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NIEZALEŻNYCJOR 

Teorja a życie. 
Akcja wyborcza, która ostatnio głów- 

nie pochłania umysły, zepchnęła cały sze- 

reg ważnych zagadnień na dalszy plan, a 

przynajmniej odwróciła od nich uwagę 

społeczeństwa. Do takich należy bezsprzecz- 

nie sprawa stosunków  polsko-litewskich, 

których poprawa nie uległa dotychczas da- 

leko idącej zmianie. Narazie bowiem znie- 

siony został tylko między Polską i Litwą 

bezsensowny „stan wojenny". Sprawa bez- 

pośrednich pertraktacyj, zmierzających do 

nawiązania normalnych stosunków, z po- 

wodu nieskrystalizowanego stanowiska Kow- 

na utyka dotychczas na martwym punkcie. 

Jak bowiem już wiadomo, Polska, nie ba- 

cząc na oficjalne oświadczenia rządu Wal- 

demarasa, wyciągnęła z perypetyj genew- 

skich właściwy wniosek i wysłała do Kow- 

na specjalnego kurjera dyplomatycznego z 

konkretną propozycją rozpoczęcia roko- 

wań, proponując nawet określone miejsce, 

gdzieby te rokowania miały się odbyć. 

W kilka dni potem polski kurjer dy- 

plomatyczny otrzymał od Waldemarasa 

odpowiedź rządu kowieńskiego, której treść 

nie jest dotychczas bliżej znana. Wiado- 

mem jest tylko, że wypisaną jest ona o 

dość wykrętnej treści na 10 arkuszach, 

które w poszczególnych ustępach mają być 

stekiem sprzeczności, w żaden sposób nie 

dającym się ze sobą pogodzić. Konkretnej 
odpowiedzi na propozycje polskie w tym 
10-cio stronicowym elaboracic niema. | 

Rząd polski i nad tem zdaje się prze- 

chodzi do porządku dziennego i, jak sły- 

chać, zamierza poraz drugi wystosować do 

Waldemarasa propozycję odbycia konferen- 
cji dla ostatecznego położenia tamy pol- 
sko-litewskim anomaljom. 

Cóż tymczasem robi p. Waldemaras? 

Składa w dalszym ciągu na prawo i 

na lewo różne oświadczenia, w których 
nieodłącznym i stale powtarzającym się 
refrenem jest „Wileńszczyzna*, „Wilno*, 

„Żeligowski* i t. p. stare i oklepane aż 
do znudzenia dyplomatyczne komunały. 
Równocześnie jakby dla uplastycznienia 
swego w tej sprawie stanowiska sądy ko- 

_ wieńskie, nie bez uprzedniego porozumie- 
nia między Waldemarasem a prokuraturą 

kowieńską, skazują Polaków i równocześnie 

obywateli polskich porwanych w sposób 
podstępny na pograniczu: Jabłońskiego na 

6 lat, Piotrowskiego na 4 lata, oraz leka- 

rza Gryniewicza (chyba Hryniewicza) na 8 
lat c. więzienia. 

W motywach wyroku sąd wysunął 

fakt, iż skazani, jako obywatele litewscy, 

służyli w „zaborczej* armji polskiej. To 
wszystko na użytek wewnętrzny. 

Nazewnątrz znów p. Waldemaras za- 

powiada wyjazd do Berlina celem przepro- 

wadzenia ze Stresemannem pertraktacyj, 
oficjalnie zmierzających do zawarcia trakta- 

tu handlowego. Jest jednak powszechnie 

znaną tajemnicą, że chodzi tu nie tyle o 
traktat handlowy, ile o demonstrację dla 

wzmocnienia swego stanowiska i zaszacho- 
wania w ten sposób Polski. Wprawdzie 
prasa niemiecka zgodnym chórem podkre- 

śla, że rząd niemiecki, któremu zależy na 
przyjacielskich z Polską stosunkach dalekim 

jest od utrudniania normalizacji stosunków 

polsko-litewskich i że w rokowaniach li- 

tewsko-niemieckich chodzi tylko o traktat 
rozjemczy taki, jaki już Niemcy zawarły 

swego czasu z Polską oraz o traktat han- 
dlowy — ta jednak zgodność prasy nie- 

mieckiej, która w podobnych wypadkach 

zawsze jest dziwnie solidarną, każe się spo- 

dziewać, że w wyjeździe Waldemarasa do 
Berlina kryją się jednak pewne niebezpie- 
czeństwa. W przebąkiwaniu prasy bałtyc- 
kiej o zamierzonem zawarciu między Nieme   

cami a Litwą traktatu arbitrażowego i o 

projekcie omawiania w Berlinie stosunków 

polsko-litewskich, zdaje się być wiele praw- 

dy. Przynajmniej takie są zamiary Walde- 
marasa. 

Co innego, że Stresseman, po uzgod- 

nieniu stanowiska z Marszałkiem Piłsud- 

skim w Genewie i po pewnych wynurze- 

niach posła niemieckiego w Warszawie, je- 

żeli—jakby to wynikało z oficjalnych jego 

oświadczeń—naprawdę mu zależy na stabi- 

lizacji polsko-niemieckich stosunków, oraz 

na istotnej pacyfikacji Europy—może się nie 

okazać podatnym do pomagania Waldema- 

rasowi w dalszem mąceniu nad Bałtykiem 

i wyłamywaniu się z pod decyzji Genewy, 

na której p. Stressemanowi bądź co bądź 

trochę załeży. 

Ale w tym wypadku Waldemaras mo- 

że się wyręczyć Sowietami. Tym bowiem 

na Lidze Narodów i jej autorytecie zależy 

jak najmniej. Celem Sowietów jest nie dopu- 
szczenie do tego, by Liga Narodów do- 

prowadziła do ugody polsko-litewskiej. One 
chcą mieć w tej sprawie ostatnie słowo. 

Nie dlatego, by im specjalnie na Litwie 
zależało, chodzi im tylko poprostu o u- 

trzymanie nad Bałtykiem jak najdłużej 
dotychczasowego anormalnego stanu. Gdy- 
by bowiem horyzont nadbałtycki zupeł- 
nie się wyjaśnił i gdyby w dodatku to na- 
stąpiło za pośrednictwem Ligi Narodów, 
byłoby to zwycięstwem idei pacyfizmu, 

która tak, jak dla Earopy idea bolszewizmu, 
jest dla Sowietów wyzywającą czerwoną 
płachtą. W ostatecznym więc wypadku 
Waldemaras, gdy zechce dalej grać w nie- 
ustępliwość, znajdzie chętnego obrońcę 

swych spraw, jeżeli się to nie udaw Niem- 

czech—w Moskwie.—Że byłaby to pomoc 
skuteczna tylko w mniemaniu Waldema- 

rasa o. tem dodawać nie potrzebujemy. 

Rosja bowiem nie może się w tej chwili 

daleko angażować. A tymczasem niezależ- 

nie od tych, czy innych planów Waldema- 

rasa życie, które nie da się ująć w karby 

nie wytrzymujących na dłuższą metę 

krytyki oderwanych koncepcyj kowień- 

skich—czyni swoje. Linja demarkacyjna 
pomiędzy Polską a Litwą powoli przestaje 

być nieprzebytym murem chińskim. Po 

odwiedzeniu Polski przez prof. Herbacżęw- 
skiego, a Litwy przez kilku polskich dzien. 
nikarzy otrzymujemy wiadomość, že ję- 
dzie do Warszawy wysiedlony w czasie Lit- 
wy Środkowej przez ówczesnego Prezesa 
Tymczasowej Komisji Rządzącej, a obec- 
nego Ministra Sprawiedliwości Meysztowi- 
cza—prof. Uniwersytetu Kowieńskiego Bi 
żyszka. 

Otrzymali również od rządu kowieńskie- 
go zezwolenie na przyjazd do Polski trzej 
przedstawiciele kłajpedzkiego świata ku- 
pieckiego, którzy zamierzają zorjentować 
się w Polsce na miejscu, jakie może mieć 
widoki spław drzewa po Niemnie i o ile 

będzie on mógł się przyczynić do ożywie- 
nia tartaczanego przemysłu w Kłajpedzie. 
Za tymi wizytami przyjdą inne. Równo- 
cześnie jest rzeczą znaną, iż rynek litew- 
ski, pomimo nieistnienia normalnych 
wzajemnych stosunków polsko-litewskich, 
jest systematycznie drogą okólną  zasi- 
lany w cały szeieg polskich  towa- 
rów i że sfery kupieckie na Litwie 
zupełnie się z tem nie kryją, iż chętnie 
widziałyby z Polską normalne stosunki. 
Rzeczywistość więc zupełnie się nie pokry- 

wa z oficjalnem stanowiskiem Litwy, a ra- 
czej jej obecnego rządcy—Waldemarasa. 

Po przełamaniu więc, przez wyrzecze- 
nie się przez rząd Waldemarasa „stanu 
wojny* z Polską, pierwszych lodów wza- 
jemnych uprzedzeń i niechęci oraz po stwo- 
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4 _ BERLIN. 24. I. 
rządu niemieckiego nie oceniają zbyt pe: 
'marasem. 

Jednakże w urzędzie Spraw Zagranicz. 
te doprowadziły do pozytywnego wyniku, 

poważne wątpiiwości wywołała wiadomość, 

Niemiec. 

wszystkie umowy zawarte z Waldemarasem 

Ax --Waldemaras 
© BERLIN, 24-1. (Pat). „Vossische Zig* 

zamieszcza na naczelnem miejscu artykuł 
p. tt: „Dyktator ze słabości. Waldemaras 
ante portas*, omawiający sprawę nieimiecko- 
litewskich rokowań handlowych w zwiążku 
z zapowiedzianym przyjazdem Waldemara- 
sa do Berlina, 

Powody, dla których Waldemaras žy- 
czy sobie obecnie tak gwałtownie, jak naj- 
rychiejszego zawarcia traktatu handlowego 
z Niemcami są jasne — pisze dziennik. 
Waidemaras chciałby przedewszystkiem u-. 
mocnić swe zachwiane stanowisko we- 
wnętrzne i dlatego na gwałt szuka sukce- 
su tak jaskrawego, iżby zmusił partje opo- 
zycyjne do milczenia. Właściwym dyktato- 
rem Litwy jest po dzień dzisiejszy armja. 
Waldemaras zaś jest w jej ręku narzędziem. 
Dyktatura kowieńska jest więc dyktaturą 
kasty i dlatego minister Stresemann w ro- 
kowaniach z premierem litewskim będzie 
musiał żądać większych i trwalszych gwa- 
rancyj w sprawie Kłajpedy. 

Waldemaras nie jest Litwą. 
Nie jest wykluczonem, że w najbliż- 

szej przyszłości armja przez przyłączenie 

САМ DEMOKRATYCZNY. 

  

(pomyślne horoskopy traktatu niemiecko-litewskiego. 
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donosi, že w kolach 
symistycznie widoków rokowań z Walde- 

nych nie spodziewają się, ażeby rokowania 
ponieważ polityka niemiecka będzie kładła 

nacisk na poszanowanie statutu kłajpeazkiego przez Litwę. Dziennik twierdzi dalej, że 
iż Waldemaras uzależnia koncesje celne dla 

Niemiec od uzyskania zgody na import większych kontyngentów mięsa litewskiego do 

Przy obecnym katastrofalnym stanie rolnictwa niemieckiego propozycja taka wo- 
góle nie będzie się nadawała do dyskusji, jeżeli urząd Spraw Zagranicznych nie zechce 
ustąpić Litwie ze względów politycznych. Dotychczas jednak — kończy dziennik — 

okazały się trudne do wykonania. 

ante portas. | 
Obecne rokowania z Polską skończą dłu- 
goletnią połsko-ńiemiecką wojnę gospo- 
darczą. Podobnie, jak porozumienie z Pol- 
ską musi być celem niemieckiej polityki 
pokojowej, tak też i traktat gospodarczy z 
Litwą jest na drodze tej polityki. Dlatego 
też niesłusznem jest, zdaniem dziennika, 
twierdzenie prasy zagranicznej i niemiec- 
kich kół nacjonalistycznych, jakoby Litwa 
miała w ręku Niemiec odegrać rolę narzę- 
dzia w celu wywarcia presji na Polskę. 

Wprost odwrotnie — oświadcza „Vos- 
sische Żtg” — należy się spodziewać, że 
minister Stresemann w tych dniach sko- 
rzysta ze sposobności, aby zwrócić uwagę 
Waldemarasa na bezcelowość jego stano- 
wiska wobec Polski. Jest to wynikiem o- 
gólnej polityki pacyfikacyjnej Niemiec na 
Wschodzie. Gdyby Waldemaras przeoczając 
fakt odprężenia, jakie ostatnio zaznaczyło 
się w stosunkach polsko-niemieckich ule- 
gał nadal starej taktyce litewskiej i chciał 
w myśl tej taktyki kontynuować grę ua 
dwie strony, to zarówno w Berlinie, jak 
przypuszczalnie i w Warszawie umianoby 
fakt ten należycie ocenić.   się do opozycji zmusi go do ustąpienia. 

    

  

BERLIN. 24. I, (Pat). „Germania* o- 
mawiając zapowiedź przyjazdu premjera Wal- 
demarasa do Berlina zwraca Madz, że w) 
polityce litewskiej prowadzonej w Kłajpe- 
dzie do tej pory nie zaznaczył się żaden 
zwrot na iepsze. Dziennik podkreśla, że 
nerwowość prasy polskiej w związku z za- 
powiedzią rokowań  niemiecko-litewskich 

LONDYN, (Pat). Chamberlain 
wygłosił wczoraj w Birmingham mowę na 
temat Ligi Narodów. Mówca jest zdania, 
że warunkiem, który zapewni Lidze szybki 
wzrost jej autorytetu jest, aby Rada Ligi 
kierowała się w swych posunięciach i po- 

rzeniu w Genewie formalnych podstaw do 
normalizacji stosunków, rzeczywistość Sa- 
ma narzuca podstawy realne, Czy Walde- 
maras zechce się z tem liczyć, czy też bę- 
dzie trwał dalej w uporze, pokaże to nam 
jego powrót z Berlina i odpowiedź na dru-   
Chódzi „tylko* o traktat handlowy niemiecko- 

litewski. 
jest zupełnie nieuzasadniona, ponieważ 
przedmiotem rokowań berlińskich będzie 
jn kwestjami drobnej wagi ki per 
rozjemczy, podobny do traktatu, jaki istnie- 
je między Niemcami a Polską, jak również 
traktat handlowy, który ma być podobny do 
przyszłego traktatu handlowego polsko» 
niemieckiego. ‚ 

Chamberlain o autorytecie Ligi Narodėw. 
stanowieniach sprawiedliwošcią i mądrošcią 
stanu. Tylko wtedy Liga może się stać sil- 
nym czynnikiem pokoju, a wówczas rzą- 
dom państw coraz trudniej będzie lekcewa- 
żyć postanowienia Ligi lub uchylać się 
przed jej nakazami moralnymi. 

Dr. M. GILELS 
powrócił i przeniósł się na Targową 15, 
róg Beliny (za Ostrobr. mostem kolejow.). 

Telefon 1417. 215-2 

Jan Bulhak : 
ARTYSTA-FOTOG RAF.   £ą notę polską, która ma być Kownu w 

najbliższej przyszłości wręczona. lit. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6. 1402-   

    

    

     

    

    
      

  

    

1 bitwy Kowieńskej 
| Wyjazd Waldemarasa do Berlina. 

KOWNO, 24.1 (Pat). Waldemaras wy- 
jechał do Berlina. Towarzyszą mu minister 
Skarbu Tubelis i Rolnictwa Aleksa, 

Dziwna nominacja. 
KOWNO, 24.1 (Pat). Szef policji po- 

litycznej Budrys, który niedawno został u- 
sunięty ze swego stanowiska przeszedł 0- 
becnie do służby w kowieńskiem Minister- 
stwie Spraw Zagranicznych i ma być mia- 
nowany konsulem litewskim w Królewcu. 

Nieporozumienie w litewskim Szta= 
bie Generalnym. 

` RYGA. 24. I. (ATE). „Jaunakas Zi- 
nas” donosi z Kowna, że nieporozumienia 
w litewskim Sztabie Generalnym nie zosta- 
ły jeszcze w zupełności zlikwidowane. Prze- 
ciwnicy płk. Skorupskiego chcą obniżyć 
jego znaczenie i zmierzają do usunięcia go 
z armji. Jednakże ze względu na to, że 
Skorupski ma wielu zwolenników w armji, 
zwłaszcza wśród oficerów, program ten nie 
będzie mógł być łatwo wykonany, 

Nowa urzędówka. 
KOWNO, 24.1 (Pat). W dniu jutrzej- 

szym mają przestać wychodzić dotychcza- 
sowe organy rządowe „Lietuva“ i „Lietu- 
vis“. Na ich miejsce będzie wydany nowy 
dziennik, którego redaktorem ma być Gu- 
stainis, dotychczasowy szet biura Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych. 

Charakter litewsko-niemieckich ro- 
kowań. 

RYGA, 24.1 (Ate.) „Jaunakas Zinas“ 
donosi z Kowna, ze w tutejszych sferach 
politycznych spodziewają się, że równo- 
cześnie z rokowaniami o traktat handlowy 
z Niemcami odbywać się będą rozmowy 
polityczne, dotyczące stosunków polsko- 
litewskich. 

W rokowaniach z Niemcami Litwa 
dążyć będzie prawdopodobnie nietylko do 
zawarcia traktatu handlowego, ale także do 
związku politycznego, który byłby również 
pożądany dla Niemiec, gdyż Niemcy w per- 
traktacjach z Litwą pragną uzależnić Litwę 
od siebie tak pod względem gospodarczym, 
jak i politycznym. Ze względu na owe in- 
tencie niemieckie w Kownie spodziewają 
się, że Niemcy poczynią , Litwie znaczne 
ustępstwa i że oprócz umowy handlowej 
owawiane będą w rozmowie ze Streseman- 
m pm ewentualnej umowy  arbitra- 

wej. 

Smutna rzeczywistość, 
RYGA. 24. 1. (ATE). „Rig. Rundschau“, 

omawiając stan gospodarczy na Litwie, 
przytacza pesymistyczne zapatrywania opo- 
zycji na tę sprawę i stwierdza, źe tautinin- 
kowcy nie zdołali jeszcze złagodzić przesi» 
lenia, które wyraża się między innemi w 
tem, że kredyty, udzielane przez banki pań- 
Stwowe są zazwyczaj bardzo małe i prze- 
znaczone na określone cele. Jest to cha- 
rakterystyczna ostrożność kapitałów w pe- 
wnej chwili. Bilans handlowy Litwy jest 
pasywny. Znaczny przywóz, prowadzony 
drogą okrężną z Polską, nie jest wyrówna- 
ny przez podobny eksport Litwy do Polski. 
Polska w ten sposób wpływa na pasyw- 
ność bilansu handlowego litewskiego. Wpływ 
lea ma wielkie znaczenie przy omawianiu 
warunków traktatu handlowego między 
Niemcami i Litwą. 

_ Nienormalne warunki, w jakich obec- 
nie znajduje się Litwa, zaczynają być na 
Litwie rozumiane. 

Nowy zarząd miejski w Kłajpedzie. 
' KŁAJPEDA. 24. I. 19 stycznia Rada 

Miejska Kłajpedy dokonała nowych wybo- 
rów zarządu. W skład dotychczasowego za- 
rządu wchodziło 3 przedstawicieli tak zw. 
robotników i 1 socjaldemokrata. Nowy za- 
rząd miejski składa się z prezesa d-ra Lo- 
hrentza, przedstawiciela bloku mieszczań- 
skiego, wice-prezesa radcy naukowego Lob- 
sena z frakcji urzędników i sekretarza Pa- 
włowskiego, przedstawiciela kół kupieckich 
ill sekretarza prof. dr. Gajgałajtisa, przed- 
stawiciela bloku litewskiego. Obecny zarząd 
miejski posiada zabarwienie prawicowe. 
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łowy ustrój sądownictwa 
w Polsce. 

Na ostatniem posiedzeniu Rady Mini- 
strów załatwiono projekt rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej, obejmujący 
prawo o ustroju sądów powszechnych czyli 
t. zw. ustrój sądownictwa. 

Projekt rozporządzenia tego, które 
ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 1929 
roku, składający się z 9 działów i'299 ar- 
tykułów, wprowadza — w myśl przepisów 
przewidzianych w konstytucji — unifikację 
ustroju sądowego na terenie całej Rzplitej. 

Projekt ten wprowadza cały szereg 
nowych instytucyj, nieznanych dotychczas 
bądźto b. zaborowi rosyjskiemu, bądźto 
wszystkim b. dzielnicom. 

Wymiar sprawiedliwości w sprawach 
karnych i cywilnych wykonują sądy pow- 
szechne, które dzielą się na: 

1) sądy grodzkie i sędziów pokoju, 
2) sądy okręgowe, 
3) sądy apelacyjne, 
4) Sąd Najwyższy. 
Pozatem minister _ sprawiedliwości 

może tworzyć w drodze rozporządzenia 
osobne sądy dla nieletnich w siedzibie 
oraz poza siedzibą sądów okręgowych. 

Sądy grodzkie wyrokują w sprawach 
przekazanych im przez ustawy oraz jako 
instancja odwoławcza od orzeczeń sędziów 
pokoju, jednoosobowo, tak samo, jak sę- 
dziowie pokoju w  przeciwstawieniu do 
wszystkich innych instancyj, które rozstrzy- 
gają kollegjalnie. 

,. Sądy okręgowe, podzielone na wy- 
działy, z prezesem na czele, rozpoznają 
przekazane im sprawy w 1-ej instancji oraz 
jako środki odwoławcze od orzeczeń są- 
dów grodzkich, przyczem rozprawa odby- 
wa się wtedy w składzie 2 sędziów okrę- 
gowych i sędziego grodzkiego. 

Jako najważniejszy moment wprowa* 
dza powyższy projekt na całym terenie 
Rzeczypospolitej przy sądach okręgowych— 
sądy przysięgłych, składające się z trybu- 
nału i ławy przysięgłych. 

Trybunał składa się z przewodniczą- 
cego i 2 sędziów okręgowych, a ława z 12 
przysięgłych wybieralnych. Roki sądów 
przysięgłych odbywają się w siedzibie są- 
dów okręgowych. 

Działalność sądów przysięgłych może 
być zawieszona rozporządzeniem Rady Mi- 
nistrów, za zezwoleniem Prezydenta Rze- 
czypospolitej, łub ipso iure — przez wpro- 
wadzenie stanu wyjątkowego lub wojen- 
nego. 

Sądy apelacyjne rozpoznają sprawy 
odwołań od orzeczeń sądów okręgowych 
oraz w sprawach, przekazanych im przez 

Wy. 
Sąd Najwyższy, który składa się z 

pierwszego prezesa, prezesów i sędziów, 
jest instancją odwoławczą od Orzeczeń są- 
dów apelacyjnych oraz sądów okręgowych 
i przysięgłych, nadto orzeka w innych 
sprawach, przekazanych mu przez ustawy; 
składa się z 2 izb, cywilnej i karnej. 

Sąd Najwyższy w składzie całej izby 
na wniosek ministra Sprawiedliwości inter- 
pretuje przepisy prawne, budzące wątpli- 
wości; wydaje zbiór swoich orzeczeń, ja- 
ko rozstrzygnięcia zasadniczych zagadnień 
Ea 

; ział drugi określa stanowisko sę- 
dziów, przyczem w art. 79 zastrzeżona jest 

_ wyraźnie niezawisłość w sprawowaniu u- 
rzędu sędziowskiego. 

* Poszczególne artykuły omawiają kwa- 
lifikacje, sposób otrzymania stanowiska 
sędziego i mianowanie na poszczególne 
urzędy. 

O stanowiska sędziów i prokurato- 
rów mogą się ubiegać również sędziowie i 
prokuratorowie wojskowi, przyczem usta- 
'wa wylicza szczegółowo stanowiska rów- 
norzędne w sądach cywilnych i wojskó- 
wych. Rozporządzenie ustała również rotę 
przysięgi. 

Zmiana stanowiska sędziego może 
zasadniczo nastąpić tylko za jego zgodą z 
wyjątkiem tych wypadków, które wyszcze- 
gólnione są szczegółowo w artykule 102, 
w którym przewiduje się przedewszystkiem 
mianowania i przeniesienia z powodu 
zmiany ustroju sądownictwa lub zniesienia 

Przewidziany jest również sposób 
przechodzenia sędziów na emeryturę, przy- 
czem podkreślić należy, że w razie znie- 
sienia danego sądu o ile sędzia nie otrzy- 
ma w ciągu roku nowego stanowiska — 
przechodzi z urzędu na emeryturę. Szcze- 
gółowo omawia projekt rozporządzenia 
prawa i obowiązki sędziów oraz postępo- 
wanie dyscyplinarne w razie przewinień 

LĄ 
Art. 121 wyraźnie podkreśla, że sę- 

e zm aa do wm 
politycznych, co łoby osłabić zaufanie 
do ich san kri у 

Art. 128 „wprowadza — co jest no- 
wością — strój urzędowy w czasie roz- 
praw, składający się z togi i biretu. 

W dziale trzecim omówiona jest szcze- 
gółowo instytucja sędziów pokoju, któ- 
rzy — zgodnie z art. 76 konstytucji — są 
wybierani na 5-letni okres przez mieszkań- 
ców danego okręgu. Stanowiska ich są 
honorowe. 

Ustawa przewiduje prócz kwalifikacyj 
etycznych i t. p. — również minimalny 
6-klasowy cenzus naukowy. 

- danego sądu. 

Dział IV przewiduje instytucję sędziów. 
handlowych, mianowanych przez ministra 
sprawiedliwości, po wysłuchaniu opinji mi- 
mistra przem. i handlu, na wniosek izb 
handlowo - przemysłowych. 

Dział V mówi o kwalifikacjach po- 

  

  
      

KURJER 

Plotki i fakty. 
(Korespondencja własna). 

Moskwa, w styczniu 1928 r. 

Zostali zesłani, czy nie? Dokąd? Do 
Narymu, Astrachania, Tobolska, na Kam- 

czatkę, czy do Taszkentu? Oto pytania, 

które zadaje się w Moskwie na powitanie. 

Odpowiedzi urzędowej na nie niema, choć 
od tygodnia o niczem więcej nie mówi się. 

Nazwiska niedawnych władców, bogów 

Olimpu czerwonego na Kremlinie, obok 

nazw geograficznych tak dobrze znanych w 

historji Rosji—oto jeszcze jeden dowód, że 

ziemie zwane obecnie ZSRR. — to „kraj 
nieograniczonych możliwości”. 

Coś napewno stało się z Trockim, 

Radkiem, Kamieniewem, Zinowjewem... Ale 

co? O losie wydalonych z partji, o tych, 

którzy żałują za grzechy i o „zatwardzia- 

łych zbrodniarzach* dokładnie nic nie wia- 

domo. Byli ludzie, i jeszcze jacy i znikli. 

Gdzie są, co robią? Najwyżej na jednem z 

publicznych posiedzeń można było na za: 
pytanie, —co słychać z Trockim— usłyszeć 
krótką odpowiedź p. Bucharina: „Gdzie 
jest Trockij, nie wiem, wiem tylko, że w 
Moskwie go niema". 

Poinformowani milczą, jak groby, 

prasa oczywiście nie wspomina o tem wca- 
le, a pogłoski i legendy rosną, jak lawina... 
mówią, że pp. Zinowjew i Kamieniew wy- 

błagali sobie jakieś ulgi, uderzyli się w 

piersi, przyznali do „uchyleń” („ukłonów*), 
ukłonili się i dostali na zesłanie... dalekie 
urzędy "administracyjne. Podobno nawet 

sam „Lew“ usiłował złagodzić swój los i 

prosił o deportację na tak dobrze znany 

mu z poprzednich lat Kaukaz. Ale nieubła- 
gane było serce „kaukazkiego męża stanu" 
p. Stalina i p. Trockij już jest w drodze 
do miasta Wiernyj w obwodzie Semipała- 
tyńskim. Ktoś nawet już czytał jego listy z 
zesłańczej kibitki.. okazało się potem, że 
był to list z 1906-go r., kiedy w tym sa- 
mym kierunku wiozła Lwa syna Dawido- 
wego żandarmerja carska. 

Przeciętny „człowiek ulicy rosyjskiej” 
gaworzy na temat deportacji, cieszy się z 
okazji do plotkowania, jest to czynność 
zastępująca w społeczeństwach, nie biorą- 

cych szerszego udziału w życiu politycz- 
nem, czynny udział w polityce. 

Powtarza się więc pogłoski i pozo- 
staje się nadal w wiernej kontemplacji ży- 

cia. Jest jednak pewna kategorja obywateli 
sowieckich, która wita te wiadomości z ra- 
dością. Są to t. zw. specy i gospodarnicy 
(„choziajstwienniki“). Ci wszyscy w depor- 
tacji lewicy komunistycznej widzą rewolucję 
personalną, ułatwiającą przejście sowietów 
na ogólno demokratyczne, powiedzmy wy- 
raźnie, burżuazyjne tory. 

Według nich arena życia politycznego. 
w Rosji uwalnia się stopniowo od stron- 
ników „rewolucji parlamentarnej”, awantur- 
niczych stronników przewrotu socjalnego i 
utopistów rewolucji wszechświatowej. Po- 
zostają na placu realiści z p. Stalinem na 
czele. Ci rozumieją, że komuńizm  sban- 
krutował. „Gospodarnicy“ przepowiadają, 
że niezadługo całe Sowiety z czerwonego 
koloru przejda na zlekka różowy, bliski 
do... białego. 

Rząd sowiecki, jakgdyby wylękniony 
tymi komentarzami, wprost przeciwnie wy- 

daje zarządzenia, które stanowiły postulat 

deportowanej grupy: właśnie w dziedzinie 

gospodarczej można zaobserwować różne 

zarządzenia, przypominające erę komuniz- 

mu wojennego. A więc szaleje t. zw. wal- 

ka ze spekulacją zbożową, przypominająca 
ekspedycje karne do wsi z 1920 — 1921 

roku. Šypią się aresztowania kupców i t. 

zw. „kułaków”, t. į. zamożnych włościan, 

ściąganie podatków zostało obostrzone. 

Takie są plotki i takie fakty okresu 

po-termidorjańskiego w Rosji. M. 

6 osób z akad. federacji Ligi Narodów ma 
t-mesięczną praktykę w  Międzynarodowem 

Ritrze Pracy. 
"P. Albert Thomas w rozmowie z de- 

legatami akademickiej federacji przyjaciół 
Ligi Narodów przyobiecał, że w ciągu ro- 

ku sześć osób delegowanych przez ię in- 
stytucję będzie mogło odbywać dwumie- 
sięczną praktykę w Międzynarodowem Biu- 

rze Pracy. Ponadto omówiono Sprawę 
propagowania przez akademicką federację 

przyjaciół Ligi Narodów wśród młodzieży 
idei i prac Ligi. Ustalono również koniecz- 
ność opracowania. tłumaczenia broszurek 
ropagandowych z zakresu działalności 
Jędzynarodowego Biura Pracy. 

  

  

trzebnych na przysięgłego i sposobach po- 
wołania. ` 

Następny dział zajmuje się stanowi- 
skiem prokuratorów, określając ich prawa 
i obowiązki. 

Dział VII normuje kwestje aplikacji 
sądowej, która trwa trzy lata; aplikanci 
mianowani są przez prezesa sądu apela- 

Po złożeniu egzaminu sędziowskiego 
minister sprawiedliwości mianuje aplikanta 
asesorem sądowym.. 

Szczegółowo omówione są przepisy 
przejściowe oraz końcowe, przyczem wy- 
liczone są 44 ustawy i rozporządzenia, do- 
tyczące sądownictwa, które z dniem 1-ym 
stycznia 1920 -r., t.j. z dniem wejścia w 
życie nowego rozporządzenia — tracą moc 

obowiązującą, 
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Wiadomości przedwyborcze. 
Kandydaci państwowej listy Bezpartyjnego 

- Bloku Współpracy z Rządem Marszałka 
Piłsudskiego. 

WĄRSZĄWA. 24.1. (Pat). Została ogłoszona państwowa lista kandydatów do 

Sejmu Bezpartyjnego 
pierwszych miejscach 
niki, wiceprezesa Rady Ministrów, 
p. Sławka Walerego ppułk. Sztabu Generalnego, 

wicza Gabryela ministra starbu, Radziwiłła Janusza rolnika, 

Kwiatkowskiego Eugenjusza ministra przemysłu i 
Miedzińskiego Bogusława min stra poczt i 

jr. wojsk polskich, Jaroszyńskiego Mau- 

wiceministra spraw wewnętrznych, Koca Adama pułkownika Sztabu Ge- 

Barańskiego Jerzego urzędnika, Dobieckiego Artura dr. ekonomii, Dąb- 

Polakiewicza Ksrola dr. praw i innych. 

sędziego Sądu Apelacyjnego, 
handlu, Hołyńskiego Jana ekonomisty, 
telegrafów, Kościałkowskiego Marjana m 

rycego 
neralnego, 
rowskiego Marjana redaktore, 

Błoku Współpracy z Rządem, która zawiera 60 nazwisk. Na 

widnieją nazwiska p. Bartla Kazimierza, profesora politech- 

profesura uniwersytetu Kochanowskiego Jana, 
Bojki Jakóba rolnika, Czecho- 

Piłsudskiego Jana 

Lista państwowa kandydatów do Senatu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 

Rządem zawiera 15 nazwisk. Na pierwszych 
minister spraw zagranicznych, Piłsudski Jan, 

Ździsław rolnik, Nowak Stanisław profesor, 
Zefja profesor Wolnej Wszechnicy, Szymański Jan, pro- 

wiceprezes Rady Miejskicj m. Warszawy i inni. 

sk 
wiec, Daszyńska- Golińska 
fesor uniwersytetu, Rogowicz Jan 

Jeszcze o Gospodarczym Komite- 
cie Współpracy z Rządem w Wil- 

nie. 

W wczorajszej wzmiance e zorga- 

nizowaniu w Wilnie Gospodarczego Ko- 

mitetu Wyborczego Współpracy z Rzą- 

dem opuszczone zostały dwie organi- 
zacje, które zgłosiły swój akces do Ko- 

mitetu, a miianowicie: Stowarzyszenie 

Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w 
Wilnie i Związek Cechów Chrześcijań- 
skich. 

Konduktorzy węzła wileńskiego 
za Rządem Marszałka Piłsudskiego 

Na ogólnem zebraniu konduktorów 

węzła wileńskiego, zwołanem przez Zarząd 

Okręgowy w Wilnie w dniu 19 go stycz- 

nia r. b. zapadła uchwała jednogłośna cał- 

kowitego poparcia akcji wyborczej Kreso- 

wego Bezpartyjnego Komitetu Nauczyciel- 

stwa, Kolejarzy, Pocztowców i innych pra- 

cowników państwowych dla współpracy z 

Rządem w Wilnie. Uchwalono również do- 

magać się własnego przedstawicielstwa w 

Sejmie od kolejarzy Dyrekcji Wileńskiej, 
wysuwając kandydaturę kolejarza p. Jerze- 

go Kamińskiego, red. „Ekspresu Kolejo- 

wego”. 
: Zgromadzeni konduktorzy wyrazili 

przytem pewność, że reprezentując z ГО- 
dzinami zgórą 2000 wyborców doprowadzą 

do urn wyborczych jeszcze parę tysięcy 

wyborców bliskich i znajomych. 

Niepopularność Bloku Mniejszości 
wśród Białorusinów. 

. Członkowie Białoruskiego Centralne- 
go Zjednoczonego Komitetu Wyborczego, 
należącego do Bloku Mniejszości Narodo- 
wych wyrażają, jak słychać, obawę, że w 
związku z wycofaniem się Litwinów. iak 
również w związku z pomyślnym rozwo- 
jem działalności Białoruskiej Partji Włoś- 

ciańskiej dr. Jana Stankiewicza, szanse 
organizacyj _ białoruskich, wchodzących 
w skład bloku mniejszości znacznie zma- 
lały. Możliwe jest, że Białorusini w Bloku 
Mniejszości Narodowych nie otrzymają ani 
jednego mandatu. 

Tarcia w „Żydowskim Bloku Na- 
rodowym. 

Jak wiadomo, ortodoksyjna „Aguda“, 
żydowska partja ludowa b. posła Pryłuc- 

kiego, Związek Drobnych Kupców i część 
kupiectwa żydowskiego postanowiła  za- 
wrzeć blok wyborczy p. n. „Żydowskiego 
Bloku Narodowego" i wystawić własną 
listę wyborczą. 

* Jednym z głównych celów utworze- 
nia tego bloku było zadokumentowanie iż 
poważna część ludności żydowskiej w po- 
czuciu swej lojalności obywatelskiej i u- 

czuć patrjotycznych, postanowiła  zwałczać 
blok mniejszości narodowych i przeprowa: 
dzić samodzielną akcję wyborczą. 

Obecnie w bloku tym powstały tar- 
cia na tle podziału mandatów. 

W najbliższych dniach ma się odbyć 
narada reprezentantów ugrupowań wcho- 

dzących .w skład tego bloku, celem osta- 
tecznego zlikwidowania sporu. 

  

  

miejscach figurują: Zaleski August, 

sędzia Sądu Apelacyjnego, Tarnow- 

Przybylski Zygaunt przemysło 

3 żydowskie listy na Wołyniu. 

Na: Wołyniu zwalczają się wśród Ży- 
dów 3 ugrupowania wyborcze: 1) najlicz- 
niejsze ugrupowanie wypowiadające się za 

blokiem prorządowym, 2) ugrupowanie 
nacjonalistyczne wypowiadające się za blo- 

kiem mniejszości narodowych i 3) ugrupo- 
wanie robotnicze. (iw) 

P. P. S. niewystawi sowiej listy na 
Wołyniu. 

Konferencja okręgowa P. P. S. z o- 

kręgu wołyńskiego odbyta ostatnio w Rów- 
nem uchwaliła, że P. P. S. nie wystawi 
swojej listy wyborczej w okręgu wołyń- 

skim. 
C. K.jW.P.P.S. zatwierdził powyższą 

uchwałę. (jw) 

Blok wyborczy lewicy P. P. S. 
i lewicy „Selrobu* w Małopol- 

sce Wsch. 
Donoszą ze Lwowa, że lewica „PPS* 

zawarła blok wyborczy na terenie Mało- 
polski Wschodniej z lewicą „Selrobu”. 

Jeszczej jedna lista żydowska w 
Małopolsce Wschodniej. 

Donoszą ze Lwowa, że sjonistyczna 
partja pracy „Hitachduth*, która pertrakto- 
wała z organizacją sjonistyczną na Mało- 
polskę Wsch. w sprawie utworzenia bloku, 
zamierza wystawić własną listę wyborczą, 
gdyż na liście wyborczej niedoszłego bloku 
jej kandydat nie otrzymał dostatecznie pe- 
wnego miejsca. 

Wiadomość ta wskazuje również na 
to, że sjoniści pójdą do wyborów w Mało- 
polsce Wsch. zupełnie osamotnieni. (i. w.) 

Związek podoficerów rezerwy po- 
piera Bezpartyjny Blok Współpra- 

cy z Rządem. 
LWÓW. 24. 1. (Pat). Na odbytem w 

niedzielę wiecu Związku Podoficerów Re- 
zerwy postanowiono w wyniku obrad po- 
przeć przy wyborach Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem. W przemówieniach 
domagano się również umieszczenia na 
liście kandydatów przynajmniej jednego 
podoficera rezerwy. Obrady zakończono 
okrzykiem na cześć Prezydenta Rzeczypos- 
politej i Marszałka Piłsudskiego. 

Kupiectwo poznańskie za współ- 
pracą z rządem. 

(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

Zwołane w Poznaniu zebranie preze- 
sów wszystkich towarzystw kupieckich u- 
chwaliło jednomyślnie przedłożoną przez 
zarząd Związku Towarzystw Kupieckich w 
Poznaniu rezolucję, która podkreśla zasłu- 
gi rządu Marszałka Piłsudsk'ego i uważa 
współpracę z rządem i poparcie go, za 
postulat rozważnej wobec rządu i państwa 
polityki gospodarczej kupiectwa polskiego 
pozostawia członkom wolną rękę w spra- 
wie wyborów do izb ustawodawczych, wy- 
rażając nadzieję, że członkowie ustosunku- 
ją się życzliwie do tych stronnictw, które 
gwarantują pożyteczną pracę gospodarczo- 
państwową. 

Za służbę w Armji Polskiej 
Jabłoński skazany na 6 lat i Piotrowski 

| na 4 miesiące. 
Sąd wojenny w Kownie rozważył sprawę Władysława Piotrowskiego, lat 25, 

i Antoniego Jabłońskiego, lat 26, oskarżonych o to, iż, będąc obywateiami litew- 

skimi, służyli w wojsku polskiem-w czasie wojny litewsko-polskiej. 
Obydwaj podsądni wyjechali 

rzucał Piotrowskiemu i Jabtofiskiemu, 
do Polski w r. 1919. 

iż należeli 
Pozatem akt oskarżenia za- 

do organizacji P.O.W. Wreszcie 

śledztwo wykazało, iź obydwaj byli swego czasu zawikłani w aferze szpiegowskiej. Wy- 
rokiem sądu Piotrowski został- 
na 6 lat. 

skazany na 4 miesiące więzienia, Jabłoński 

edstawiciele handlowych sfer Kłajpedy 
wyjechali do Warszawy. 

„Fossiche Cejiung" podaję, że prezes Jest to inicjatywa sfer gospodarczych 

Kłajpedzkiej Izby Handlowej Jan wraz z| Kłajpedy związana z możliwością otwarcia 
dwoma przedstawicielami z pośród miej- | Niemna dla komunikacji handlowej. 
scowych śfer kupieckich wyjechali na kilka 
dni do Warszawy. 

Dziennik twierdzi, że przedstawiciele 
Kłajpedy wyjechali za zgodą Waldemarasa. 

Sowieckie „poparcie* Litwy. 
PRAGA, (Pai.) 

nosząc © _memorjaje 
„Bohemia“ do», litewskiemi, pisze, że memorjał ten został 

ZSRR. wręczonym |w Kownie przyjęty jako' otwarte parcie 
Litwie w związku z rokowaniami  polsko- | litewskiego stanowiska w sprawie Wilna, 

Ukraińskie Zjednoczenie Gospo- 
darcze ogłasza lojalność wzglę- 
dem państwa i zaufanie do Mar- 

szalka. 
(Telajem. od wł kor. s Warszawy). 

W Łucku powstał tymczasowy ko- 
mitet bezpartyjnej organizacji ukraińskiej 
p. nazwą „Ukraińskie Zjednoczenie Gospo- 
darcze“, grupujące się koło gazety „Na- 
rodnyj Wistnik*. 

Na ostatnim zjeździe, na który przy- 
było około 100 delegatów ze wszystkich 
powiatów woj. wołyńskiego, wybrano ko- 
mitet tymczasowy, złożony z 15 osób. Po- 
stanowiono poprzeć ideę Marsz. Piłsud- 
skiego i głosować na tych kandydatów, 
którzy zobowiążą się do współpracy z 
Marsz. Piłsudskim. 

„Ukraińskie Zjednoczenie Gospodar- 
cze" wydało ponadto odezwę, wzywającą 
włościan ukraińskich do wstępowania w 
szeregi organizacji, stojącej na gruncie 
państwowościpolskiej i współpracy z Marsz. 
Piłsudskim. 

Ks. arcybiskup Ropp nie kandy- 
duje. 

Według doniesień prasy arcybiskup 
Rapp zaprotestował przeciwko umieszcze- 
niu jego nazwiska na liście wyborczej 
stronnictwa monarchistycznego. Arcybis- 
kup Ropp podkreśla, że chociaż zwracano 
się do niego z podobną propozycją, lecz 
odmówił proszącym tak, że podanie na- 
zwiska jego bez upoważnienia uważa za 
nieprawne. 

Tajemnicza lista. 
(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

Do okręgowej komisji wyborczej Nr. 
5 w Białymstoku złożona została lista kan- 
dydatów na posłów do Sejmu pod nazwą 
„Jedność i Sprawiedliwość*. Na liście tej 
figurują następujące nazwiska: 1) Ela Zak- 
hejm, talmudysta, 2) rabin Michelson i 3) 
Zelman Wajnraich, obywatel. Złożenie tej 
listy wzbudziło wielką sensację w  społe- 
czeństwie żydowskiem, ponieważ nikt o 
niej nic nie wiedział. Program, i cele tej 
nowej listy żydowskiej również są niezna- 
ne. Endecy mówią, że to masoni. 

Ostatnie zgłoszenie list pań- 
stwowych. 

WARSZAWA, 24.1 (Pat). W dniu 24 
b. m. w którym to dniu upłynął ostatecz- 
оу termin zgłaszania państwowych list wy- 
borczych do Sejmu i Senatu złożone zo- 
stały listy następująco: Nr. 26 Ukraińska 
Partja Pracy, Nr. 27 Poalej-Syon (Zjedno- 
czenie' C. S. P.), Nr. 28 Ukraiński Wybor- 
czy Blok Selan Robitnikiw i Pracujaczu 
Inteligencji za Zemlu i Wolu, Nr. 29 Ko- 
mitet Wyborczy Inwalidów i Zdemobilizo- 
wanych Wojskowych, Nr. 30 Katolicka 
Unja Ziem Zachodnich, Nr. 31 Sjonistycz- 
no - Demokratyczny Blok Pracy, Nr. 32 
Zjednoczenie Lewicy Polskiej Samopomocy, 
Nr. 33 Ogólny Żydowski - Narodowy Blok 
Wyborczy do Sejmu i Senatu, Nr. 34 Nie- 
zależno - Socjalistyczna Partja Pracy. Do 
Senatu zostały zgłoszone następujące lis! 
z numerami Odpowiadającemi listom sej- 
mowym: Nr..1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 33. 

Posiedzenie Państwowej Komisji 
'Wyborczej. 

WARSZAWA, 24.1 (Pat). Dnia 25 
stycznia b. r. o godz. 8 wiecz. odbędzie 
się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwoś- 
ci posiedzenie Państwowej Komisji Wybor- 
czej, na którem mogą być obecni wszyscy 
alez jg zgłoszonych list państwo- 
wych. 3 
  

Pogrzeb 6. p. prof. Taraawsklego. 
LWÓW, 24.1. (Pat). Dziś o godzinie 

9 rano odbył się pogrzeb Ś. p. ks. prof. 
Tarnawskiego. Kondukt pogrzebowy, który 
poprzedzał szwadron 14 p. uł. z orkiestrą 
prowadzili ks. arcybiskupi Twardowski i 
Teodorowicz. W pogrzebie wziął udział se- 
nat akademicki z rektorem ks. Gestmanem 
na czele i korpus oficerski D. O. K, VI z 
gen. Sikorskim. Ponadto w pogrzebie wzię- 
ły udzieł delegacje młodzieży szkolnej i а- 

| kademickiej, zakonów oraz liczne ducho- 
wieństwo. 

Koleje fankcjomoją normalnie. 
WARSZAWA, 24.1. (Pat). Ostatnie ra- 

porty, jakie nadeszły do Ministerstwa Ko- 
munikacji z poszczególnych dyrekcyj kole- 
jowych wskazują, że położenie na polskich 
kolejach państwowych w związku z zawie- 
ruchą śnieżną, jaka miała niedawno miej- 
sce uległo znacznej poprawie. Obecnie je- 
dynie tylko w okręgu Dyrekcji Radomskiej 
i Wileńskiej dają się odczuwać trudności 
ruchowe spowodowane zaspami śnieżnemi. 

Protas ks. Skalskiego jaż się rozpoczął. 
MOSKWA, 24.1. (Pat.) Wyznaczony począt- 

kowo na wczoraj proces ks. Skalskiego rozpo- 
czyna się dzisiaj wieczorem, 

Logar, który będzie chodził 10.000 lat 
BERN, 24.1. (Pat.) Młodemu neubergskiemu 

inżynierowi Janowi-Leonowi Reuterowi udało się 
skonstruować zegar poruszany przez energję osią- 

ganą ze zmian temperatuty i ciśnienia atmoste- 
= @. 'Ъ:иг ten chodzić może rzekomo zgó- 

rą ai 

————-  
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W dniach 28 i 29 grudnia roku u- 
* biegłego odbył się Zjazd ogólny członków 
T-wa Białoruskiej Szkoły w Wilnie. Pro- 
gram i przebieg zjazdu podawaliśmy po- 
krótce w poprzednich numerach, ponie- 
waż jednak Zjazd ten posiadał charakter 
poniekąd poułny (prawo wstępu na Zjazd 
mieli tylko członkowie T-wa) — ściślejszy 

« przebieg Zjazdu, a zwłaszcza treść jego 
uchwał przez czas dłuższy były nieznane 
i dopiero teraz zostały podane do wiado- 
mości publicznej. 

Wobec tego, iż T-wo Białoruskiej 
Szkoły jest najstarszą, najpoważniejszą i 
najbardziej rozkrzewioną białoruską orga- 
nizacją kultaralno-oświatową w Polsce, po- 
siadającą setki oddziałów swych na pro- 
wincji — postulaty jej, zawarte w uchwa- 

_ łach zjazdu, zasługują na baczną uwagę 
zarówno zainteresowanych czynników rzą- 

| dowych, jak też ogółu społeczeństwa pol- 
"| „kiego. 
* Niżej podajemy in extenso (według 

|| „Narodu*) treść tych uchwał, podzielo- 
| mych, w zależności Od poruszanych w nich 

kwestyj, na kilka odrębnych kompleksów: 

I. Sytuacja ogólna. 
@ „Na podstawie licznych referatów lo- 
 kalnych o sytuacji w poszczególnych miej- 

_ scowościach Zjazd konstatuje, że i po dziś 
"dzień rząd polski nie zdaje sobie sprawy & 

| potrzeb kulturalaych narodu białoruskiego, 
— Oraz nie zadawalnia uzasadnionych i słusz- 
" mych postulatów białoruskiego odrodzenia 
| narodowego. 
A: Zjazd podkreśla, że w otwartych t. zw. 

wyłącznie białoruskich i dwujęzycznych 
szkołach nauczyciele Polacy naruszają usta: 
wy językowe, zabraniając uczniom  naby- 
wanie książek, drukowanych alfabetem cy” 
rylicznym*. : 

II. Oświata pozaszkolna. 
Białoruski ruch narodowy ostatniemi 

_" czasy nabiera coraz to większego rozmachu. 
|| Wymaga on pewnych form trwałych, Od- 

" powiadających jego powadze i. sile. 
а Nieprzyjaciele naroda białoruskiego 
walczą z jego akcją oświatową. Naród bia- 
łoruski w sprawie dalszego rozwoju swej 
kultury musi przedewszystkiem rozliczać 
na swe własne siły, domagając się jedno- 
cześnie tego wszystkiego, co mu się praw- 
nie należy jako wielkiemu i samodzielnemu 
narodowi. 

: T-wo Białornskiej Szkoły ma na celu 
" wychowywanie oświeconych i uświadomio- 

nych obywateli, którzy potrafiliby odczuć 
stan obecny i wziąć na swe barki przysz- 
łość całego narodu. 

O ile realizacja tych zamierzeń za 
pośrednictwem szkoły nie jest możliwa, 
T-wo Białor. Szkoły winno wykorzystać 
wszelkie możliwe sposoby edukacji poza- 
Szkolnej. 

Ubiegły rok był rokiem pracy prze- 
ważnie organizacyjnej w tej dziedzinie, za 

A to rok bieżący winien być w dziedzinie 
Oświaty pozaszkolnej rokiem pracy syste 

__ matycznej”. : 
W tym celu zjazd ogólny między in- 

nemi uważa za potrzebne: 

į 1) opracowač i wydač program pracy 
wszystkich instytucyj T-stwa Białor. Szkoły 

| (kółek, domów ludowych, bibljotek-czy- 
| telni); 

i Z) Zachęcać do organizowania i 
wznoszenia Domów Ludowych w większych 
ośrodkach, do których winny się przyłą- 
czyć bliższe kółka okoliczne T-wa, 

3) Organizować bibljoteki-czytelnie o 
ile możności większe, przy poszczególnych 

_ kółkach T-wa; organizować bibljoteki ru- 
‚` chome przy Zarządach Okręgowych T-wa. 

4) Zakładać w większych ośrodkach 
miejskich, zwłaszcza przy Zarządach O- 
kręgowych, księgarnie białoruskie. 

5) Organizować kursy dla dorosłych 
przy Zarzącach Okręgowych i wedle mo- 
žnošci, w ośrodkach pomniejszych. 

6) Zorganizować stałe i systematycz- 
ne odczyty i referaty przy Zarządach O- 
kręgowych i w większych ośrodkach z tem, 
że te referaty zostaną następnie wygłoszo- 
ne w okolicznych kółkach T-wa. Utworzyć 
ry Głównym i Okręgowych Zarządach 
-wa Sekcje Referatowe. 

1) Wyznaczyć przy Głównym i O- 
kręgowych Zarządach T-wa _ specjalnych 
instruktorów do pracy scenicznej i utwo- 
rzyć Sekcje Teatralne pisane kół. 
kach, zwłaszcza w ośrodkach większych; 
zorganizować przy Zarządzie Głównym 
T.wa kursy dramatyczne dla instruktorów 
pracy scenicznej; roztoczyć pieczę nad sy- 
stematycznością pracy w sekcjach teatral- 
nych na prowincji. 

8) Wedle możności organizować Sek- 
cje Chóralne przy kółkach. 

9) Organizować przy Zarządzie Głów- 
nym T-wa kursy t. z. regentów (kierowni- 
ków chóru). 

10) Wedle możności utworzyć przy 
kółkach T-wa Sekcje Muzyczne, a także 
Wydawać i rozpowszechniać białoruskie u- 

muzyczne. 
11) Zwalczać pijaństwo i inne szkod- 

liwe nałogi. | 
12) Zakładać przy kółkach t-stwa or- 

£anizacje sportowe. 
13) Celem materjalnego poparcia pra- 

cy T-wa organizować zbiórki uliczne ofiar 
pieniężnych, puszczać w ebieg listy skład- 
kowe, urządzać za pośrednictwem pOszcze- 
£ólnych filij T-stwa specjalne „szkolne ty- 
godnie", połączone ze zbiórką zarówno 
otiar pieniężnych jak i w. naturze, 

         

     
   
   
   

J Ag Maloni, 
Uchwaly Zjazdu T-wa Bialoruskiej Szkoly. 

  

        

14) Organizować propagandę spół- 
dzielczą przy pomocy osobnych Działów 
Spółdzielczych przy Głównym i Okręgo- 
wych Zarządach T-stwa, przez wygłaszanie 
odczytów na ten temat; utworzyć kursy 
spółdzielcze. 

15) Wprowadzić latarnie czarnoksięskie, 
oraz aparaty radjowe przy Zarządach Okrę- 
gowych T-stwa celem objazdu kółek pro- 
wincjonalnych. 

16) Zwrócić się do instytucyj samo- 
rządowych o pomocpieniężną i w naturze. 

17) Zwrócić się do Zarządów Lasów 
Państw. o wyznaczenie drzewa na budowę 
Domów Ludowych i do Ministerstwa Ko- 
munikacji o zniżkę opłat kolejowych dla 
uczniów szkół białoruskich, dla zespołów 
teatralnych, uczestników zjazdów i t. p. 

Na tem się kończą uchwały Zjazdu 
T-stwa Białor. Szkoły w dziedzinie oświaty 
pozaszkolnej. 

(Dokończenie nastąpi). 

K. Smreczyński, 

  

  

Nowy poseł sowiecki w Paryżu 
Dowgalewskij, następca dotych- 
czasowego posła Rakowskiego. 

  

Jasełka 
odegrane przez uczniów gimnazjum 
im. T. Czackiego w Sali Miejskiej. 

Kilkakrcė powtarzane przy zapełnionej 

sali widowisko, zasługiwało zupełnie na 
oglądanie i słuchanie. Uczyniono w niem 

bowiem wszystko, by możliwie tanim ko: 
sztem zainscenizować przedstawienie na te- 
mat Bożenarodzeniowy. Na tle Jasełek p. 
Porazińskiej, uczyniła p. Obiezierska szczę- 
śliwe hafty, wprowadzając nowe postacie 
ostatniej doby. Wyreżyserowanie było pod 
względem ruchów zespołu, tańców i dykcji 

bez zarzutu. Zwłaszcza dykcja. Miało się 

istotnie wrażenie, że żywcem przywieziono 
górali z Tatr, krakusów i mazurów. 

Filary literatury z „Dziennika Wil." 
mogły być zadowolone, żaden „tutejszy“ 
akcent nie przenikał tej czystej polszczyzny 

z nad Wisły; trzeba istotnie podziwiać, jak 
potrafiono młodzież wileńską nietylko odu- 
czyć wileńskiego akcentu, ale tak Świetnie 

nauczyć gwary góralskiej i mazurzenia. 
Bowiem często słyszymy w tej dziedzinie 

dziwne kakofonje: połączenie akcentów i 
wyrażeń gwarowych z nad Wisły i Wilji i 

to jest kakofonja nie do zniesienia. Jeśli 
tak jak w zespole z gimn. Czackiego cała 
deklamacja iśpiewy są utrzymane w jedno- 
litym i harmonijnym charakterze, to tylko 
powinszować. 

Tańce wykazały niepospolite zdolności 
baletowe, zwłaszcza u panów, a barwność 
strojów i animusz sprawiały radość mało- 
letniej publiczności. 

Wszystkie przewijające się postacie 
były trafnie ujęte, niestety, nie mogłam być 
do samego końca, ale dwie trzecie ogląda* 
nego widowiska dało jaknajlepsze pojęcie 
o staranności przygotowania. AE 

  

Giełda wileńska z dn. 25. I. b. r. 

Banknoty. Dolary St. Zjedn. 8.86!/2 
Czeki i wpłaty Londyn 43, „4. 
Ruble złote 4,11—4,70— 
8% L. Z, Państw. B. Rolnego (zł. 100) 93,— 
Dolarówka, 5 dol. 3 64—63,75 
Listy zastawne Tow. Kred. m. Wilna 63,— 
Ay zastawne Wil. Baaku Ziemsk. 100,— 
Akcie Wileńskiego B-ku Ziemsk. RZ 
Akcje Banku Polskiego (zł. 100) 153,50 

Dolny. « wo ё „ 8,885—8633 
Но!апфа „, . +.  . 359,60—359,70 
8% ziemskie +. . . . . 83,00 
41/2 %0 ziemskie «6 s „+. _88,25—5800 
4% warszawskie . . . 66,25—67,00 

Giełda warszawska z dn. 25. I. b r. 
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KRONIKA. 
  

Dziś: Nawr. św. Pawła. 
Sroda | jutro: Polikarpa B. M. 

25 Wschód słońca—g. 7 m. 26 
stycznia| Zachód > g. 15 m. 37       

Dyżury aptek w dn. 25 b. m. 

Miejska—Wileńska 23. 
Chomiczewskiego—W. Pohulanka 19. 
Ottowicza—Wielka 49, у 
Chróścickiego—Ostrobramska 25. 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 24. I. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 769, Temperatura średnia 
— 8 С. Opad w milimetrach 0,5. Wiatr przewa- 
żający południowy. Pochmurno. Śnieg. Mgła. 
Minimum na dobę—120 Cels. 

Tendencja barometryczna — spadek ci- 
śnienia. 

MIEJSKA. 

ы — Posiedzenie Komi:ji Gospodarczej. Jak 
się dowiadujemy, wyznaczone na ub. poniedzia- 
łek posiedzenie miejskiej Komisji Gospodarczej 
nie doszło do skutku z powodu brsku quorum. 

— Oferty na budowę i sfinansowanie 
przeds'ębiorstw miejskich. W dniu wczorajszym 
wiceprezydenta miasta p. Czyża odwiedził przed- 
stawiciel belgijskiego towarzystwa elektrycznego 
składając propozycję udzielenia miastu pożyczki 
z OE budowy tramwai elektrycznych w 

ilnie. 
Zaznaczyć należy, iż wspomniane towa- 

rzystwo buduje obecnie elektrownię miejską w 
Częstochowie. 

Niezależnie od powyższego . Magistiat m. 
Wilna otrzymał od pewnej firmy holenderskiej 
ofertę na sfinansowanie budowy miejskiej pie- 
karni mechanicznej. 

Magistrat w najbliższym czasie przystąpi 
do rozpatrzenia wszystkich zgłoszonych w tej 
sprawie ofert. (S) 

— Wilmo weźmie udział w międzynaro- 
dowym kongresie rozbudowy mieszkań. Jak się 
dowiadujemy Magistrat m. Wilna otrzymał ostat- 
nio zaproszenia na wzięcie udziału w międzyna- 
rodowym kongresie rozbudowy mieszkań, jaki 
odbędzie się w Paryżu w dniach od 2 do 8 lipca 
b. r. (S) 

— Konferencja w sprawie budowy pie- 
karni mechanicznej. Wczoraj o godz. 1-ej popot. 
w lokalu Magistratu odbyło się posiedzenie przed- 
stawicieli samorządu wileńskiego i D. O. K. III. 
z gen. Litwinowiczem ną czele. Omawiano spra- 
wę budowy wspólnej dla potrzeb miasta i woj 
ska piekarni mechanicznej. W imieniu władz woj- 
skowych gen. Litwinowicz zgodził się na wysu- 
niętą przez Magistrat m. Wilna koncepcję wymia- 
ny kompleksu budynków wojskowych położonych 
przy ul. Legjonowej z tem, że miasto przyjmie 
na siebie wypiek dla wojska chleba. W ten spo- 
sób rozbieżność zdań pomiędzy przedstawiciela- 
mi wojskowości i Magistratu w sprawie budow; 
wspólnej piekarni mechanicznej została bako 
cie usunięta. W związku z powyższem, Magistrat 
m. Wilną zamierza już w połowie bieżącego roku 
pani do budowy pierwszej w Wilnie pie- 
arni mechanicznej. (s) 

ADMINISTRĄCYJRA. 

— Inspekcja Komisarjatu Rządu. Jak się 
dowiadujemy, w „dniu wczorajszym inspektor ad- 
ministracyjny p. Zyłko rozpoczął inspekcję Urzę- 
du Kemisarza Rządu na m. Wilno. 

ZĘ +8PR AWY PRASGWŁ 

‚ — Zatwierdzenie konfiskaty. Onegdaj na 
sesji gospodarczej Sądu Okręgowego w Wilnie 
rozpatrywano sprawę skonfiskowanej w swoim 
czasie przez Komisarza Rządu na m. Wilno gazety 
białoruskiej „Sielanskaja Niwa” Nr. 4. 

Po rozpatrzeniu motywów konfiskaty sąd 
postanowił nałożony przez komisarza rządu areSzi 
zatwierdzić. 

Wojskowa 
— Jakie sprawy załatwiać będzie M. S. 

Wojsk. Do Ministerstwa Spraw Wojskowych na- 
pływa bezpośrednio od petentów znaczna ilość 
próśb, dotyczących odroczenia służby wojskowej, 
przedwczesnego urlopowania, przesunięcia ter- 
minu wcielenia, zezwolenia na otrzymanie pa- 
szportów zagranicznych, zwolnienia od powsze- 
chnego obowiązku służby wojskowej, czy też u- 
biegania się o obywatelstwo obce, zezwolenia na 
wstąpienie do Francuskiej Legji Cudzoziemskiej 
i t. d. Prośby te w większości wypadków nie po- 
parte żadnemi dokumentami nie mogą ze wzglę- 
dów formalnych uzyskać rozstrzygnięcia w Mi- 
nisterstwie Spraw Wojskowych, które zmuszone 
jest te prośby odsyłać do podległych sobie władz 
wojskowych, względnie władz aaministracyjnych 
celem dokładnego zbadania stanu rzeczy, Proce- 
dura ta w zależności od sprawy i oddaienią da- 
nego urzędu wojskowego lub cywilnego od Wara 
szawy trwa często kilka tygodni co nie leży w 
interesie petenta i powoduje składanie przez nie- 
go innych próśb, a nawet interwencję osobistą 
związaną z bezcelowym zupełnie przyjazdem do 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. W związku z 
powyższem podaje się do wiadomości, że wszy- 
stkie prośby, kierowane ER petentów bezpo- 
średnio do Ministerstwa Spraw Wojskowych bę- 

zwracane petentom bez rozpatrzenia = nad- 
raw 

Wojskowych należy wnosić bezwzględnie 0 
średnictwem właściwej P. K. U. Obowiązkiem P. 
K. U. będzie rozpatrzenie wniesionej prośby i o 
ile załatwienie jej będzie przekraczało kompeten- 
cje P. K. U., skierowanie do decyzji władz przy- 
należnych. p nadmienia się, że roz- 
patrywanie i badanie próśb, dotyczących odro- 
czenia służby wojskowej (jedyni żywiciele, kie- 
rownicy odziedziczonych gospodarstw rolnych, 
uczniowie, studenci, duchowni, terminujący w 

rzemiośle) należy wyłącznie do kompetencji wła- 
dzy administracyjnej pierwszej instancji t.j. w 
Warsząwie, Łodzi i Wilnie do Komisarjatów Rzą- 
dowych, a w większych miastach b. zaboru au- 
strjackiego i pruskiego do Magistratów, zaś na 
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CZEKL prowincji do starostw. Przesyłanie zatem tych 
43,35 spraw do władz wojskowych chybia celu i powo- 

Linden 5 a js ys SGM ka Ca r duje tylko niepotrzebną zwłokę w załatwieniu. 

m KRAG AREAS 1 010-% Z UNIW. U Eiga . P ; 4 r 3 R paLó8 1123 ERSYTETU. 

Wiedeń | IBF BE"( — Z Komisji Egzaminacyjnej dla kandy- 
Włochy |. «+ «. «. s e 41,20-=47,07 gadu ma nanczycki Szkół ścodnich wena 

rezesa omis, zaminacyjnė 

PAPIERY PROCENTOWE: Kandydatów na nauczycieli SzkÓF średnich w. Wil- 
Dolarówkac SSG оана HOT 62,60 | nie, dział pcei przy Uniwersytecie Stefana Bato- 
Pożyczka kolejowa . . . . 102,00 | rego, objął prof, dr. Tadeusz Czeżowski w miej- 
So pożyczka konwersyjna || 67,00 | sce prof. Wiktora Staniewicza. 
Koawesyjna kolejowa . . . 60,75 — Promocja na doktora wszechnauk le- 
Listy Banku Gosp. Kraj.. o. . 93,00 | karskich. W środę dnia 25 b. m. © godzinie 1-ej 
Listy Banku Rolnego ‚ . . 93,00 | po poł. w Auli Kolumnowej Uniwersytetu odbędą 
Oblig. Banku Созр. Kraj. . . 92,50 | się promocje na doktora wszechnauk lekarskich 
8% warszawskie : . . . 80,50 | następujących osób: p. Lucji z Dowborėw-Tara- 

A   siewiczowej, p. Wacława Kokorzeckiego, p. Stani- 
wów Р iewicza i p. Chila Goldsztejna. Wstęp 

Iny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
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— Sekcja naukowa Koła Prawników stu- 
dentów U. S. B. zawiadamia, że w dniu 27 stycz- 
nia b. r. w sali l. U. S. B. wiceprezes Koła Praw- 
ników kol. Eugenjusz M. Schummer wygłosi re- 
ferat z prawa międzynarodowege p. t. „Likwida- 
cja Turcji Kuropejskiej*. Po odczycie odbędzie się 
dyskusja. Początek o godzinie 7 m. 15. Koledzy 
proszeni są o jaknajliczniejsze przybycie. 

Z POCZTY. 
— Nowa sgencja. Z dniem 12 stycznia r.b. 

zaprowadzono służbę telegraficzną i telefoniczną 
w agencji pocztowej Poleckiszki pow. lidzkiego. 

Godziny urzędowe w kat. „L*, 

SANITARNA 

— Kontrola sanitarna mieszkań dozorców 
domowych. Jak już w swoim czasie podawaliśmy, 
wyznaczona została ostatnio spęcjalna komisja 
sanitarna, która przeprowadziła lustrację sanitarną 
mieszkań wszystkich dozorców domowych. W wy- 
niku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż 
90 procent mieszkań dozorców domowych nieod- 
powiada naj jelementarniejszym wymaganiom hi- 
p ZYRE związku z tem komisja POOR 
a odnośnym czynnikom wniosek poczynienia jak- 
najrychlejszej zmiany warunków mieszkaniowych 
olbrzymiej większości dozorców domowych. (s) 

  

Z KASY CHORYCH 

— Kwiatki w Kasie Chorych. W swoim 
czasie Kasa Chorych m. Wilna wykreśliła ze spi- 
su lekarstw, które mogą być ordynowane ubez- 
pieczonym członkom, kilkanaście zbyt jej zdaniem 
drogich. 

Otóż w tych dniach jeden z lekarzy Kasy 
Chorych, nie bącząc na urzędowe wykre- 
šlenie leków, powodując się rzeczowym sto- 
sunkiem do pacjenta, zaordynował mu takie le- 

karstwo, jakiego wymagał jego chory organizm. 
Chciał jednak traf, że lekarstwo to znajdowało 
się na indeksie wykreślonych. I cóż się da- 
lej dzieje? Kasa Chorych potrąciła z poborów 
wspomnianego lekarza koszta recepty zaordyno- 
wanych przez niego leków. Komentarzy nie po- 

trzeba. 

SPRAWY ROBOT NICZR. 

— Strajk krawców. Jak się dowiadujemy, 
do strajku ogłoszonego przez krawców wykonu- 

j- jących roboty do sklepów w halach „miejskich, 
przyłączyło się 90 nowych krawców. Żądają oni 
podwyższenia dotychczasowych zarobków o 15%, 

ARTYSTYCZNA. 

Odczyt d-ra Siefanji Zahorskiej na 
środzie literackiej. Dzisiejszą środę literacką wy- 
pełni odczyt znakomitej pisarki krytycznej docen- 

|ta wolnej wszechnicy polskiej w Warszawie d-ra 
efanji Zahorskiej na temat: „Estetyka filmu a 

życie współczesne”. Zarząd Związku Literatów 
zaprasza wszystkich członków oraz najszersze ko- 
ło gości. Kto nie otrzymał imiennego zaproszenia 
może uzyskać je u skarbnika p T. Szeligowskie- 
go (Bakszta Nr. 10 m. 1, tel. 78) lub wieczorem 
przy wejściu. Początek o godz. 8-ej 15 wieczo- 
rem w Bibliotece Wydziału Sztuk Pięknych U. S.B. 
ul. Św. Anny Nr, 4. 

— Z Wileńskiego T-wa Artystów Plasty- 
ków. W dniu 20 b. m. odbyło się doroczne wal- 
ne zebranie Wil. T-wa Art. Plast, na którem zo- 
stał obrany nowy Zarząd T-wa na rok bieżący. 
W skłąd Zarządu weszli p. p.: L. Sleńdziński—ja- 
ko prezes, B. jamontt—jako vice-prezes, M. Rou- 
ba—jako sekretarz, P. Fermanowicz—jako skarb- 
nik i M. Kulesza—jako bibliotekarz. 

Jednocześnie został wyłoniony komitet wy- 
stawy wiosennej w Warszawie składający się z 
wymienionych członków T-wa za wyjątkiem skarb- 
nika T-wa, 

Komitet wystawowy wyznaczył jako ostatni 
dzień składania deklaracyj rzeczy przeznaczonych 
na wystawę—dzień 3 lutego b. r. Deklaracje na- 
leży składać w godzinach od 6—9 w. w ciągu ty- 
godnia w lokalu szkoły T.wa (Św. Anny 7) na 
ręce członków Kemitetu. 

ZESMYTA 1 OBCZYTY, 
— Naukowe posiedzenie Polskiego Tow. 

Przyrodników im. Kopernika. We czwartek dnia 
26 stycznia r.b. o godz. 7 i pół wieczorem w sa- 
li Tow. Lekarskiego (ul. Zamkowa 24) odbędzie 
się posiedzenie Oddziału Wileńskiego Polskiego 
Tow. Przyrodników im. Kopernika z referatem 
dr. St. Szeligowskiego p. t. „Polska wyprawa na- 
ukowa do Szwecji na obserwacje zaćmienia słoń- 
ca“. Goście mile widziani. Wstęp wolny. 

— Zebranie informacyjne członków Sto- 
warzyszenia Urzędników Państwowych. Zarząd 
S. U. P. wzywa swych członków do przybycia na 
zebranie informacyjne w sprawie wyborów do 
Sejmu i Senatu, które odbędzie się dnia 27 R. 
nia r. b. (w piątek) o godz. 18-e| w lokalu Sto- 
warzyszenia przy ul. Jagiellońskiej 7 m. 3. W ra- 
zie niedojścia do skutku zebrania w powyższym 
terminie — odbędzie się ono tegoż dnia o godz. 
19-ej bez względu na ilość obecnych członków. 

ŻE. й, | STOWARZ. 

Odnośze władze administracyjne otrzymały do 
zatwierdzenia statut nowopowstałego „Związku 
Jubilerów i Zegarmistrzów* w Wilnie. 

RÓŻNE. 

— Konsuląt łotewski w Wilnie ogłasza, 
że w czwartek 26 stycznia, t. j. w rocznicę uzna- 
nia Łotwy de iure, Konsulat będzie nieczynny. 

— Samozwafcy kwestarze zostali po- 
ciągnięci przez władze do odpowiedzialności. 
W swoim czasie odnośne organa administracyjne 
przytrzymały niejakiego Szmula Szafrana i Mojże- 
sza Stołowa, którzy w dzielnicy żydowskiej pu- 
kali do zatwardziałych serc nieczułych przechod- 
niów nawołując do składania datków na jakiś cel 
dobroczynny, | 

Po wylegitymowaniu zatrzymanych okazało 
się, iż obaj kwestujący nie posiadają niezbędnego 
zezwolenia na prawo kwesty. 

Zatrzymani tłumaczyli się tem, iż zmuszeni 
są kwestować na „gapę" gdyż nie mają nadziei 
uzyskać na kwestę zezwolenia „jak się patrzy”. 
Obaj Ža pociągnięci do odpowiedzialności 
karnej. 

— Rozszarpanie przemytnika przez wilków. 
W dniu onegdajszym w rejonie Dukszt usiłował 
przekroczyć granicę z Litwy do Polski przemytnik 
niejaki Wadzianko napadnięty jednak został przez 
stado wilków. Na rozpaczliwe krzyki napastowa- 
nego pospieszył z pomocą -patrol K. O. P-u. 
Wstelka pomoc jednak okazała się zbyteczną. 
Patrol K. O. P-u zastał już stygnące zwłoki. (5). 

silne lotnictwo—to poięga państwał 

  

    — Nowy Związek. W dniu wczorajszym   
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ZABAWY. 

— Doroczna reduta artystyczna artystów 
Teatru Polskiego odbędzie się, w myśl zapowie- 
dzi, już w nadchodzącą sobotę dnia 28 stycznia. 

._ Zgodnie z tradycją, będzie to niewątpliwie 
najweselsza ząbawa karnawału. 

__ Szereg konkursów z cennemi nagrodami, 
ofiarowanemi przez firmy: S. Segal, Borkowski, 
Prużan i Jankowski, świetne trzy zespoły mu- 
zyczne, oraz piękna dekoracja sal—dają gwarancję 
wesołego spędzenia czasu. 

Osoby, które jeszcze nie otrzymały zapro- 
szeń, zechcą się po takowe zwrócić do komitetu 
zabawy w Teatrze Polskim. 

„— Karnawał dziecięcy. Szkoła „Dziecko 
Polskie" urządza dnia 12 lutego b.r. w sali gimn. 
im. Lelewela (Mickiewicza 38) wielką zabawę dia 
daieci i młodzieży. W programie: komedyjka z 
tańcami i inne atrakcje. Początek o godz. 4 pp. 
Bilety w cenie od 50 gr. nabywać można w szko- 
le— Jagiellońska 3—2; w dniu przedstawienia przy 
wejściu. 267 

Teatr i muzyka. 
— „Reduta“ na Pohulance. „Niewierny 

Tomek“. Dzis o godz. 20-eį komedja stylowa Ign. 
S p. t. „Niewierny Tomek“. 

— „Fircyk w zalotach“, Jutro o godz. 20-ej 
wznowienie komedji Fr. Zabłockiego „Fircyk w 
zalotach", 

— „Uciekła mi przepióreczka*. W sobotę 
ms St. Żeromskiego „Uciekła mi przepió- 
reczka“. 

— Koncert Szymona Goldberga, znakomi- 
tego 19-letniego skrzypka odbędzie się nieodwo- 
łalnie w piątek 27 b. m. o godz. 8 min. 15 w sali 
Reduta na Pohulance: W programie sonata Haen- 
dla, koncert Mendelsohna, c-moll, suita Regera 
Manuel de falla i inn. Bilety do nabycia w biurze 
„Orbis"* Mickiewicza 11. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś 
grana będzie w dalszym ciągu ostatuia nowość 
repertuaru Teatru Polskiego „Złodziej i jego me- 
cenas* groteska Molnara. 

— Piątkowa premjera. Zespół Teatru Pol- 
skiego przygotowuje na piątek najbliższy pełną 
przedziwnego wdzięku komedję Millera i Miltona 
„Szkoła wdzięku”, 

— Występy taneczne L. Winogradzkiej- 
Gregor w Teatrze Polskim. W sobotę 28 b. m.o 
lodz. 5 popoł. i w niedzielę 29-go o godz. 12 m. 
,popoł. wystąpi dwukrotnie w sali Teatru Pol- 

skiego „Lutnia* wybitna tancerka plastyczna Lidja 
Winogradzka-Gregor, która poprzedniemi swemi 
występami wykazała szybki rozwój swego talentu 
o walorach wysoce artystycznych, dając koncep- 
cje nieprzeciętne i ogromnie ciekawe. 

Tym razem wystąpi L. Winogradzka-Gregor 
wraz ze swemi uczenicami szkoły plastyki, którą 
od niedawna prowadzi, 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego od godz. 11—9 w. wiecz. bez przerwy. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
ŚRODA 25 stycznia. 

16.35. Gazetka radjowa. 
17.05. Komunikat dla rolników. 
17.25. Kwadrans akademicki. 
17.45. Audycja dla „Jak „= komedyjkę bez 

słów" opowie Wróżka—Dzieciolubka. 
18.10. Koncert orkiestry pod dyr. pro:. Al. Ков- 

torowicza. 
19.00. Rozmaitości, oraz sygnał czasu. 
19.19. „Nauczanie sza w szkole powszechnej” 

odczyt z przykładami wygł. instr. śpiewu. Kur. 
Okr. Szk. Wil. Bronisława Gawrońska. 

19.35, Pogadanka rad jotechniczna. 
20.30. Transmisja z Wilna: „Widma* Moniuszki. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z restauracji 

St. Georges'a. : 

CZWARTEK 26 stycznia. 
16.35. Gazetka radjowa. 
17.20. Transmisja z Warszawy. „Wśród książek”, 
17.45. Trunsmisja z Warszawy. Audycja literacka. 
19,00. Sygnał czasu i rozmaitości, 
19.10. „O starych drogach z Wilna” 

klu „Ziemia Wileńska*. 
19.35. Trzeci odczyt z cyklu „Kultura bialeruska“. 
20.30. Transmisja z Warszawy. 

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 
Fala 1111 m. 

[ŚRODA 25 stycznia. 
11.40, Komunikaty P. A. T. 
12.00. Deu „czasu i komunikaty. 
14,40. Komunikaty. 
16.00. Odczyt p. t. „Kursy dla dorosłych*. 
16.40. „Skrzynka pocztowa" korespondencję bie- 

żącą omówi dr. M. Stępowski. 
17.05, Komunikat P. A. T. 
17.20. Odczyt p. t. „Zagadnienia starości i sztucze 

nego odmładzania. 
17.45. Program dla dzieci i koncert popołudniowy. 

Transmisja z Krakowa. 
18,55. Komunikaty. - 
19.15. Rozmaitości wygł. „L. Lawifski, 
19,35. Odczyt p. t. „Dorobek roku 1927 w dziedzi- 

nie hodowli koni*, 
20.30. Koncert wieczorny, transmisja z Wilna. 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty. 

№ wileńskim bruku. 
— Pożar garbarni. Wskutek nieostrożnego 

obchodzenia się £ ogniem wybuchł pożar w gar- 
barni Salomona Gołowca, przy ul. Dolnej 45. Po= 
żer został ugaszony przez straż ogniową. 

Na prowincji. 
„— Wykrycie potajemnej gorzelni, Osta- 

tniemi czasy na terenie pow. wilejskiego walka 
organów P. P. z potajemnem gorzelnictwem daje 
coraz pomyślniejsze rezultaty, W dniu 23 b. m. 
wykryto ponownie gorzelnię w stanie czynnym 
tym razem we wsi Borowiki gm. krzywickiej u go- 
spodarza Bronisława Bobkiewicza. Sprawcę prze- 
kazano władcom sądowym. 

odczyt z cy- 

  

  

  

Dr. D. Olsejko 
Choroby ucha, gardła 

i nosa. 
Lecznicy Litewskiej (ul. Wi- - 

1508 
Pzyjmuje w 

Od 11—1 popoł. leńska 28). 

 



SPORT. 
Wielkie zawody narciarskie w 

Wilnie. 

Celem propagandy narciarstwa jedne- 

go z najzdrowszych a przytem bardzo u- zgłoszenia również w powyższym terminie | Międzynarodowe zawody narciarskie | 40 mtr.), 6) Motyka nota 11,485 (skoki 29, 38, > Elia Poor aaa arię do orokój 
tylitarnego sportu zimowego urządza ośro- | y kierownika ośrodka w. f. Wilno. w Krynicy. 35 mtr.). ciągu gazowni i bezpłatnie korzystał z gazu. 274 
dek w. f. Wilno łącznie z ośrodkiem nar- 
ciarskim i A. Z. S-em wileńskim wielkie 

RU 
wodników z podaniem wieku zawod. i ro- 
dzaju konkurencji, do której ma stanąć zgło 
szony. Zgłoszenia przesyłać do kierownika 
ośrodka w. f. Wilno ul. Dominikańska 13, 
do dnia 2 lutego b. r. 

Niestowarzyszeni amatorzy narciarze 
proszeni są o osobiste względnie listowne 

Dokładne miejsce, bieg, trasy zawo- 
dów, miejsce i czas zbiórki zawodników, 

RI ER "WI LE 

O. Z. L. A. przy której postanowiono utrzymać 
wysokość dotychczasową składek rocznych po- 
czem uchwalono ustalić wysokość opłat cd za- 
wodów na 25 gr. od zawodnika i konkurencji. 

Na zakończenie wybrano na delegatów na 
walne zebranie P. Z. L. A. pp. kpt. Łepkowskie- 
go, kpt. Kawalca, por. Romiszowskiego, por. 5е- 
rafina i Franka. (F) 

Dnia 28 i 29 b. m. odbędą się w Krynicy 
międzynarodowe zawody narciarskie, które budzą 
wielkie zsinteresowanie ze względu na udział gru- 

N S K I 

Zawody narciarskie w Zakopanem. 

ZAKOPANE, (C. S.). W niedzielnym kon- 
kursie skoków o mistrzostwo Zakopanego wyniki 
były następujące: 1) Br. Czech nota 17.249 (skoki 
50, 53.5 i 50 mtr,), 2) Rozmus nota 13.455 (skoki 
35, 41, 40 mtr.), 3) Cukier nota 13.041 (skoki 33, 
40, 40 mtr.), 4) Graca nota 12.777 (skoki 32, 43, 
42 mtr.), 5) Mietelski nota 12.336 (skoki 35, 46, 

Poza konkursem Br. Cze.h skoczył 63 mtr. 
z upadkiem. 

Wyniki zawodów złożonych (bieg i skok) o 

Nr. 19 (1066) 

Kradzież gazu. 3 

Lipniski Michel, zamiesz. przy ul. Zawalnej 
Nr. 24, w dniu 21 b. m. został skazany wyrokiem 
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narciarskie zawody propagandowe w dniu |; e bę” ii mistrzostwo Zakopanego były następujące. 1) Br. ё 415 lutego w Wilnie W zawodach tych = Žas po Em podane bę” | py s S : Czech 11.289, 2) Motyka St EE Rozmaitości. 
wezmą udział narciarze Wilna, Warszawy, liczność szona jest o jak eprezentacja na igrzyska zimowe. » zosta „913, ąsiennica , 
Grodna, Pińska 1 Molodeczna wojskowi, SE o = ai Poiski komitet olimpijski wysłał już do St. 8) Ganos A o 18 kim. były na- en a feralnej Ы 
Policja Państwowa i cywilni. Panowie i pa- „| Moritz zasadniczą: listę zgłoszeń na igrzyska Zi-| stepujące: 1) K. Szostak 1 g. 34 m. 31 s. 2 rzynastce. : 

: я y Pa“ |zawodami i danie dowodu tego przez jak "Jak wiadomo, do dn. 30 b. m. można | ztepuiace: 1) & 37 s 2) J. ‘ jm 
nie, młodzież szkolna i niestowarzyszeni | najliczniejsze przybycić. jeszcze ewentualne zmiany nadsyłać, z czego pra- | Puisk I £. 30 m. 18., 3) Motyka Z. I g.36 m. 335 Słynny w Londynie „Klub 13-tu* urządził 
amatorzy narciarstwa. 

Na całokształt zawodów składać się 
będzie: 

1) bieg 18 klm. terenie dla senio- 
rów bez względu na klasę; 

2) bieg 7 klm. dla początkujących, 
stowarzyszonych i niestow.; 

3) bieg 6 klm. dla młodzieży szkolnej 
od lat 16 tu; 

4) bieg 4 kim. dla pan.; 
5) bieg 10 klm. z obciążeniem @а 

wojskowych i policji; 
6) skoki; 
1) jazda sztuczna popisowa i kon- 

kursowa. 
Wszystkie kluby sportowe chcące wy* 

stawić swych zawodników do powyższych 

Walne zebranie Wil. O. Z. L. A. 
W dniu 23-go b. m. odbyło się w lokalu Ka- 

syna Oficerskiego zwyczajne walne zebranie Okrę- 
gowego Związku Lekkiej Atletyki w Wilnie przy 
udziale przedstawicieli „Pogoni*, A.Z.S, 3 p.Sap., 
„Makkabi“, i „Strzelca“. Zebranie toczyło się w 
atmosferze wyjątkowej zgodności, jednogłośnie 
owołano na przewodniczącego zebrania p. kpt. 

Łepkowskiego, przyjęto protokół poprzedniego 
walnego zebrania, uchwalono absolutorjum ustę- 
pującemu Zarządowi i wybrano nowy Zarząd 
Wil. O. Z. L. A. w składzie: prezes kpt. Łepkow- 
ski (ponownie), członkowie Zarządu pp. kpt. Kz- 
walec, por. Serafin, por. Romiszowski, Kwole- 
kówna, Tarasiewicz, Lewon, Frank, Wołożyński i 
Bucewicz, oraz do Komisji Rewizyjnej pp. kpt. 
Dąbrowski, kpt. Plewako i kpt. Wolanek. 

Żywsza dyskusja wyłoniła się jedynie przy 
uchwaleniu goi statutu w punkcie, traktują- 
cym o klasyfikacji klubów w głosowaniu na wal-   zawodów są proszone o zgłoszenie list za- nych zebraniach i przy uchwaleniu opłat na rzecz 

wdopodobnie Pol. Kom. Olimp. nie omieszka 
skorzystać, gdyż narciarska reprezentacja będzie 
definitywnie ustalona dopiero dzisiaj. Lista posła- 
na do St. Moritz przedstawia się następująco: 

Narciarstwo: bieg 50 klm. — Wilczyński, 
Krzeptowski II, Kuraś, Bujak J., Motyka J., Kawa. 

Bieg 18 klm—Z. Motyka, Szostak, Wilczyń- 
ski, Krzeptowski II, Bujak J., Motyka |, Kawa. 

Skoki—B. Czech, St. Sieczka, Krzeptowski 
I. Rozmus, Mietelski, Cukier, Lankosz, Motyka St. 

Zawody złożone: (bieg i skok) — B. Czech, 
Krzeptowski I. Rozmus, Kuraś, Szostak, Motyka, 
Lankosz. p SZ 

Wojskowy bieg patrolowy — Wójcicki, Ma- 
larz, W. Czech, Bathelt, Kasprzyk, Skup.eń, Zaydel 
i Gembala. 5 3 : 

Hokej: Czaplicki, Stogowski, Kulej, Kowal- 
ski, Żebrowski, Tupałski, Adamowski, Krygier, 
Słuczanowski, Szenajch K. i Pastecki. 

Bobsleigh: Plater, Bardziński, Górski, Żół- 
towski, Potulicki, Polturak, Stogowski, Osiecim- 
ski, Loteczka i Buza.     

Według klas: w klasie pierwszej—Bujak J., 
Motyka Z, Motyka S.. w klasie drugiej—Szostak 
K., Szostak A., Motyka J., w klasie trzeciej—Be- 
rych, Jarusz, Skupień. 

Niemcy zwężają program wystąpienia 
olimpijskiego. 

Niemieckie apetyty na igrzyska 1X  Olim- 
pjady są tik wielkie, że początkowo chcieli oni 
obsadzić wszystkie konkurencje olimpijskie bez 
wyjątku i w pełnej liczbie, t, j. po czterech za- 
wodników do każdego punktu. Lecz po oblicze- 
niu się z siłami, Niemcy przyszli do przekonania, 
że o wiele praktyczniej będzie zrezygnować z 
imponowania ilością reprezentacji i ograniczyć 
się do wysłania tylko tych zawodników, którzy 
meją szanse na zajęcie jakiegokolwiek miejsca. 
Z tego względu Niemcy zmieniają obecnie listę 
reprezentacji lekkoatletycznej, zmniejszają ilość 
zawodników, a z obsadzenia pewnych punktów 
programu, jak naprzykład trójskoku biegów przez 
płotki i t. p. rezygnują zupełnie. 

w jeden, z naferalniejszych dni — p'ątek 13-go 
styczn'a — specjalny bankiet z uwzględnieniem 
wszystkich „nieszczęśliwych zbiegów okoliczności” 
by w ten sposób zamanifestować przeciwko istnic- 
jącym przesądom. A więc 13 biesiadników udało 
się wieczorem do sali Great Park Hotelu, przestę- 

łu. Na ścianach rozmieszczona były nietoperze, 
sowy, Oraz inne złowróżbne ptaki i zwierzęta. 

położone na_ krzyż, wino i sól, plamiły obrus, 2 
wreszcie, nad każdym z gości umieszczono otwar- 
ty parasol. No, ieśli po tem wszystkiem nie wy” 
darzą się członkom klubu jakieś tragiczne przygo” 
dy, to trzynastka zbankrutowała baniebnie, 

  

Popierajcie Ligę   Morską i Rzeczna! 

  

Od dnia 25-do 29 stycznia 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 
————— 

wszystkie wazony z kwiatami, stužące do przibra- | 
nia stołu, były poprzewracane nakrycia zostaly | 

| 

| 
pując przez drabinę w chwili, gdy siadano do sto- || 

mł 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
66 — (PANIENKA z PRZYTUŁKU) 

sensacyjny dramat w 8 akt. W roli 
Uczeń 

Seminarjum Nauczycielskiego, 
„Sieroty w Pustyni radjowych aparatów, 

do takowych, rowerów, ma” 

NIE KUPUJCIE |№ 

SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

głównej genjalna MARION DAVIES. NAD PROGRAM: 1) Kronika „Światfilmu*, 
2) Rycerze czerwonego kapturka" w 1 akcie. 

W poczekalni koncerty radjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od 
godz. 3 m. 30. Początek seansów 0 godz. 4. 

80 gr.. balkon 40 gr. Następny program: „Przez dżungle i puszcze". 
ny biletów: part Ostatni seans o godz. 10. ег ni g = 

  

  

  

Т-0 
WYDAWNICZE GEE mr 

Sp. £ 6. O. 

znajdujący się w ciężkim poło- 
ženiu, POSZUKUJE PRACY 
w czasie pozaszkolnym, t. j. 

od godz. 3-ej popołudniu. 
Wiadomość w Administracji 

  

szyn do szycia, patefonów. 
gramofonów, aparatów ki- 

i wiele innych artykułów, nie” 

    

nowych i fotograficznych 

66 „Kurjera Wileńskiego”. 19)-3 ara dla každego czytelni” 

NASION Д Pietwszei jakości, rolne, traw, IE VPU PSAS DRUKARNIA „PD AX Uastrowanego cznik u L 
drzew, 271 Ul. Św. IGNACEGO 5, WILNO. : tytoni, warzywne, i 

kwiatów Oraz narzędzia i przyrządy (ogrodniczo- 
pszczelnicze) i w. in. polecają 259-2 

składy L. JASIŃSKIEGO 
prowadzone od r. 1870 w ŁĘCZYCY, ul. Poznańska 30, 

1 w ŁODZI, ul. Andrzeja 10. Cenniki wysyłamy bezpłatnie.     

  

Znany Estoński m pstośski (HIEB „PAŃ NORMAL" 
Iekarze zalecają dla cierpiących na żołądek i zaparcie stolca. 

„PAIN NORMAL' wyrabiany jest bez dotknięcia rąk ludz- £ 
     

z specjalnym Lai z za: PIE t DOKTOR 
cznie O z; ch, wymytych i moczonych ziaren : = 
zboża, które zostają akastsłodne bez zakwaski na ciasto specjalneni maszynami, i otrzy- | D. Zeldowicz Ogłoszenia 
mujemy „|, jekany w wysokiej temperaturze w przeciągu przeszło 12 godzin, dzię- | 60 niedziel i czwartek choroby skórne, weneryczne, 
ki czemu ws; e pożywne sole i substancje ziaren pozostają w chlebie słodowym. | ę syfilis i narzędzi moczowych. do 

PAIN NORMAL' może być używany z każdą potrawą, i przy chronicznych zaparciach jest | c ; 
@ szczególnie skuteczny, jęsił się go spożywa naczczo. o godz. 7 wiecz. Od 9—1, od 5—8.w. „Aaron Wileńskiego 

PAIN NORMAL posiada tę właściwość zachowywania świeżości w przeciągu 14 dni i dzia- ы 
"ła dodatnio tak na zdrowych ludzi jak na dzieci, ponieważ zawiera wiele składników kazanie „KOBIETA-LEKARZ przyjmuje 

pożywnych (witaminów). Posiada przyjemny smak i jednocześnie (bez względu naj 
cenę) wypada taniej, gdyż ma dużą pożywność. 

  

DSTDOTDSCTDBSTDSTDCTDCTDSADSTDDTDOTDO0TDCTDBCXB0 grzeszników. т ua? 

z $ * 4 Trocka 9, m. 7. 271-2 Kate, 2 AE warunkach 
Kursy Kierowców Samochodowych | unieważnia ię  W.Zdn Nr Is ©  GMBI6 | ADMINISTRACJA 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie . pa e OBRAZ „Karjera Wileńskiog 

ul. Penarska 55, Józefa Narucia, zam. — w. Lej- Kr awcowa Jagiellońska 3 

Grupa XVIII 
kandydatów na kierowców zawodowych, rozpocznie zajęcia d. 1 lutego r.b. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretariat kursów, codziennie od 

godz. 12 do 18 w Wilnie przy ul. Ponarskiej 55. 

  

  

  

  

Żądajcie we wszystkich cukierniach, piekarniach i sklepach spożywczo-gastronomicznych, 276]| 

  

Nasiona inspektowe 
jak: rzodkiewka, sałata, ogórki, melony, kala- 

fiory, szpinak, marchew-karota poleca 

W. WELER, Wilno, Zswsina 1: 

W sali 

|Mefodysfów 

      

      

     

   

        

  

    
    

   a GHRTSTUOIE 
jako jedynym zbawicielu 

o S cy, gm. żośniańskiej.. 21 

Dwa pokoje 
х do wynajęcia 
е z prawem korzystania salonu 

i kuchni, nadają się dla adwo- 
)) kata, doktora lub na biuro. 

UI. Mickiewicza 24—9. 

2343 

  

KOBIECE, WENERYCZ- 
NE, NARZĄDOW MOCZ. 

  

przyjmuje wszelkie obstalunki 

na płaszcze, suknie, ubra- 
nia dziecinne, bieliznę it.p. 
Ul. Ciasna 3, m. 4. A. W. 

Telefon Hr 8—93 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
I latroligatorskie szybko i dokładnie, 
CZASOPI 
KSI GI RAŻHUNKOWA, 

KI I BROSZURY, 
TABBLE, BILETY, PLA! KATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACY. 

CENY NISKIA, = ze 
WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNR. 

  

  

DL. ZOWICZOWA | wa najbardziej 
dogodnych 

    

Popierajcie 
Tamże potrzebna dziew- Ligę Morską i Rzeczną 

czynka do natki. 

  

Sprzedają się 

dwa domy 
(na Zwierzyńcu). 

Dowiedzieć się w Admin. 
„Kurjera Wileńskiego" od 
9—3 pp. 239-1 

który wysyłamy odwrotną poct* 
tą bezpłatnie, Nasze ceny naj- 
niższe. Warunki najdogodniej* 
SZE. Ka OE jay d e. 
PP. entów zamiejscowych: 

Zwracać się do firmy "2236 
Radjo — Lubicz 

Zawsze taktowna. 
— Widzisz żoneczko, zawsze mówiłem, że 

twoja matka jest b rdzo taktowna, teraz, aby nie 
móc przyjechać do nas, złamała sobie nogę. 

  

  
  

Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redąktor przyjmuje od 2—3 p 
Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od 9 — 

i lub iki wą 4 zł. anicą 7zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz miiimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście I i II str. — 30 gr., III i IV str. — 25 gr., : 
miesięcznie z odnoszeniem do RÓ mać zai dla poszukujących pracy—$0%6 zniżki, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drużej. 

2 (owy, ne stronia IV 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo ziniany termiinu druku 

CENA PRENUMERATY: 
nia mieszkaniowe—10 
dudział w Gredale. Gr (Aviena petitowy) kronika rek 

zeszkowej 5, tel. 360. ogłoszeń 5-cio 

. Redaktor działu gospodarczego Przyj muje od 
ppoł. i 7 — 9 wiecz, Konto czekowe P. 

lodz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i NE Rękopisów Redakcja nie zwraca 
K.O. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 

za tekstem—10 gr., ogłosze- 
Zagraniczne 50/0 drożej. 

ogłoszeń. 
  

Wydszwen Tow Wydaw, „Pegoń”, Tav, W?d „Pezeć” Dreb. „Pax“, ml. Św. Iguąszzo L, Redakter w'z. Antoni Faranowski, 

Warszawa, Marszałkowska 104 
= 
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Przy zakupach prosimy powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wilefskim“. > 

WANDA NIEDZIAŁKOWSKA-DOBACZEWSKA. 87) — Ot, jest. twilsią problematem: czy wieś jest za nim, czy prze- | nym wspomnieniom ? a 

"BEN Stary Pan zapragnął nagle ludzkiego współ- | ciw niemu? Bo raz zdawało musię tak, a raz inaczej. Czy to raz rozmawiali ze sobą: las poszumem, | € 
czucia. Ważył na dwie strony i słuchał jednostajnego poję-|a on—dumami szumnemi! Las w szumie swoim ma | I 

AMIENICA Ti $ [Ą- TAMĄ — No, sam powiedz, panie Mironowicz, sam po- | kiwania ptaszka, co zawsze woła na deszez: „piiić*. | coś z huku olbrzymich rozwiniętych skrzydeł, i mło- | 

е wiedz, czy nie żulik ten Żybul? Malo, że mnie do — Ze mną im może i dogodniej, ale on im| de myśli skrzydłami u ramion łopocą. Może sobie | | 

— Wiadomo —mówił leśnik, — kużden sobie pa- | 570980 nie wpuszcza, jeszcze i las rąbie. Toż i Pan | bliższy,—zawyrokował w końcu i machnąłkijem w po- | przypomną dawne dzieje: on i las? aga 
trzy. Od pana xArODGK saWóje niaki taki był, a Ży- Bóg pokarać powinien. Prawda? - | wietrzu. A Mironowicz, zaraz na zakręcie wąziutką ścież- | | 

* bul... cóż jemu? On swojemi rękoma obejdzie się. | | Podniósł na leśnika swoje wyblakłe oczy z dzie- — Ech! czort ich nie widział! Niech myślą, co | ką w las, spotkał Tańkę Żybulową z najstarszym sy- || 

Nu, i paniezki znaczysia baby niektóre żałują. Dzieci | 754 niemal prośbą o przytwierdzenie. Leśnik uśmie- | chcą. Tu nie Bolszewja. nem. Zbierali grzyby, bo tu było w całej okolicy naj: | W 

leczyć pomagała. A drugie mówio, że bez panów chał się zagadkowo. ‚ Przyśpieszył kroku, bo dochodziła już piąta, a | obfitsze borowikowe miejsce. — ! 

wszystko taki lepiej. Ot, i nie rozbierzesz. — Wiadomo, kużden swojego patrzy. Ależ i Ży- | chciał posiedzieć przynajmniej godzinę w swoim uko- s Przystanęli oboje 1 przywitali się uprzejmie. ' 

*° — — A jak myślisz, panie Mironowicz, czy mnie | bul tyle lat u Pana jak woł pracował, to i zostać | chanym Szutkowie. Umyślił dostać się nad Czarne Mironowicz pogadał chwilę ° tem i owem, a w końcu ‹ 

Žybul ustąpi? : się chce, Jeziorko, gdzie biegał ;tyle razy będąc wyrostkiem, zauważył jakby od niechcenia. t 

Leśnik pokiwał głową i chwilę milezał. Potem Stary Pan żachnął się niecierpliwie. gdzie w niedostępnych trzęsawach krył się przed oj- — А wasz, Michałouskij, panu Szutkowo paszou | | 
wyciągnął papierosa z pomiędzy zębów i splunął z — Ohybaż tego nikt nie zaprzeczy, że ziemia | cem, zapędzającym syna w ozasię wakacyj na pole, Tońka drgnęła. pl 

rozmysłem daleko w stronę. Wreszcie zapytał prze- | jest moja? | do roboty, do pilnowania žniej. — Dawnó? RR 
ciągle: — Wiadomo, że pańska, Jakież to czasy przepaściście dawne. Czy zdoła — Tolki co teraz. Ja z nim homonił tutki nie- | | 

— Kto? czy Żybul? — No więc? przedrzeć się teraz, na rozdygotanych już trzykilo- | dalóczeńko. Jamu kazali szto nadto dużo szkody u || 

I znowu pomilczał chwilę, aż zdecydował się na — A taki i Żybulu krzywda, metrowym. marszem nogach, przez gąszcz dzikich |Szitkowie jość. Z Joachimowskim panóm pajduć, || 
odpowiedź. » Stary Pan spochmurniał. 1 łatwo było odebrać malin,. paproci i chmielu, otaczających jeziorko od|świadków pastauluć. Wam, Tońka, ciapier kiepsko | p 

— Po dobremu to on, wiadomo, nie ustąpi. Ot, | Michałowszczyznę, i trudno, i zupełnie niewiadomo | niepamiętnych czasów czepliwą, ruchliwą falą? Czy | przyjdzie się. 1 
kolib* do czego przyczepić się. Tylko że—to. Pano- | ©° robić. Przerwał „pogawędkę i rozeszli się z Miro- | przebiją się jego „ręce omdlałe, jego stopy znużone Tońka patrzyła ponuro na mokre krzaki, Złość ! 

czek do Szutkowa? — spojrzał przenikliwie na Stare- | nowiczem. Po chwili usłyszał, jak stary leśnik śpie- | przez tę rozchwiej zieloną? Czy go nie oplączą i nie | jęła się w niej znowu kotłować i podnosić; zagryzła | | 
go Pana. wał sobie ochrypłym, starczym głosem żałośliwą, je- | zatrzymają wpół drogi „bujne chmiele, czy mu lesz- | usta, szarpnęła pełną garścią leszczynowe liście, A“ 

— Ot, idę sobie popatrzeć. dnotonną piosenkę: czyny stecki nie zastąpią korowodem, jak ongiś przed | zmięła i rzuciła na ziemię. Dzięcioł przyleciał na + | ' 
Mironowicz mruknął jakby od niechcenia przez — Oj, oj, u lesie, u lesie laty, zastępowały rade, idące rzędem, dziewczyny?  |sosnę tuż nad głową Tońki i począł kuć raz po raz |. 

zęby. kołychali sia kamary —. Ha, no, wtedy sobie usiądzie na zrąbanej sośnie. | często i skwapliwie. Tońka rzuciła weń szyszkę. Obu- | 

— Ze świadkami lepiej, Szedł sobie Stary Pan coraz dalej leśną drogą. | i popatrzy na jeziorko zdaleka. Stary jest, gdzie mu |rzony ptak zaskrzeczał i przekręcił się na drugą |. 

— Ja i ze świadkami przyjdę. Uderzał laską o krzaki przydrożne, aż spadały mu | tam walczyć i zmagać się z lasem. stronę pnia. Mironowicz roześmiał się, EN 

A... tam, panie Mironowicz, dużo tej szkody? na nogi kaskady srebrnych kropel. Przez chwilę mar- A móże las go przepuści gwoli dawnym wspól- — Isz, wiedźma! (C. d. n.). " 

 


