach odpowiednich do grania 

na wsi. Inscenizacje i widowiska na 

wolnem powietrzu, są też rzeczowe 

i zajmująco omówione. 

— Marja Reutt, W styczniową no6. 

Bibl. książek różowych, Miłe serdecz- 
ne, pełne prostoty opowiadania © 

opiece nad ptakami i wogóle o sto- 
sunku dzieci do zwierząt. Wesołe 
te, i o szlachetnej tendencji, a bar- 
dzo łatwe powiastki, będą przystęp- 
ne dla zupełnie malutkich, a podo- 
bają się z pewnością i starszym, 
którzy je sami sobie paae 

A 
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Pułkownik Wieniawa-Dłu$oszow- 
ski komendantem m. Warszawy. 

Minister spraw wojskowych pod- 
isał nominację pułkownika S. G. 
r. Bolesława Wieniawy Długoszow- 

skiego na komendanta m st. War- 
szawy. 

Nominacja ta pozostaje w związ- 
ku z długotrwałą chorobą dotych- 
czasowego komendanta gen. Włady- 
sława Rożena. 

Pułkownik Długoszowski ostatnie 
pełnił funkcje 1 oficera sztabu ge- 
neralnego inspektora armji. 

narodowość będą mieli jednakowe. 
prawa i obowiązki. Zadaniem U, L. 
na Wileńszezyśnie powinno być wy- 
chowanie pionierów życia wsi, obywa- 
teli lojalnych wobee państwa, zgodnie 
pracujących dla podniesienia kultury 
wsi kresowej oraz dobra całego społe- 
czeństwa, 

Powinien skupić w sobie syntezę 

życia wsi, podnosić kult ludowošci 

regjonalnej i budzić uśpione siły 

maś. Nie powinien być, ani włas- 
nością państwa, ani jakiejs jednej 
instytucji społecznej, lecz własnoś- 
cią całego społeczeństwa kresowego. 
Powinien mieścić się na wsi, a nie 
w mieście. 

Do szczegółowego opracowania 
planu budowy i organizacji tej niez- 
będnej placówki oraz do ułożenia 
dla niej szczegółowego programu 
nauki, przystąpimy w najbliższej 
przyszłości. 

Rzucone tutaj przezemnie frag- 
mentaryczne myśli, niechaj posłużą 
za przedmiot do rozważań nad po- 
trzebą U. L. na Wileńszczyźnie i do 
sposobu jaknajszybszego zrealizo“ 
wania tej myśli. 

Bronisław To 

Warszawa, 13.11. 1929 r. 

Zgon   
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Budżet Sejmiku Święciańskiego 
W doln 22 lutego 1929.r. odbylo 

się w Święcianach posiedzenie Śej- 
 miku, na którem prócz budżetu zo- 
stał rozpatrzony szereg spraw do- 
 tyczących pracy samorządu. Budżet 

ejmiku w przychodach i wydat- 
kach zwyczajnych zamyka się cyfrą 
628.548 zł. 23 gr. w przychodach i 
wydatkach nadzwyczajnych cyfrą . 
81.000 zł. Uchwalony budżet na 
r. 1929-30 przewiduje zmniejszenie 
wydatków na administrację, nato- 
miast zostały powiększone kwoty 
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ma rolnictwo i drogi. 
Według działów przypada: na 

dministrację 87.165,29 zł., majątek 
komunalny 2.915,00 zł., spłata dłu- 
gów 31.354,40 zł, drogi i mosty 
210.541,34 zł., oświata 14.260,00 zł, 
kultura i sztuka (1.100 zł, zdrowie 
publiczne 48.883,64 zł., opieka spo- 
łeczna 43.540,72 zł., popieranie rol- 
mictwa |144.231,84 zł, popieranie 
przemysłu i handlu 35.376,72 zł., 
bezpieczeństwo publiczne 4.000 zł., 
świadczenia na rzecz innych związ- 
ów komunalnych 2.000 zł, różne 

3.180 zł. 
' Prócz tego w wydatkach nad- 
twyczajnych przeznaczono: na bu- 
dowę Szpitala w Kojranach 16.000 zł. 
Ra kapitał zakładowy Komunalnej 
Kasy Oszczędności 25.000 zł. i na 
dowę szkół 40.000 zł. 
Analizując budżet Sejmiku Świę- 

€iańskiego należy stwierdzić, że po- 
_ mimo ciężkiej sytuacji gospodarczej 

powiatu w budżecie uwidacznia się 
wyrażne dążenia do uwzględnienia 

  

wszystkich potrzeb powiatu, a równo- 
ześnie widać celowość wydatków. 

Jak już wyżej zaznaczono, szcze” 
gólną uwagę zwrócono na rolnictwo 
i drogi, a następnie na oświatę, co 
uwidacznia dział „ošwiaty“ i „po- 
pieranie przemysłu i handlu", po- 
nieważ dział ten zawiera w sobie 
również wydatki na oświatę, jak 
prowadzenie Szkoły Zawodowej, 
kursy i stypendja dla szkół rzemieśl- 
niczych. Z. tego wynika, że na 
oświatę przeznaczono dość pokażną 
kwotę, bo 48.676 zł. 72 gr. w czem 
6.000 zł. na oświatę pozaszkolną. 
Dalej należy zwrócić uwagę na ce- 
„lowošė programu pracy w dziale 
zdrowotności, polegający na tem, że 
w roku ubiegłym kosztem Sejmiku 
został zorganizowany oddział położ- 
niczo-chirurgiczny przy Szpitalu Pań- 
stwowym w Święcianach i oddany 
do prowadzenia temuż Szpitalowi, 
zaś w roku bieżącym Sejmik preli- 
minował odpowiednie sumy na 4 
Stacje Opieki nad Matką i Dzieckiem. 
Ważnem posunięciem Sejmiku jest 
preliminowanie na utrzymanie agro- 
noma powiatowego, a jednocześnie 
tem samem powiększenie personelu 
agronomicznego do 3-ch osób i za- 
początkowania szeregu prac o cha- 
rakterze inwestycyjnym, jak akcja 
hodowlana, mleczarnie i t. p. następ- 
nie wychowanie rolnicze, meljoracja 
i przystąpienie do Międzykomunal- 
nego Biura Meljoracyjnego. W dzia- 
le rolnictwa również należy zwrócić 
uwagę na bardzo doniosłe uchwały, 
jak udzielenie gwarancji „Rolniko- 
wi* w Święcianach na 150.000 zł. 
i „Centrali Spółdzielni Rolniczo-Han- 
dlowej“ na Iniarstwo 75.000 zł. Bigot, 

(oś niecoś z powiatowej Kasy Chorych w Postawach. 
Pożyteczna ta skądinąd bezsprze” 

znie instytucja nie funkcjonuje u 
| mas należycie, gdyż po |) Kasa, mi- 

  

no swego półtoraletniego istnienia, 
nie posiada dotąd zorganizowanego 
zarządu,'wybranego z pośród ubez- 
pieczonych i ubezpieczających, co 
mie bardzo zgodne jest z brzmie- 

    

miem samej ustawy o Kasach Cho- 
ch a po 2) nie posiada na miej- 

cu własnej administracji, ta bo- 
wiem prowadzoną jest w Związku 
Powiatowych Kas Chorych w Wil- 

ie. 
/_ Dzięki temu Kasa nie może 
spełniać tak swego zadania jak po- 
winna i stąd wynikają często i to 
zupełnie słuszne narzekania ubez* 
pieczonych, gdyż w wielu wypad- 
ach nawet niecierpiących zwłoki 
iejscowy funkcjonarjusz Kasy (de- 
ywczy, prącujący godzinę dziennie) 

nie może sprawy rozstrzygnąć. We 
wszystkich sprawach decyduje Za* 

ąd Kasy w Wilnie, wskutek cze- 
o sprawa wypłaty zasiłków, zwro” 

tu kosztów leczenia ciągnie się ca- 
emi tygodniami. 

Zasiłki dla karmiących matek 

wypłacane są dopiero po upływie 
3 miesięcy, tak samo decyzje co 
do wysyłki chorych do sanatorjów 
lub do specjalnych lecznic ulegają 
dużej zwłoce. 

Pozatem niezrozumiałe są zarzą- 
dzenia wewnętrzne w funkcjonowa- 
niu Kasy. Lekarz Kasy może w 
swej godzinie przyjąć tylko najwy- 
żej 12 osób, Trzynasta już osoba 
nie otrzymuje kartki do lekarza. U- 
bezpieczony może otrzymać pomoc 
dentysty tylko raz na 2 miesiące i 
to najwyżej dla zamplombowania 
jednego zęba. 

o są przecież rzeczy niezrozu- 
miałe, jak też niecelowe jest przy” 
rządzanie lekarstw w aptece w Wil- 
nie, nie wszystkie bowiem leki 
można długo przechowywać. 

Pozatem pożądanem byłoby, by 
w lokalu Kasy w czasie przyjęć 
chorych panował większy spokój, 
a badanie chorych przez lekarza 
zwłaszcza kobiet nie odbywało się 
przy świadkach lub też nie było 
przerywane wejściem innnych osób. 

Ten sam. 

Nadużycia w gminie mickuńskiej. 
Jak już podawaliśmy w gminie mickuńskiej na terenie powiatu 

wileńsko-trockiego wykryto nadużycia. 
ecnie, jak się dowiadujemy, po dochodzeniu wstępnem, przepro- 

wadzonem przez zastępcę inspektora samorządu gminnego p. Józefa Becz- 
kowskiego zostali aresztowani b. wójtowie: Dziemieszko, Kardzis i 
obecny wójt gminy Tomaszewski za szereg popełnionych systematycznie 

| nadużyć. 
' Aresztowanych przekazano do dyspozycji władz śledczych. 

  

"KRONIKA POSTAWSKA. 
— Mili towarzysze libacji. W 

dniu 18 b. m. w czasie odbywają- 
cego się targu w Postawach osa- 
dzono w areszcie przy miejscowym 
posterunku P. P. podchmielonego 

| do nieprzytomności Romana Andro- 

о 

za ze wsi Ogrodniki. 
Wytrzežwiony Androsz zameldo- 

wal, že jadąc ma targ do Postaw 
miał przy sobie 600 złotych w go- 
łówce i weksel na 100 dolarów iże 
wszystko to zostało mu skradziono 
podczas libacji. Władze bezpieczeń- 
lwa wdrożyły w tej sprawie do- 
chodzenie. 

— Z działalności Komunalnej 
asy Oszczędności. Ze sprawozda- 

nia Powiatowej Komunalnej Kasy 
Oszczędności pow. postawskiego za 
ok 1928, a ściślej za 9 miesięcy 
tego roku, (Kasa poczęła działać 
dopiero z dniem 15 marca) wynika, 
že Kasa ta przy swym kapitale za- 
kładowym udzielonym przez Sejmik 

y wysokości 10.000 zł. i przy kapi- 
łale obrotowym udzielonym przez 
Państwowy Bank Rolny w wyso- 

ości 163000 zł. i przez Bank Go- 
podarstwa Krajowego w wysokości 
5.700 zł. w ciągu 9 miesięcy udzie- 
iła pożyczek różnych na sumę 
513,850 zł. z czego większość to 
pożyczki udzielone pod pokrycie 
vekslowe i to rolnikom lub rze- 
mieślnikom. 

Z kredytu tego korzystało 1.246 
sób. Najwyższa pożyczka udzielo- 

osobie fizycznej wynosiła 3.000 
zł. Wkłady oszczędności na dzień 
31. XII. 1928 r. wynosiły 5.194 zł. 
22 gr. od 26 osób. Czysty zysk Ka- 
sy za, miesięcy _1928 r. wyniósł 
3.713 zł. z czego 713 zł. przezna- 
'zono”na oświatę pozaszkolną. Ko- 
ty administracji osobowej i rze- 

Czowej wyniosły 5.530 zł. Jak więc 
da pierwsze czasy działalności Ka- 
y wyniki te są zadawalniające. 

.Postawski, 

  

KRONIKA OSZMIAŃSKA. 

— Wybory Zarządu Oddziału 
Związku Strzeleckiego w Smorgo- 
niach. W dniu 24-go lutego r. b. w 
lokalu Magistratu miasta Smorgonie 
pod przewodnictwem obyw. Lucjana 
Batorowicza odbyło się walne ze- 
branie członków miejscowego Od- 
działa Związku Strzeleckiego, na 
którem dokonano wyborów nowego 
Zarządu w następującym składzie: 
Prezes: obyw. Szytow Teodozy— por. 
rez. Skarbnik—obyw. Gan Mieczy- 
sław, Sekretarz—obyw. Hotówko 
Piotr, Kier. Sekcji kult.-ośw.—obyw. 
Malewski Władysław. 

Nowoobrani członkowie Zarządu 
cieszą się wśród miejscowego spo- 
łeczeństwa pełnem zaufaniem. 

KRONIKA WILEJSKA. 
— Spaliła się łaźnia. We wsi 

Stajki gminy ilskiej pow. wilejskie- 
go wskutek nieostrożnego obcho- 
dzenia się z ogniem przez garbarzy 
garbujących skóry: Antoniego Woj- 
ciechowskiego i Szymanowicza wy- 
buchł pożar w łaźni Bochan Zofji. 
Łażnia spaliła się doszczętnie. 

KRONIKA BRASŁAWSKA. 
— Zderzenie pociągu z saniami. 

Pociąg towarowy Nr. 3472, zdążają- 
cy z Opsy do Dukszt na przejeździe 
drogi Opsa — Brasław najechał na 
przejeżdżającego saniami Napoleo- 
na Mazulewskiego, zamieszkałego w 
zaścianku Kicziki gm. opskiej. Ma- 
zulewski doznał okaleczenia głowy 
i obrażenia na ciele, sanie zostały 
rozbite, koń wyszedł bez szwanku. 

KRONIKA DZIŚNIEŃSKA. _ 
— Zamordowanie dziecka. Na 

cmentarzu 

majątku Ostrów —Oleszowo gm. pro- 
zorockiej pow, dziśnieńskiego zna- 
leziono zwłoki dziecka płci męskiej 
w wieku około 2 miesięcy. Zacho- 
dzi przypuszczenie, że dziecko zo- 

katolickim w pobliżu 

KURJER 

Kurs polonistyczny. 
Wczoraj wieczorem zakończył 

się trzydniowy kurs polonistyczny, 
zorganizowany przez Kuratorjum 
Szkolne w dniach 25—27 b. m. Na 
kurs, który zgromadził zgórą 50 
uczestników, nauczycieli średnich 
szkół państwowych i prywatuych w 
okręgu, złożyły się lekcje próbne i 
prelekcje profesorów U. S. B. 

Otwarcie kursu nastąpiło w o* 
becności p. kuratora i wizytatorów 
szkół średnich z naczelnikiem wy- 
działu p. J. Wątorkiem na czele. 
Prace zagaił p. kurator Stefan Po- 
gorzelski, który w krótkich, lecz peł- 
nych treści słowach przedstawił wy- 
czerpująco naukowe i metodologicz* 
ne potrzeby nauczania. 

Lekcje próbne objęte kursem 
podzielone między naukę języka 
(gramatyki) i literatury w klasach 
niższych, średnich i najwyższych. 
Po lekcjach, w których brali udział 
gromadnie uczestnicy, odbywała się 
dyskusja, popołudniu zaś odczyty w 
sali Czartoryjskiego w gmachu ku- 
ratorjum. 

Z pośród przeprowadzonych lek- 
cyj wybiły się jako wzorowe pod 
względem metody nauczania i po” 
ziomu wiadomości uczniów lekcja 
literatury dra A. Cywińskiego i 
gramatyki p. Turkowskiej-Gajdziso” 
wej i Pozły. Dyskusje. którym prze” 
wodniczył p. wizytator dr. Mianow* 
ski, stały na wysokim poziomie. Ja- 
ko prelegenci czynni byli prorektor 
Pigoń, prof. Otrębski, Kolbuszewski i 
Taszycki. Odczyty prof. Otrębskie- 
go o nauczaniu gramatyki i wykład 
rektora Pigonia poświęcony kwestji 
uwzględniania w programie nauki 
szkolnej literatury doby romantycz* 
nej, oraz resume dyskusyj i wska” 
zówki podawane przez wiz. Mianow* 
skiego wzbudziły u uczestników naj- 
wyższe zainteresowanie. 

Z przemówienia p. kuratora Po- 
gorzelskiego dowiedziano się że or” 
ganizacja kursów podjęta przez 
miejscowe władze szkolne będzie 
przeprowadzona na szeroką skalę i 
eży w zamierzeniach ministerstwa 
W. R. i O.P. na czas najbliższy. 
Zapowiedź tę należy powitać z naj- 
większem uznaniem. ystawa Pe- 
dagogiczna niedawno zamknięta wy- 
kazała zalety naszej szkoły, ale i 
jej braki. W naszem omówieniu 
wystawy mieliśmy sposobność to i 
owo zauważyć, przedewszystkiem 
zaś dotknąć słabych momentów w 
zwa przedmiotów humanistycz” 
nych. 

" Zebranie większej liczby nauczy- 
cieli języka i literatury polskiej przy 
warsztacie pracy planowo zorgani- 
zowanym, podanie nauczycielstwu 
najnowszych zdobyczy pedagogicz- 
nych, wskazówek bibljograficznych, 
demonstracja metod, przedyskuto* 
wanie i wymiana myśli są najpew- 
niejszym i wypróbowanym sposo” 
bem podniesienia poziomu nauki 
języka polskiego w szkole. 

olei swej wyczekuje historja, 
filologia klasyczna, języki obce, 
przyrodoznawstwo, matematyka. Po- 
żytek dobrze zorganizowanego kur” 
su jest tak wielki, że warto dlań 
oderwać na kilka dni nauczyciela 
od zwyczajnej pracy, do której wró* 
ci tem pewniej i gorliwiej, wnosząc 
w niejednym wypadku w miejsce 
wątpliwości, decyzję i pewność. 

Organizacja kursu spoczywała w 
rękach wizytatorów d-ra T. Mianow- 
skiego i d-ra Z. Fedorowicza i była 
bez zarzutu. Ad. Hbg. 

stało zamordowane i pogrzebane na 
cmentarzu. 

W sprawie tej władze bezpie- 
czeństwa prowadzą energiczne do- 
chodzenie. 

KRONIKA LIDZKA. 
— Pian regulreyjny Werenowa. W 

wydziale powiatowym w Lidzie jest 
w opracowaniu ogólny plan regula- 
cyjny m. Werenowa gm. Bieniakoń- 
skiej. Potrzeba planu regulacyjnego 
m. Werenowa wywułana jest bra- 
kiem terenów budowlanych. Jako 
wyjście z tej trudnej sytuacji pro- 
jektuje się tereny położone na za- 
chód od m-ka w kierunku przy- 
stanku kolejowego  rozparcelować. 
Grunta te są własnością p. Kulika, 
nowego nabywcy majątku Werenow. 

Należy podkreślić, że plan regu- 
lacyjny m-ka Werenow jest dru- 
gą zkolei, pracą regulacji miaste- 
czek powiatu, gdyż jest już na u- 
kończeniu plan regulacyjny m-ka 
Iwje. 

KRONIKA BIAŁOSTOCKA. 
— Wielka akcja przeciwpowo- 

dziowa wojewody białostockiego. 
Wślad za akcją przeciwpowo- 

dziową w stolicy, poszła i prowincja. 
Wojewoda białostocki Kirst zorga- 
nizował pod swojem przewodnictwem 
wielki komitet przeciwpowodziowy, 
który będzie w żywym kontakcie z 
powstającemi w tych dniach komi- 
tetami przeciwpowodziowemi w po- 
wiatach w Białostockiem. 

Z POGRANICZA. 
—Przyłapanie olbrzymiego prze- 

mytu. Onegdaj w rejonie Niemen- 
czyna patrol K. O. P-u ujęła 3 Ży- 
dów, pochodzących z Wilna, którzy 
usiłowali przeszmuglować do Litwy 
olbrzymi transport cukru w ilości 
1200 klg. 

Skonfiskowany przemyt przeka- 
zano do dyspozycji urzędu celnego 
w Wilnie. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogicznego 
U. S 8.z dnia 27/1 — 1929 reku. 

Ciśnienie 
średnie w 
milimetrach 

Temperatura 
średnia 

Opady w ы į —45 

| 764 

—18* C 

milimetrac| 

Wiatr 
przeważający į Pólnocno-zachodni 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum: — 209 C. 
Maximum: — 149C. ` 

Tendencja barometryczna: Wzrost ciśnienia. 

OD WYDAWNICTWA. 

Do numeru dzisiejszego „Kurjera 
Wileńskiego" załączamy dla wszyst- 
kich naszych prenumeratorów cennik 
firmy Zygmunt Nagrodzki w Wilnie. 

Jeżeliby kto nie otrzymał cennika 
niech napisze do wyżej wymienionej 
firmy, a niezwłocznie zostanie mu 
wysłany. 

KOŚCIELNA 

— Obchody Papleskie w Wilnie. 
W samą rocznicę koronacji Ojca św. 
odbyło się w Wilnie kilka akademij 
dla dziatwy i młodzieży szkolnej, 

Z inicjatywy Ligi Katolickiej od- 
było się zebranie, naktórem uchwa- 
lono powołać p komitet, 
któryby się zajął zorganizowaniem 
całego szeregu uroczystości ku czci 
obecnego Papieża, 

W wykonaniu tej uchwały odby- 
ło się 26-go lutego liczne zebranie 
w lokalu Ligi Katolickiej. Po prze- 
prowadzeniu dyskusji uchwalono, 
iż wszyscy przybyli, na zebranie, 
tak przedstawiciele władz, jak i or- 
ganizacyj, stanowią Komitet Obcho- 
dowy. Następnie uchwalono prosić 
na członków prezydjaum honorowe- 
go: Arcybiskupa Metropolitę wileń. 
skiego, pana wojewodę, oraz pana 
prezydenta m. Wilna. 

W dalszym ciągu obrad wyło- 
niono Komitet Wykonawczy, w skład 
którego mogą dodatkowo wejść 
rzedstawiciele tych  organizacyj, 
tóre dotychczas swego akcesu nie- 

zgłosiły. 
Jako dyrektywy do pracy Wy- 

działu Wykonawczego, Komitet 
wskazał na potrzebę zorganizowania 
uroczystości o poziomie naukowym 
w 'U. 8. B., urządzenie akademjt re- 
prezentacyjnej w teatrze „Reduta“, 
a następnie zorganizowanie całego 
szeregu popularnych obchodów: w 
e A domach Ludowych 

ADMINISTRACYJNA 

-— Likwidacja domów nierządu. Na sku- 
tek wydanych przez wileńskie Starostwo 
Grodzkie zarządzeń wszystkie domy nierządu 
przy ul. Mostowej zostały już zlikwidowane. 

— Kary ną kierowców samo- 
chodowych. Starostwo Grodzkie w 
Wilnie wymierzyło kierowcom sa- 
mochodowym następujące kary: |) 
Czesławowi Wojewódzkiemu, zam. 
przy ul. Wiłkomierskiej 3—100 zł. z 
zamianą na 14 dni aresztu za jazdę 
samochodem z nadmierną szybko- 
ścią, 2) Adamowi Wańkowiczowi, 
zam. Żeligowskiego 6—50 zł z za- 
mianą na 14 dni aresztu za kiero- 
wanie autem bez prawa na to, 3) 
Michałowi Okuszko, zam. Mostowa 
23—50 zł. zzamianą na 14 dni aresz- 
tu za jazdę taksometrem po lewej 
stronie jeżdni, 4) Janowi Jasiulańco- 
wi, zam. Żamkowa 6—30 zł. z za- 
mianą na 0 dni aresztu za nieo- 
świetlenie latarni przy samochodzie 
oraz numeru rejestracyjnego pod- 
czas jazdy w porze wieczorowej. 

— Kary za rozmowy z szofera- 
mi autobusów. Starostwo Grodzkie 
wydało zarządzenie, na podstawie 
którego karze grzywny do 1000 zł. 
lub aresztu do 6 tygodni w drodze 
administracyjnej ulegają—za prowa- 
dzenie rozmowy w czasie ruchu au- 
tobusu — nie tylko kierowcy samo- 
chodu, ale i z pośród pasażerów, 
którzy prowadzą rozmowy z szofe- 
rami. 

— Tablica orjentacyjna dla inte- 
resantów urzędów. Wileński Urząd 
Wojewódzki wydał do użytku służ- 
bowego tablicę, zawierającą objaś- 
nienia w sprawie wysokości opłat 
stemplowych, oraz w sprawie załącz- 
ników. do podań wnoszonych do 
starostwa. Tablica ta, która ma słu- 
żyć w pierwszym rzędzie dla orjen- 
tacji ludności, umieszczona jest w 
starostwach, poczekalniach i biurach 
podatkowych, dalej w urzędach 
gminnych i wszystkich posterunkach 
policji. 

, MIEJSKA 

— Przetarg na ustawienie pionów 
w mieście. Przedsiębiorstwo „Zjed- 
noczone Towarzystwo Elektryczne* 
w Warszawie, które na mocy prze- 
targu prowadzi w Wilnie roboty nad 
ustawianiem pionów zażądało zwyż- 
ki cen. 

Magistrat odrzucił jednak żąda- 
nie pomienionego Towarzystwa i po- 
stanowił ogłos ć nowy przetarg na 
ustawianie pionów w mieście. 

— Znowu brak quorum. Wyzna- 
czone na dzień 26 b. m. posiedzenie 
miejskiej Komisji Finansowej nie 
doszło do skhtku z powodu stwier- 
dzonego braku quorum. Na posie- 
ŚW przybyło zaledwie kilku rad- 
nych. 

Zaznaczyć należy, iż w przecią- 
gu dwóch ostatnich tygodni jest to 
drugie posiedzenie komisji miejskiej 
zerwanej przez niestawiennictwo pp. 
radnych. 

— 0 jednolity typ samochodów 
miejskich. Magistrat m. Wilna posta- 
nowił dla ustalenia jednolitego ty- 
pu samochodów miejskich i dla prze- 
glądu stanu tych samochodów po- 
woł ć specjslną Komisję z wice-pre- 
zydentem Czyżem, jako przewodni- 
czącym na czele. 

— [Interwencja sprzedawców 
mięsa. W dniu wczorajszym do v ce- 
prezydenta miasta zgłosiła się dele- 
gacja sprzedawców mięsa na rzeźni 
miejskiej. Delegacja interwenjowała 
w sprawie zniesienia opłat za prze- 
pustki na wstęp do rzeźni. 

Sprawa ta zostanie skierowana 
na jedno z najbliższych posiedzeń 
Magistratu. 

— Zniesienie ulg przy dostar- 
czaniu węgla. Koncern węglowy po- 
wiadomił Magistrat m. Wilna o znie- 
sieniu dotychczasowych ulg przy 
dostarczeniu węgla dla elektrowni 
i przedsiębiorstw miejskich. 

W związku z powyższem Magi- 
strat postanowił interwenjować o 
cofnięcie uchwały koncernu w Związ- 
ku Miast Polskich i Związku Ele- 
ktrowni. 

Z POCZTY 

— Zwinięcie agencji na Tyzenhau- 
zowskiej. 2 dniem dzisiejszym 
zwija się czasowo agencję pocztową 
Wilno 8, przy ulicy Tyzenhauzow- 
skiej 28. 

RÓŻNE 

— Werbunsk emigrantów do Bra- 
zylji. Jak się dowiadujemy, minis. 
trowie: Reform Rolnych, Pracy i 
Opieki Społecznej, oraz Spraw Za- 
granicznych podpisali zezwolenie na 
rozpoczęcie przez Towarzystwo Ko- 
lonizacyjne w Warszawie werbunku 
wśród ludności wiejskiej emigran- 
tów-kolonistów do stanu Espirito 
Santo w Brazylji. Towarzystwo Ko- 
lonizacyjne, po załatwienia różnych 
formalności, wkrótce ma zamiar przy- 
stąpić do werbunku, tak, aby w e'ą- 
gu najbliższych kilku miesięcy wy- 
słać pierwszą partję polskich kolo- 
nistów. 

— Konkurs na budowę pomnika 
Bogusławskiego. Komitet wykonaw- 
czy budowy pomnika Wojciecha Bo- 
gusławskiego w Warszawie rozpisał 
konkurs na pomnik Bogusławskiego. 
Warunki konkursu są następujące: 

1. Pomnik pomyślapy jest, jako 
figura Bogusławskiego z bronzu lub 
trwałego kamienia, ustawiona na 
odpowiednim cokole. 

2. Pomnik stanąć ma na chodni- 
ku, na tle kolumnady Sal Reduto- 
wych, nawprost wejścia do Teatru 
Narodowego z Placu Teatralnego.i 

8 Wielkość pomnika musi być 
dostowana do arch tektury budynku, 

4. Do konkursu stanąć mogą 
wszyscy artyści polscy. 
. 6. Wymagany jest model z gipsu 
6ałości pamnika w skali 1:6. 

6. Termin nadsyłania prac, opa- 
trzonych godłem z dołączeniem ko- 
perty, również opatrzonej gogłem, 
zawierającej nazwisko i adres auto- 
ra, ustala się na dzień 1 czerwca 
1929 r. do godz. 12 w południe. Dla 
zamiejscowych obowiązuje data stem- 
pla pocztowego. 

7. Prace należy nadsyłać do Dy- 
rekcji Teatrów Miejskich w Warsza- 
wie z adnotacją: „Na konkurs bu- 
dowy pomnika Wojciecha Bogu- 
sławskiego*. 

8. Za 8 najlepsze prace wypłaco- 
ne zostaną 3 nagrody w kwocie zł. 
5.000, 8,000 i 2.000. 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Adwokat i róże*. Dziś po raz 6-ty, 
o godz. 20-ej, komedja w 3-ch aktach J, Sza- 
niawskiego p. t. „Adwokat i róże* ze Ste- 
fanem Jaraczem w głównej postaci. 

— Jutro i dni następnych „Adwokat i 
róże”. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia”). 

— Dziś „Dobrze skrojony frak", pomimo 
niezmiernie życziiwego przyjęcia, z jakiem 
się codziennie spotyka wśród rozbawionej 
publiczności, dziś grany będzie po raz 

ostatni. - 

— Premjera „Kwadratury kola“ — W. 
Katajew w „Kwadraturze koła* w sposób 

satyryczny dowodzi nam, jak wygląda ekspe- 
ryment sowiecki w życiu codziennem, jaka 
zachodzi różnica między doktryną i rzeczy- 
wistością. 

Premjera „Kwadratury koła* w piątek. 

  

Koncert rosyjz"iego zespołu bałałaj- 
kowego, 

W niedzielę 3-go marca odbędzie się w 
Sali Klubu Handl. - Przemysłowego ostatni 
pożegnalny koncert zespołu bałałajkowego 
pod kier. E. Dubrowina. 

Gra, śpiew i tańce rozentuzjazmowują 
słuchaczy, jest to bowiem istotnie porywa- 
jące widowisko. Koncerty takie zdarzają się 
naprawdę niezwykle rzadko. To też zrozu- 
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miałem jest, że poprzednie koncerty cieszyły 
się wielkiem powodzeniem. 

Bilety w księgarni „Lektor* (Mickie- 
wicza 4). 

— Koncert na najbiedniejszych. 
Dnia 2-go marca staraniem. Sekcji 
Dochodow Niestałych „Rodziny Woj- 
skowej* odbędzie się w Kasynie Gar- 
nizonowem Kovcert — Tombola z 
łaskawym współudziałem p. R. Chre 
mowej — śpiew i pp. artystów Re- 
duty—deklamacja. 

Główna wygrana — waza terra- 
kotowa. Po tomboli—zabawa towa- 
rzyska, Całkowity dochód przezna- 
cza się na najbiedniejszych m. Wil- 
na i "2 po poległych. 

Początek punktualnie o godz. 20 
min. 80. Zastęp dla pp. wojskowych 
i gości wprowadzonych — 1 zł. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał: Kukułka. 

CZ VARTEK. dn. 28 lutego 1929 r. 

11,56—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorolongiczy. 
12.10 — 14.00. Odczyt i koncert dla młodzieży. 
16.00—16.20 Odczytanie programu dzien- 
nego, chwilka litewska i repertuar teatrów 
i kin. 16.2'—16.35. Komunikat harcerski. 
16 35—17.00. Audycja dla dzieci. 17.00—17.25. 
„Wśród książek"— przegląd najnowszych wy- 
dawnictw*. 1725—17.50. „Polacy na dale- 
kim wschodzie* — pogadanka na tle książki 
K. Grochowskiego wygł. Helena Romer. 
17.55 -'850 Trans. z Warsz. koncert kame- 
ralny. 18.50 — 19.15. Pogadanka radjote- 
chniczna. 19 15—19.30. Muzyka. 19.30 - 19.45. 
Tygodniowy przegląd filmowy. 19.45—20.06. 
Odczytanie programu na dzień następny, 
komunikaty, sygnał czasu z Warszawy. 
20.00—21.15. Recital skrzypcowy prof. H. So- 
łomonowa, akomp. I. Szabsaj. Fortepian z 
f. Antoni Drygas w Poznaniu: 21.15—22.00: 
Transmisja z Krakowa. Słuchowisko lite- 
rackie „Piosenka wujaszka*. 22.00 — 20.30. 
Transmisja z Warszawy. Komunikaty: P.A.T., 
policyjny, sportowy i inne. 22.30. Transmisja 
muzyki tanecznej. 

Na wileńskim bruku. 
— Włamanie do sklepu. Nocy wczo- 

rajszej nieujawnieni na razie spraw- 
cy włamali się do sklepū Mohlowej 
mieszczącego się przy ulicy Zam: 
kowej 8 i wynieśli znajdujący się 
tam towar wartości 2600 zł. 

— Szczur hotelowy u Niszkow- 
skiego. W hotelu  Niszkowskiegė 
(Bskszta 2) z pokoju Marji Rów- 
nowskiej skradziono garderobę war- 
tości 360 zł. 

— Zatrucie czadem. Czadem wy- 
dastającym się ze zbytnio napalo- 
nego pieca uległa zatrucia Urszula 
Siedzin wraz z córkami Emmą i 
Jadwigą. Dzięki szybką pomocy le- 
karskiej zatrutych zdołano uratować. 

L L r i RETRO ^^ 

Dziwne „porządki” w Urzędzie 
Skarbowym nr. II. 

Dziwne coprawda rzeczy wyrzą- 
dzają czasem nasze urzędy z Bogu 
ducha winnymi ich klijentami. Nie- 
wątpliwie, w ostatniem 2-u i pół leciu 
dużo zmieniło się na lepsze, ale je- 
szcze od czasu do czasu zdarzają 
się różne miłe historyjki. Oto jed- 
na z nich: 

Miała sobie pewna pani sklep 
na Antokolu, aż sprzedała go kie- 
dyś innej pani, małżonce urzędnika 
państwowego. 

Sprzedała zresztą nie sklep jake 
całość, ale jedynie urządzenie skle- 
powe i to zdaje się nie całkowite. 
Nowa właścicielka wykupiła nowy 
patent handlowy na swoje imię i 
zaczęła prowadzić to nowe przed- 
siębiorstwo, nie mające, oprócz loka- 
lu i niektórych sprzętów, z poprzed- 
niem nic wspólnego. Prowadziła 
przez parę miesięcy, aż jej się to 
sprzykrzyło i sklep odstąpiła trze- 
ciej osobie, zachowując wraz z mę- 
żem mieszkanie przy lokalu sklepo- 
wym. 

Minął znów jakiś czas, naraz, do 
tego trzeciego już zkołei właściciela 
przychodzi sekwestrator z ll-go U- 
rzędu Skarbowego, żądając uregu- 
lowania zaległości podatkowych 
za 1927 rok nie  uiszczonych 
przez pierwszą właścicielkę jeszcze. 
Oczywiście spotkał się przedew- 
szystkiem ze zdumieniem a nastę- 
pnie zrozumiałą odmową, 

Któż bowiem zechce płacić za 
kogoś zupełnie obcego jakieś za- 
dawnione długi. Pan sekwestrator 
pozwolił sobie jednak opisać zawar” 
tość sklepu i meble w  sąsiadują- 
cem w tymże mieszkaniu wspom” 
nianego urzędnika. + 

Urzędnik ów (nie obecny wtedy 
w domu) udał się następnego dnia 
do kierownika wymienionego Urzę- 
du Skarbowego ze skargą na takie 
bezprawie, spotkał się jednak z 
drwinkami. Wówcżas złożył podania 
do p. naczelnika Izby Skarbowej w 
Wilnie, niestety mimo odnośnych 
rozporządzeń już dwa tygodnie po- 
zostające bez odpowiedzi, Sądzimy 
jednak, że po niniejszym artykuliku 
p. prezes wejrzy w tę sprawę i 
winnych tego bałaganu 'podatkowe- 
go pociągnie do odpowiedzialności. 
ÓDIRDIZT) Sani TN KTOTEK TYP RYTPRCISIOZOCIWCPE Z 

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. 
w Petersburgu obecnie w oczekiwaniu eme- 
rytury, którą otrzyma najdalej w za rok, cier- 
pi głód i nędzę. 

Łaskawe datki,choćby najmniejsze przyj- 
muje adm. „Kujera Wileńskiego" dla był. 
urzędnika. 

   



    

Wozorajsze ekscesy W gimn. białoruskiem. 
Prowokacja komunistyczna. 

Wdarcie się do gimnazjum agitatorów. 

W dniu wczorajszym gimnazjum białoruskie w Wilnie, miesz- 
ezące się przy ulicy Ostrobramskiej było terenem ekscesów wywo- 
łanych przez czynniki komunistyczne. 

Oto przed godziną 8-ą rano do gmachu gimnazjum wdarła się 
grupa b. uczniów wydalonych przed kilku tygodniami z gimnazjum 

* białoruskiego za udział w nielegalnym zježdzie T-wa Szkoly Biał. 
eraz za udział w akcji komunistycznej, mianowicie za przynależność 
do Komsomołu. Grupa ta, rozrzuciwszy w gmachu gimnazjum 
odezwy, poczęła nawoływać młodzież do urządzenia na rzecz oskar- 

żonych w procesie Hromady manifestacyjnego strajku. 

p
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Rozagitowanie dzieci z klas niższych. 

Gdy wysiłki agitatorów komunistycznych w kierunku zaagitowa- 
nia starszej młodzieży z klas wyższych spełzły na niczem, agitato- 
rzy zwrócili się do dzieci z klas niższych, które niestety poddały 
się komunistycznej demagogji. 

W pół godziny bowiem po wdarciu się do gimnazjum agitato- 
rów, rozagitowana dzieciarnia wszczęła nieopisany hałas, wznosząc 
okrzyki: „precz z rządem  faszystowskim*, „precz ze zdrajcami 
Ostrowskim, Łuckiewiczem i Kowszem” i t. p. 

Personel nauczycielski usiłował utrzymać młodzież w karbach 
posłuszeństwa, wobec jednak zdecydowanej odporności uczniów 
klas niższych, lekcie musiał przerwać. 

Interwencja policji. 

Dyrekcja gimnazjum, nie mogąć usunąć agitatorów, przybyłych 
й z zewnątrz, musiała się zwrócić po pomoc do posterunku policyj- 

nego, stojącego: na ulicy Ostrobramskiej. Przybyły posterunkowy 
nie mógł opanować sytuacji, zwrócił się po większą pomoc do 
komisarjatu. 

Przybyły na miejsce zajść większy oddział policji usunął grupę 
postronnych awanturników, uniemożliwiających prowadzenie nor- 
malnych zajęć szkolnych, kilkunastu z nich aresztując. 

  

KUR LE R 

Wileńszczyzna Ww zwałach śniegu, 
Teren ziem północno-wschodnich 

trwa w dalszym ciągu w okowach 
mrozów. Co jednak gorsze, od sze- 
regu dni przy temperaturze 10* G 
szaleją na tych ziemiach silne xa- 
miecie snieżne, które zasypują dro- 
gi, formalnie odcinając eałe osiedla 
od świata. 

Dochodzi do tego, że ludność 
wskutek trudności komunikacyjnych 
pózbawiona jest całego szeregu naj- 
niezbędniejszych artykułów, bea któ- 
rych w codziennem życiu nie mo- 
że się obejść, a których przywieźć 
nie jest w stanie. Drogi bowiem za- 
walone są górami śniegu. 

Komunikacja kolejowa również 
odbywa się z ogromnym trudem, 
W szeregu wypadków pociągi, brnąc 
przez ogromne zwały śniegu, które 
dopiero pługi śnieżne muszą przeo- 
rywać, przychodzą na miejsce prze- 
naczenia z wielkiemi opóźnieniami, 
a niejednokrotnie utykają po dro- 
dze w śniegu. 

I tak, naprzykład pociąg miesza- 
ny Zahacie-Ziabki musiał stać po- 
między temi stacjami w poln przez 
2 godziny i 10 minut, zanim wy- 
dostał go stamtąd pług, który prze- 
orał tor zawalony zwałami śniegu. 

Ogromna ilość śniegu grozi klę- 
ską powodzi. Ministerstwo Robót 
Publicznych w przewidywaniu groź- 

  

WILEŃSKI 

nych zatorów lodowych i powodzi 
zmobilizowało już eały aparat ko- 
nieczny do obrony mostów. Współ- 
p z wojskiem została już usta- 
ona, wyznaczono specjalne pogoto- 
wia saperów, które czuwać będą nad 
eałością najbardziej zagrożonych 
mostów, opracowano już również w 
jaki sposób najszybciej odbywać się 
ędzie sygnalizacja zatorów i łącz- 

ność między poszczególnemi bryga- 
dami wartowniczemi. 

Na całym terenie Rzplitej na 
rzekach odrąbywany jest lód przy 
filarach wszystkich mostów. 

Najbardziej zagrożone są oczy- 
wiście mosty drewniane, to też głów- 
ва uwagę zwrócą na nie odnośne 
władze. 
 PMEENZOPZOROZWEOZYTCAWATTAR OPROPIEOTOSTYREJ POPCORE 

(mentarz na ul. Targowej? 
Podczas robót kanalizacyjnych, 

w dniu wczorajszym na ul. Targo- 
wej, pracujący robotnicy natrafili na 
większą ilość spróchniałych szkie- 
letów ludzkich. 

Istnieje przypuszczenie, iż w 
miejscu tem znajdował się cmentarz. 

Na miejsce wykopalisk wyje- 
chała specjalna komisja miejska. 

AN BULHAK 
ARTYSTA-FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, telefon 88. przyimnie nd gods —& 

  

  

którzy brali najczynniejszy udział w masowej demonstracji i którzy 

nie poddali się zarządzeniom dyrekcji. 

Nadmienić przytem należy, iż usunięci zostali z zakładu tylko 

uczniowie z klas niższych, wyższe bowiem klasy nie brały udziału 

w demonstracji, odbywając zupełnie normalnie lekcje. W klasach niż- 

szych, dopiero podczas ostatnich 2 godzin, zapanował spokój, tak, 

że mogła się dalej odbywać nauka. 

Komuniści przygotowują się do procesu „Hromady *. 

_Nr 49 (1394) 

  

Z OSTATNIEJ CHWILL4? 
  

© konferencję narodów w sprawie 
zbrojeń. 

WASZYNGTON. 27. II. (Pat). W dniu jutrzejszym demokrata Ty- 
dings ma wnieść w senacie rezolucję, domagającą się od Coolidge'a 
zwołania kenferencji narodów, które podpisały pakt Kelłoga, w celu 
osiągnięcia porozumienia co do ograniczenia; stanu liczebnege armji 
stałej, rezerw i wojsk uzupełniających. 

Konferencja kanclerza Rzeszy. 

BGRLIN. 27.II. (Pat). Kanclerz Rzeszy odbył dziś konferencję z min. 
Stresemannem jako przewodniczącym  partji ludowej oraz z przewodni- 
czącym frakcji ludowej Reichstagu Scholtzem, prezesem partji centrowej 
Kaasem oraz przewodniczącym frakcji centrowej Stegerwaldem. 

Oibrzymi wybuch zbiornika mafiy.. 
BERLIN, 27. 2. Pat. W zakładach niemiecko-amerykańskiego towa- 

rzystwa naftowego nastąpił dziś w południe wybuch zbiornika benzyne” 
wego, zawierającego 22 tysiące litrów benzyny. Dach budynku nad 
zbiornikiem został przez silny wybuch zupelnie zerwany i odrzucony na 
odległość 100 metrów. Straży ogniowej udało się, po wytężonej pracy, za- 
pobiec rozszerzeniu się pożaru na inne jeszcze większe zbiorniki. 

Ofiar w ludziach na szczęście nie było. 

Gwałtowny erkan w Ameryce. 
WIEDEŃ, 27.1! (Pat). „United Press” donosi z Nowego Yorku, że 4 

gwałtowny orkan. który nawiedził Stany Południowe, stał się powoden 
śmierci wielu osób i wyrządził znaczne szkody mzterjalne. Najwięce 
odczuto ten orkan w miejscowości Duncan w stanie Mississipi. Dotych* 
czas wydobyto z pod gruzów 15 trupów. W innych miejscowościach, jak | 
np. w Memfis, wyrządził orkam również wielkie spustoszenia. 

Napad szaleńca. 
NOWY YORK 27.11.29. (Pat.). Wczoraj wieczorem na stacji Times | 

Square setki robotników powracających do 
paniką, gdyż pewien robotnik olbrzymiego wzrostu i siły w napadzie | 
naglego szaleństwa rzucił się z nożem na trzech innych robotników z | 

Rada pedagogiczna wydaliła 40 uczniów. 

W kilka godzin potem, po oczyszczeniu terenu zajść przez poli- 
cję i względnem uspokojeniu umysłów, zwołana została Rada peda- 
gogiczna, która uchwaliła wydalić z gimnazjum około 40 uczniów, 

: Gp MEIN 
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Od dnia 35 do 28 lutego 
1929 roku włącznie będą 

kulturalne- oświat. wyświetlane filmy: 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Kino „HELIOS 
WILEŃSKA 38. 

  

FANSONA. Nad program: „ŚLĄSK — ŹRENICA POLSKI” dalszy ciąg — 7 i 
Poczatek seansów od godziny 4ej — — 
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p/g nieśmiertel- 
nego arcydzieła 

  

Jak się dowiadujemy, w związku z mającym się 

dzisiejszym w Sądzie Apelacyjnym procesem 

Komitet Komunistycznej Partji Zachodniej Białorusi 

jaczejkom zarządzenie przeprowadzenia 
wszczęcia akcji protestacyjnej. 

— zez и = ————— Ци р 

= zk 5 ti giła wśród lodowców 
w oelu odszukania zaginionej w 1913 r. ekspedycji znakomitego podróżnika kanadyjskiego VILHJALMURA STE- 

8 akt. Kasa czynna od godz, 3 
Następny program: 

BZIŚ! Njmonment. z dotychczasowych super - filmów! 
Największy Triumf Filmowy! 

Em'la Zoli 

rozpocząć w dniu policję. 

„Hromady* — Centralny 
wydał rejonowym 
  

odpowiedniej propogandy i Sjine lotnictwo to potęga Państwal 
  

zm - 

  

aktów 7. Wypra- 
wa podbieguno- 
wa H. A. SNOWA — KOŁDRY =; 

Z ROZMAITYCH MATERJAŁÓW 
I NĄJLEPSZEJ WATY . 

į 

i m 

wyrabia i sprzedaje znana firma Ė 

30. 
„KRÓL KRÓLÓW”. 

BA CHANUTIN 
w roli głównej genjalna, 
wyrafinowana, elegancka 

WILNO, NIEMIECKA 23, 

W. JUREWICZ. 
były majster firmy 

„Paweł Bure* 
peleca najlepsze sogarki, sztuóce, 
obrączki šlui i imne rzeczy. 
Gwarantowani aprawa zagarzów. 

1 biżuterii pe conie przystępnej. 

SZACUNRK KAMIENI —BEZPŁATNY 

   

WILNO, Adama Mickiewicza 4. 
Tamże potrzebny pracewnik zegarmistrzowskj. 
  

  

  

  

  

  

    

  

       

    

  

  

  

   
   

    

  

      

  

  

  

  

SUOZSEEESNEREEUB 

LEKARZE 8 
DBYDSDNUDEGOZOBAW 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMGLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

  

  

których 2 odniosło ciężkie rany. Szaleniec został obezwładniony przez s 

ч 

PA 

į | Е 

domu egarnięte zostały || 

< NI D A HELM Niesłychane napięcie, emocja, po- firma egz. od r. 1890. AAS —į Sollux. GAR 

: 4 : i j tawa. = o Р ” p 
PIE Ą BRYGID ki Nadzwyczajna wystawa. — Sprzedaż również na RATY. — Doświadesony Radjoamator kupuje | Mickiewicza 12 + 

: : 3 ini i i : i l róg. Taterskiej. ы 
R Uprasza się Szanowną Pnbliezneść o przybycie na początki seansów punktualnie o godzinie 4*/,, 7'/, i 10-6j. Obstalunki zad. w ARS, 3 Akumulatory i i p NE 3 

: KINO-TEATR Dziś poraz ostatni ° = M. rol аатр ona ns !_—- tylko D-ra POLLAKA (w Białej) || || | | DOKTOR 2 
ESR 46 Wił po ienie wszechświatowej sławy Najwyższe nagroda Krakowa, Lwowa, Wilna, | я : 

ы 2 я Mnie WZnow e : tragik Eni] Jannings p ž czki P i A N I N O Paryża, Chicago, Wiednia. Przedstawiciel- | D Zeldowicz 

: ‘ najpotężniejszego Poezątek seansów 2 = y Z płerwszorzędnej firmy — stwo, solidne ładowanie 1 naprawa. — : . : 

3 i zinie 4, 6, 8, 10,20. załatwiamy szy do sprzedania, tamże choroby weneryczne, sy- а 
` Miekiewicza 22 | Arcydzieła doby obecnej "FE o godzinie 4, 6, £, 10.20. Таа wau тр A. BAGCHAŁ GIRDA į Ale nz” аяя 

в ы : Wilefiskie Biuro Wiłkomierska 3— 20. wi na 8. zee || wych, od $—1, od 5—8 

; .Х a Ja < zee fregi Poieta John Barrymore a | Dolores Castello Redas Nd, SIL TaLi s. ne; Szopa Telefon 16-72. | wiecs. 

we wstrząsającem Dramat w 12 akt. Wa)ki na morzull John Barrymore jako | Mickiewicza 21,tel.152 | КЕНЕа КЕН | Telefon 1672. ||| || a | Kabista-iakawa 
ik | arcydziele współczesnej BESTJA MORSKA iratll Prasa całego świata orzekła jednogłośnie, że = ав == ° у 

” kinematografji est to bezsprzecznie największy film doby obecnej, r 3 

Wielka 42. Z powodu wysokiei wartości artystycznej weiście dla młodzieży dozwolone Ceny nie podwyższone. х +4 

ё * : kobieco, weneryezne, na- || 
KINO DZIŚ! Cud sztuki kinema- © Naos bis kreobja Rapakų K rządów moczow. od 12—2 

tograficznej! Wielka sen- * f a in a skego trapikomika $wista 1 о4 4 — 6 

L U X sacja wszechšwiatowa p.t. У Charle Chaplina m Ek ik 

3 NEDY. 120 minut huraganowego śmiechu. Dla: młodzieży dozwolone. 3 z 2 : ZA z 
Mickiewicza 11. o Paa Nord odarty tej do sa: G Cery miejao od 40 gr. jest 25 zrzędu państwem, gdzie w wyjątkowo krótkim czasię ь k 

" zdobyła sobie rynek znana od 100 lat, niedoścignionej jakości, R GNIJS ery 3 

Kino Kolejowe | Dziś I dni następnychi ZE RE najbardziej poszukiwana na rynkach światowych herbata angielska CHOROBY WENERYCZ. 
Potężna atrakcja na tle interweneji Amery- NE, SKÓRNE i analizy le- 

OGNISKO | sie osopssżicu Całkowity wpł ów kina w = M 2 ы a 9 e, 45" 2908 ałkowity wpływ s seansów kina marea przezna : 

wa za Jobn Gilberi i Renė Adoreė się na Panie wpisów szkolnych za niezamožnyeh uczni Pań- + 3 i 
kolejowego). stwowei Szkoły Technicznej w Wilnie. Poczatek l-ro seansu o g dz, 5 w niedziele i święta o godz. 4 popoł, Mickiewicza 4 

| tel. 1090. W.2Z-P. JG 05 

Stała raca dla panów a „Przetarg. O dee KAWIARNIA 2 Do nabycia we wszystkich handłach kolonjalnych w całej Polsce. Ененосонносшнеея — 
rz ojewódz. rokcja Ro « 3 4 ° 

p i pań Publicznych) sss Krk aloeiewy я wyko- „KROLENIANKA“ 613 Przedstawiciel na Wilno: K. Ąbtamowlez, Kasztanowa 7. В АКизгат @ ; 

nanie pėlkostki z kamienia polnego i ułożenie z ki ai $ о- BEROWGEUSECA| 3 

od zaraz, tylko poważnie traktujący, niej 22.500 metrów kwadratowych bruku wraz 5 Wy- pasai Ty šu : 
energlczni, mogą się zgłosić konaniem pod ten bruk koryta w nasypie plasczy- $Gd4'; cklobem sł. 1.30 i Akuszerka A 

ul. Ad. Mickiewicza 28—2. stym na długości 5.000 metrów bież. o szerokości $ yopament miesięcz- : 2 : AB 

Pierwszeństwo mają zdolni akwizytorzy, K Es drodze Wilno-Raduń w powie- ny zł. 38. „Gabinety*. Maria NISZA "R 

ов A ROD šiu Termin wykonania robót do dnia 15 lipea & / 

1929 roku, Projekt umowy jest do przejrzenia w S-KA Z OGRAN. ODP. rzyjmuje od 9 rane €% ^ 
przyjmuj 

/czyta i ogłasza swoją firmę 

„domi (MWATZYSZONA 
zTetbników Polskich w Milne”. 

    
   
   

Nr. pojedyńczy — 1 złoty. 

| Redakcja — Wilno, wl. Wileńska 33, tel. 75. 
| Administracja — Wilno, ulica św. Jańska 1. 

| Drukarnia „Znicz*. Telefon 3-40. 
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gPrenumerata: rocznie — — 12 zł | 
półrocznie — 6 , | 

kwartalnie — 3 „ 

  

     

    

Każdy technik | 
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Urzędzie Wojawódzkim (Dyrekcja Robót Publicz- 
nych) Oddział Dregewy względnie meże być wysła- 
ny ua żądanie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 mares 1929 
roku o godz. 12 w Urzędzie Wojewódzkim (Dyrekoja 
Robót Publicznych) w Wilnie ul. Magdaleny 2, po- 
kój Ne 87. Oferty winne być składane de tego dnia 
w zspieczętowanych kopertach do godziny 10 rano 
w kancelarji Oddziału Drogowego, pokój Ne 86 1 
winne one zawierać: 1) pokwitowanie Kasy Skar- 
bowej na wpłacenie wadjum w wysokości 5% za- 
oferowanej sumy, 2) kcszt całej roboty oraz cenę 
jednego metra kwadratowego bruku, 8) deklarację 
oferenta, że tymczasowe przepisy o oddawaniu pań- 
stwowych robót i dostaw w zakresie działania Mi- 
nisterstwa Robót Publicznych x dnia 3/VII 26 roku 
Nr. 1II-396/26 oraz warunki robót i projekt umow. 
są oferentowi znane i śe postanowieniom ich pod- 
daje się bez zastrzeżeń. Urząd wojewódzki (Dyrekcja 
Robót Publicznych) zastrzega sobie prawo wyboru 
dowolnego reflektanta. 
615 Za wejewodę w/z Dyr. Jnż. FR. SZCZYGIEŁ. 

ECOLE PIGIER de PARIS | 
pensjonat dla młodych panien w pobliżu 
Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże 
powietrze. Avenue 11, Novembre 18, LA VA- 
RENNE (Seine). Stenografja, handlowość 

i język francuski. 3682. 

  
    

   

  

     

      

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

Dom Handlowy 

H.Sikorski 
POLECA 

w wielkim wyborze 

MEBLE 
KOSZYKOWE 

NI 
  

  

  

  

> 

DADŚĆI U , 

gotówkowe lokujemy 
na oprocentowanie 

pod mocne gwaraucje 
wekslowe i hipoteczne 

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

= э © 

Pianina = 
firmy „K i A. Fibiger*, 
uznane za najlepsze w 
kraju, sprzedaję na do- 

godnych warunkach. 
W. Pokulanka 9—23. 

          
DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA 

»>ZNICZ< 
Š-TO JANSKA 1 - WILNO - TELEFON 3-40       

DZIEŁA KSIĄŻKOWE, DRUKI, KSIĄŻKI DLA URZĘDÓW PAŃ- 
STWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ZAKŁADÓW NAUKOWYCH. 
BILETY WIZYTOWE, PROSPEKTY, ZAPROSZENIA, AFISZE 
I WSZELKIEGO RODZAJU ROBOTY W ZAKRESIE DRUKARSTWA 

Ei 

    

      
  

DRUKI JEDNO 1 WIELOBARWNE == OPRAWA KSIĄŻEK 
PUNKTUALNIE === TANIO ======= SOLIDNIE 

      

  

do 7 w. ul. Miekie- 
wicza 30 m. 4. W. Zdr. 
Nr. 8098, 

ВВБ УВ ЕН НУ 2ВБ А2 9) 

5 INFORMATOR 
GRODZIEŃSKI 

BOBABEDARKERZBEJGI 

529 | 

M. Miszewska | 
LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od g. 9 do 11 
1 od & do 6-ej. 

Grodno, ul. Kołożańska 8. 

  

  

PIANINA 
do wynajęcia. Se 
racja i strojenie. ; 
Mickiewicza 24 — 9. 
Estko. 146 

  

Popierajcia 

Ligę Horstąi Rzecmtą | 
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ее szenia 10 

a uiujących procy S0%, zai 

Wydawca „Kurjer Wleśński” $-ka x cgr. odp. 

laczelny 
muje od 12—: OP 

przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 

przyjmaje od 2—3 aaa Aniela AES 
od 9—3 i 7—$ wiecz. Konte czekowe „80, 
IA OGŁOSZEŃ: Za tekstem—4A 

za ogłoszenia cyłrowe | tabeleryczne—80' 
ogłoszeń 

wiersz 

6-ce lamowy, za tekste 10-mio 

„Karo Wiedeki“ Ska z ou. odb. Druk. „łaicz” wi. to Jańcka |. tel, Só, © 

EC 1, 
+ tukńcie stę. BV, V, VI-—35 

2 zasriboalei mejca--Żj, doża, © namerch neżokinych | 

9 ' ” 

+ 

wtorki I pigi: Rekopisėw Redakoja nie zwraca, Dyrekter wyd. przyj” 

'„ за шш—м kroaika rekl-komonė- с / 
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