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„KURJER WILENSKI 

"to wymaga otwartej odpowiedzi, 

   
- Rok V. 

  

    

ROCES WE LWOWIE. 
Przed sądem przysięgłych we Lwowie, 

ławnym z procesów zakrojonych na wiel- 

ką miarę, rozpoczął się onegdaj proces, 

który pobudza do głębokich rozmyślań i 

nasuwa poważne refleksje. 
Dnia 19 października 1926 r. zginął 

od skrytobójczej kuli kurator okręgu szkol- 

nego lwowskiego Ś. p. Stanisław Sobiński. 

Rzecz naturalna, że zamach na osobę, po- 

stawioną na jednem z najwyższych stano- 

wisk w administracji państwowej, był czy- 

nem nawskroś politycznym. Toteż akt o- 

skarżenia, owoc  kilkunastomiesięcznego 

śledztwa, stwierdza, że morderstwo dokona- 
ne na Ś. p. Sobińskim było aktem poli- 
tycznej doniosłości, a na ławę oskarżonych 

sprowadza szereg osób ze sfer inteligencji 

ukraińskiej, przeważnie studentów uniwer- 
sytetu. Organy śledcze, idąc po nici ukryte- 

go pod ziemią występku, odkryły kłębek 

szpięgostwa, sabotażu, terorystycznej akcji, 
roboty antypaństwowej — słowem dotarły 
do bagna, moralnego grzęzawiska i upadku 

w najszerszem tego słowa znaczeniu. 

Ciśnie się uporczywie myśl, że trzę- 

sawisko to miało głęboko ukryte źródła. 
Strzał do kuratora był jednym tylko epi- 
zodem irredenty, która przed kilku laty 

trapiła społeczeństwo Małopolski Wschod- 
niej. Raz wraz tajemnicza ręka uszkadza- 
ła objekty kolejowe, niepokoiła posterunki 

policyjne, paliła zbiory na pniu, zaprószała 
ogień w zabudowania gospodarskie i fol- 

warczne, porywała się na kasy rządowe, 

prowadziła wywiad dla zagranicy. Mówi o 
tem akt oskarżenia, słusznie wprowadzają- 

cy w związek wszystkie te zjawiska. 
Słyszeliśmy o tem niejednokrotnie, a 

prawie zawsze wykryci sprawcy okazywali 

się inteligentami, młodzieńcami, których 
opaczny bieg wypadków i ponury los za- 

wiódł na drogę zbrodni. Sylwetki Olszań-;- 
skiego i Pafńczyszyna są typem tej całej 

galerji osób, które przewinęły się przez 

więzienia i sale sądowe. 

Skąd to wyrastało, z jakiego gruntu 
rósł chwast, zakwitał bujnie kąkol? Pytanie 

jeżeli 
chcemy, aby w przyszłości nie było sta- 
wiane, aby znikło z powierzchni naszych 
spraw wewnętrznych raz na zawsze. 

Małopolska Wschodnia, Ziemia Czer- 
wieńska jest krajėm zamieszkałym przez 
ludność mieszaną, wśród której element 

ruski należy cyfrowo do najpoważniejszego. 
Znaczna jego część ogarnięta jest ruchem 
narodowym, któremu sama nadaje miano 

ukraińskiego. Jak u nas istnieje kwestja 
białoruska, tak w Małopolsce Wschodniej 
istnieje problem ukraiński, tem różny od 
białoruskiego, że żywszy odeń, nacechowa- 
ny głębszą świadomością polityczną. 

Po umocnieniu południowo-wschod- 

nich województw przy państwie polskiem 
był=zdawało się—czas na zastosowanie 
środków, które, wszedłszy w życie, umiały- 
by przynieść jako rezultat zupełną pacyfi- 

kację Ziemi Czerwieńskiej, stworzyć dla Įej 
mieszkańców stosunki, zapewniające swo- 
bodny rozwój narodowościom pomiesza- 

nym, wprowadzonym przez kaprys historji 

w sąsiedztwo, splątanym wielu węzłami 

dziejów gospodarstwa i kultury. 

A trzeba stwierdzić, że środki te by- 

ły w rozporządzeniu czynników, które przed 

kilku laty decydowały o sprawach państwo- 

wych. Był lek na obrzmiałe wrzody, zao- 
gnione wojną światową, a rozdrapywane 

przez sąsiadów: Czechy bądź Niemcy. 

Lecz postąpiono inaczej, z gruntu od- 

miennie. Nacjonaliści nasi, dorwAwszy się 
do władzy, narzucili Polsce swój kierunek 

w kwestji narodowościowej. W kąt poszły 
elementarne wskazania tolerancji, nawet 

wyznaniowej, regulatorem i normą wo- 
bec grup narodowych niepolskich stała się 

bezwzględna negacja. Szowinizm endecji był 

nieprzystępny dla głosów skargi uciskanych 

i nawoływań demokracji o rozum i rozsą- 

dek. jaskrawym przejawem tego kierunku, 
który najsmutniej zaznaczył się właśnie w 

dziedzinie narodowościowej, była polityka 

szkolna. Mniejszościowe szkolnictwo jest 
żywym dowodem krzywdy wyrządzonej 
mniejszościom narodowym przez szowinis-   

tów z pod znaku Ludowo Narodowego. 

Nic nie maluje jej dosadniej jak stan szko- 

ły białoruskiej, jzki zastał rząd obecny. 

Ukracane i tamowane życie jawne u- 

kryło się pod ziemię, stworzyło konspira- 

cje i spiski. Od Dźwiny pod Zbrucz roz 
snuły się nici, powstały organizacje, które 
z ucisku brały swą karmę i soki żywotne. 

Nawet żywioły umiarkowane, odtrącone 
twardą i bezwzględną ręką narodowych 
manjaków polskich uległy pokusie, poczęli 

oddalać się od myśli lojalnej, szczerej współ 

pracy z Państwem prawdziwi patrjoci. 
Wytrącona z normalnych warunków, 

odepchnięta od krajowych uczelni młodzież 

zasiliła wydatnie tajne organizacje. Młode, 

porywcze jednostki, niedojrzałe umysły od- 

dały się na usługi spiskowej roboty, poz- 
woliły sobie wcisnąć w garść narzędzie 

zbrodni, podsuwane przez obcych, wytraw- 

nych w intrydze graczy. 

Emigrując z kraju do obcych po na- 

ukę, urabiała się młodzież owa w nienawi- 

ści do Polski, pozostając w kraju wpadła 
w ramiona występku. 

Stąd poszło, że dywersantem, podpa- 
laczem, złodziejem pieniędzy publicznych i 

zamachowcem stawał się student uniwersy- 

tetu, stąd, że z jego ręki padł lwowski ku- 
rator. 

Obecny proces lwowski  rozpatruję 

sąd przysięgłych, ale jego tło, głębsze przy- 
czyny, istotne powody rozważa polska de- 
mokracja. Dzięki niej odbiegliśmy już da- 

leko od stosunków z przed kilku lat. je- 

steśmy pewni, że ona sprawi, iż procesy 

podobne należeć będą do smutnej, lecz 

niepowrotnej przeszłości. Tyn. 

Wiadomości poltgeze. | 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Minister Spraw Zagranicznych udzielił 
exequatur Janowi Ignacemu Majewskiemu 
konsulowi honorowemu republiki fińskiej 
na obszar województwa warszawskiego, wi- 
leńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i 
lubelskiego z siedzibą w Warszawie. 

Minister Spraw Zagranicznych udzie- 
lił exequatur Robertowi Dziejerowi konsu- 
lowi honorowemu republiki fińskiej na ob- 
szar województwa łódzkiego z siedzibą w 
Łodzi. (Pat) 

Dyplomata liiewski o rokowaniach z Pol- 
ką i Memrani 

BERLIN, 26.1 (Pat). „Telegraphen U- 
nion* podaje streszczenie wywiadu współ- 
pracownika „Ostpreussische Ztg." z jednym 
z dyplomatów litewskich, który ma wziąć 
udział w przyszłych rokowaniach polsko- 
litewskich. 

Dyplomata ten zaznaczył na wstępie, 
że rząd kowieński oczekuje obecnie odpo- 
wiedzi rządu polskiego oraz, że narazie nie 
można jeszcze nic ostatecznego powiedzieć 
zarówno o terminie, jak i o treści przysz- 
łych rokowań polsko-litewskich. 

W sprawie stosunków niemiecko - li- 
tewskich dyplomata litewski miał wyrazić 
przekonanie, że położenie w Kłajpedzie u- 
legnie niezawodnie poprawie, aczkolwiek 
pewne przeciwieństwa stanowisk w tej spra- 
wie zawsze będą istniały. 

W związku z tym wywiadem, kores- 
pondent „Ostpr. Ztg.* podkreśla doniosłość 
sprawy optantów niemieckich i zaznacza, 
że Niemcy w rokowaniach berlińskich po- 
winni bezwarunkowo żądać od Litwy, za- 
niechania wydaleń optantów niemieckich. 
Korespondent odniósł z rozmowy z dyplo- 
matą litewskim wrażenie, że Litwa odnosi 
się z pewnemi zastrzeżeniami do możliwo- 
ści dalszego napływu kapitałów niemieckich 
do Litwy, oczekiwać więc należy w związku 
z tem, jak zaznacza korespondent, więk- 
szych trudności w rokowaniach berlińskich. 
Waldemaras skłania się wprawdzie zasadni- 
czo ku porozumieniu, delegacja litewska 
jednak zdecydowana jest nie zawiersć na- 
razie ostatecznego traktatu z Niemcami. 

W uzupełnieniu tego wywiadu „Telegr. 
Union“ donosi na podstawie prywatnych 
informacyj, że Litwa w nowym traktacie z 
Niemcami ma zamiar przyznać Niemcom 
klauzulę największego uprzywilejowania. 

Dr. M. GILELS 
powrócił i przeniósł się na Targową 15, 

  

    Beliny (za Ostrobr. mostem kolejow.), 
róg ' Telefon 1417, Z 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

  

   
В Ruš ORZECH,    

    

   

Nr. 

Nota polska i odpowiedź litewska 
w sprawie nawiązania rokowań między Polską a Litwą. 

TREŚĆ NOTY POLSKIEJ. 
WARSZAWA, 26.1 (Pat). Rząd polski 

przesłał rządowi litewskiemu następującą 
Rod, dztowaną z dnia 8'go stycznia 1928 
TOKU. 

„Panie Prezydencie! W toku rozmowy, 
jaką miałem zaszczyt odbyć z Waszą Eks- 
celencją w Genewie, zgodziliśmy się na to, 
że W. E. zechce podjąć się przedstawienia 
przed upływem m. grudnia ub. r. swych 
propozycyj, dotyczących programu i termi- 
nu przyszłych rokowań między Polską i Li- 
twą. Wobec tego, że sugestje W. E. doty- 
czące Sprawy wzmiankowanych rokowań 
do dziś dnia nie nadeszły do moich rąk, 
oraz pragnąc rozpocząć możliwie jaknajry- 
chlej rokowania, zmierzające do ustalenia 
między Polską a Litwą normalnych stosun- 
ków politycznych i ekonomicznych na za- 
sadzie zobowiązań przyjętych przez oba 
rządy na posiedzeniu Rady Ligi Narodów 
10 grudnia 1927 r, mam zaszczyt zakomu- 
nikować W. E. co następuje: 

Rząd polski ponawia niniejszym pro- 
pozycje, które przedstawiłem W. E. w Ge- 
newie i poddaje jednocześnie myśl rozpo- 
częcia rokowań 31 stycznia b. r. O ileby 
rząd litewski podtrzymywał swoje zastrze- 
żenie, dotyczące mojej poprzedniej propo- 
zycji prowadzenia rokowań w Warszawie i 
Kownie, rząd polski byłby skłonny zgodzić 
się na propozycję W.E., dotyczącą wyboru 
Rygi, jako miejsca rokowań, co do czego 
porozumieliśmy się zresztą w czasie naszej 
ostatniej rozmowy. Rząd polski jest zda- 
nia, że program wzmiankowanej konferen- 
'cji powinienby zawierać następujące kwe- 
stje, w których szybkiem rozwiązaniu obie 
strony zdają się być jednakowo zaintereso- 
wane. 

1) Ruch graniczny, 2) komunikacja 
pocztowo"telegraficzna, 3) komunikacja ko- 
lejowa, 4) sprawy związane z tranzytem. 

Wreszcie pragnę oświadczyć, że w razie 
gdyby W.E. pragnęła zrźzez osobisty udział 
w inauguracyjnem koi konferencji 
zamanifestować swą g ą nadzieję, że 
"wzmiankowana konferencja usankcjonuje 
nowe stosunki pokojowe między Polską i 
Litwą byłbym sam całkowicie skłonny do 
objęcia przewodnictwa delegacji polskiej w 
czasie trwania tego posiedzenia. 

Raczy Pan, Panie Prezydencie, przyjąć 
zapewnienia mego najgłębszego powa- 
žania, 

Minister Spraw Zagranicznych 
August Zaleski. 

ODPOWIEDŹ LITEWSKA. 
W odpowiedzi na powyższą notę, ad- 

resowaną do Prezesa Rady Ministrów i Mi- 
nistra spraw zagranicznych Litwy  Walde- 
marasa, rząd litewski przesłał Rządowi 
Polskiemu na ręce Ministra Spraw Zagra- 
nicznych p. Augusta Zaleskiego następują- 
cą odpowiedź: 

„Panie Ministrze! Dnia 26-go grudnia 
ub. roku polski charge d'affaires w Rydze 
zwrócił się do naszego posła p. Bizauska- 
Sa z prośbą o wizę dla funkcjonarjusza 
polskiego Ministerstwa, męża zaufania, 
który miał mi przywieźć list od Pana. Wi- 
zy udzielono natychmiast. Jednakże wzmian- 
kowany kurjer przybył do Kowna dopiero 
11 go stycznia. Wręczając mi Pańskie pi- 
smo kurjer ten oświadczył, że jest upowa- 
żniony do udzielenia mi ustnych wyjaśnień 
w sprawie listu, który przywiózł. Jednakże 
w liście nie wymienia Pan ani nazwiska 
wręczającego list, ani też upoważnienia, 
które według jego oświadczenia otrzymał 
od Pana. Zrozumiałem jest samo przez 
się, że w tych okolicznościach tego rodza- 
ju oświadczenia ustne obowiązywałyby je 
dynie p. Tarnowskiego, Pańskiego specjal 
nego kurjera. Z tego względu nie mogłem 
prosić o żadne wyjaśnienia Pańskiej noty, 
która zresztą nie wymaga ich wcale. 

Co do samej noty to zawiera ona 
bardzo nieścisłe streszczenie naszej rozmo- 
wy genewskiej oraz propozycję rozpoczę- 
cia w dniu 31-go stycznia rokowań. W ce- 
lu zapobieżenia jakiemukolwiek nieporozu- 
mieniu widzę się zmuszonym do zreasu- 
mowania rozmów, jakie odbyły się w cza» 
sie Pańskiej uprzejmej wizyty u mnie oraz 
w czasie mojej wizyty u Pana. : 

Zgodziliśmy się obaj co do użytecz- 
ności rozpoczęcia realizacji rezolucji Rady 
Ligi Narodów przed następną marcową jej 
sesją. Pan był zdania, że rokowania mo- 
głyby się rozpocząć w styczniu i surego- 
wał Warszawę lub Kowno lub też Rygę, 
jako miejsce rokowań. Ze swej strony ja 
podkreślałem wagę dobrego przygotowania 
przyszłych rokowań, jako że, przerwanie 
ich lub zawieszenie z powodu braku przy- 
gotowania wywołałoby niezawodnie wra- 
żenie niepowodzenia co mogłoby być bar- 
dzo przykre. Pan, Panie Ministrze, podzie- 

  

lił moją opinję. Ja uzależniałem termin 
rokowań od przygotowania, miejsce zaś od 
przedmiotów, które mają być omawiane. 
Jako przykład wymieniłem Królewiec, któ- 
ry nadawałby się lepiej, jako miejsce ro- 
kowań, jeżelibyśmy istotnie przystępowali 
do regulowania spraw komunikacji kolejo- 
wej, gdyż właśnie dyrekcja kolejowa w 
Królewcu mogłaby pośredniczyć w sprawie 
ustalenia opłat za przejazd wagonów litew- 
skich przez korytarz gdański, i wagonów 
polskich na terytorjum litewskie. Zgodzi- 
liśmy się z Waszą Ekscelencją co do tego, 
że mamy natychmiast u siebie przystąpić 
do pracy przygotowawczej. Wysunąłem 
myśl, ażeby w celu wprowadzenia w życie 
rezolucji Rady Ligi Narodów i ułatwienia 
stosunków zwrócić się do mocarstw trze- 
cich o przyjęcie obowiązku reprezentowa- 
nia interesów litewskich w Polsce oraz in- 
teresów polskich nz Litwie. Ze swej stro- 
ny oświadczyłem, że rząd litewski zwróci 
się do królewskiego rządu ltaljj z prośbą 
o reprezentowanie interesów litewskich w 
Polsce. 

Po zagajeniu tej sprawy tego samego 
dnia przedstawiłem oficjalnie tego rodzaju 
propozycję J. E. senatorowi Scialoi, który 
obiecał mi przekazać ją swojemu rządowi, 
co też uczynił, Pan, Panie Ministrze, po- 
wiedział mu przy końcu naszej rozmowy, 
że udzieli mi Pan wiadomości za pośred- 
nictwem poselstwa francuskiego w Kownie 
po świętach Bożego Narodzenia. 

Oto treść naszej rozmowy w Gene- 
wie odbytej w dniu 11 grudnia 1927 roku 
w czasie obu wizyt, jakie wzajemnie wy- 
mieniliśmy. W kilka dni potem opowiedzia- 
łem o niej kilku osobistościom ze Świata 
politycznego francuskiego w Paryżu w cza- 
sie ostatniej mej wizyty w tem mieście. 
Nie ukrywałem wcale, że Pańska wersja 
naszej rozmowy jest dla mnie przykrą nie- 
spodzianką i wskszuje ona na to, że na- 
sze przyszłę rokowania narażone są na 
takie same niebezpieczeństwa o ile będą 
prowadswne ustnie. Nieporozuniienia w 
toku rokowań mogłyby być jeszcze poważ- 
niejsze i doprowadzić do niepowodzenia. 

Co do rokowań pomiędzy rządami 
litewskim i polskim, przewidzianych przez 
rezolucję Rady Ligi Narodów pragnę przy- 
pomnieć W. E., że nie jest to jedyna 
rzecz, która obowiązuje oba rządy. Rząd 
polski zobowiązał się przyjąć z powrotem 
osoby, wydalone przez swoje władze w 
dniu 14 grudnia z okolic Wilna i Grodna. 
Rząd litewski przesłał rządowi polskiemu 
za pośrednictwem p. Puaux, posła Francji 
w Kownie notę, której odpis załączono 
przy niniejszem. Ale otrzymał właśnie od 
powiedź, że wobec nie zwrócenia się do 
chwili obecnej rządu polskiego do rządu 
francuskiego z prośbą o objęcie reprezen- 
tacji interesów Polski na Litwie, rząd fran- 
cuski nie uważa za właściwe nadać dalszy 
bieg prośbie litewskiej. W ten sposób zo- 
bowiązanie co do repatrjacji osób, ocze- 
kujących swego losu na linji demarkacyj- 
nej jest w dalszym ciągu niewypełnione. 
Ten mały pośpiech rządu polskiego w spra- 
wie wprowadzenia w życie zobowiązania, 
które z natury swej mogłoby doprowadzić 
do odprężenia nie wydaje mi się dobrą 
wróżbą. 

Groźniejszym jest jeszcze fakt, że 
rząd polski uznawszy obowiązek nie mie- 
szania się w wewnętrzne sprawy Litwy nie 
przerwał organizacji t. zw. wojsk litew- 
skich z pośród emigrantów litewskich z 
Pleczkajtisem na czele. Pomimo rezolucji 
Rady Ligi Narodów wojska te, noszące woj- 
skowy mundur' litewski, pozostają nadal 
w barakach wojskowych w Lidzie. O ile 
wojska te nie zostaną rozpuszczone, rząd 
litewski będzie się widział zmuszonym ku 
wielkiemu swemu ubolewaniu domagać się 
wysłania komisji ankietowej, przewidzianej 
rezolucją Rady Ligi Narodów. 

Wreszcie muszę podkreślić jeszcze je- 
den błąd, który Pan popełnia, Panie Mini- 
strze, cytując rezolucję Rady co do roko- 
wań bezpośrednich, zmierzających do usta- 
lenia normalnych stosunków politycznych i 
ekonomicznych między Polską a Litwą, jak 
to Pan twierdzi. Otóż pozwalam sobie 
zwrócić uwagę W. Ekscelencji na fakt, że 
odpowiedni ustęp rezolucji ma następujące 
brzmienie: „Rada zaleca obu rządom roz- 
poczęcie jaknajrychlej bezpośrednich roko= 
wań w celu dojścia do ustalenia stosunków, 
mogących zapewnić między obu sąsiadują- 
cemi państwami stałe porozumienie, od któ- 
rego zależy pokój". Rezolucja nie mówi o 
stosunkach normalnych nie bez przyczyny. 
Rada oświadcza wyraźnie, że „niniejsza re- 
zolucja nie przesądza w niczem spraw, co 
do których istnieją między obu rządami 
różnice poglądów”, to znaczy praw, jakie 
rząd litewski może jego zdaniem wysunąć. 
co do terytorjum Wilna, jak stwierdza ra-   

port. Raport i rezolucja, zostały przyjęte 
przez Litwę i Polskę, których delegacje 
brały bardzo żywy udział w ich opraco- 
waniu. Sprawa Wilna oraz inne związane z 
nią kwestje zostały wyłączone z zakresu ro- 
kowań przewidzianych przez rezolucję. 

Nie może być mowy o. stosunkach 
normalnych między Litwą a Polską wobec 
ograniczeń, przyjętych dobrowolnie przez 
obie strony. Należałoby bardzo starannie 
opracować tekst rokowań oraz projekty u- 
kładów, jakie mają być zawarte między 
obu rządami. Muszą stwierdzić z najwyż- 
szem ubolewaniem, że W. E. wylicza je- 
dynie następujące kwestje: ruch graniczny, 
komunikacja pocztowa i telegraficzna, ko- 
munikacja kolejowa, sprawy związane z 
tranzytem, nie załączając żadnego projektu 
układu, któryby miał być zawarty a który 
mógłby stanowić podstawę przyszłych ro- 
kowań nie szkicując nawet Ilnij wytycznych 
możliwych do zawarcia układu. Bez tych 
danych byłoby dla mnie rzeczą niemożliwą 
wypowiedzieć się w sprawie programu pol- 
skiego, a mianowicie, czy jest zgodny lub 
niezgodny z rezolucją Rady Ligi Narodów. 
Na przykład: sprawa ruchu granicznego 
zdaje się na pierwszy rzut oka należeć do 
serji kwestyj, które rezolucja wydziela z 
przedmiotu rokowań, gdyż Polska i Litwa 
nie mają granic uznanych przez obie stro- 
ny. Możliwą jest jednak rzeczą, że rząd 
polski rozumie tę sprawę ruchu granicz- 
nego w taki sposób, który da się pogo” 
dzić z różnicą poglądów obu rządów na 
sprawę granic. Z tego względu, jeżeli rząd 
polski chce istotnie osiągnąć praktyczne 
rezultaty w toku konferencji polsko-litew- 
skiej, to powinien on przedstawić ściśle 
określone projekty. 

Wszystkie te względy odnoszą Się 
głównie do terminu otwarcia konferencji. 
Co się tyczy miejsca, te i 
leniem należy zgóry r 
kwestję. Mówiąc o rok 
nich między Litwą a aport 
dza, że Liga Narodów ganatech- 
niczne dadzą w toku ewentualnych roko- 
wań do dyspozycji obu stronom swą po- 
moc o ile one będą jej pragnęły. Pomoc 
ta w niektórych kwestjach mogłaby być 
bardzo cenna, w innych, które nie nastrę- 
czają trudności mogłaby się wydawać bez- 
przedmiotową. Nie wiedząc w jaki sposób 
rząd polski wyobraża sobie roztrzygnięcie 
różnych spraw byłoby mi niezmiernie trud- 
no powiedzieć już dzisiaj, czy tego rodzaju 
pomoc byłaby potrzebna, Otóż o ile oba 
rządy zdecydują się zwrócić w związku z 
rokowaniami do Ligi Narodów, miejsce 
rokowań powinno być wybrane na zasa- 
dzie porozumienia trzech stron, tak samo 
zresztą, jak i termin. Ponieważ zwrócenie 
się po taką pomoc do Ligi Narodów mogło- 
by jedynie nastąpić na zasadzie wspólnego 
porozumienia obu rządów, zrozumiałem 
jest samo przez się, że o ile rząd polski 
zdecydowany jest nie prosić w danym wy- 
padku o tę pomoc, wybór miejsca oraz 
terminu rokowań nastąpiłby na podstawie 
porozumienia między dwiema stronami, W 
tym wypadku nie omieszkam wymienić 
miejsca. 

Ze swej strony rząd litewski będzie 
się domagał wpisania na porządek dzienny 
sprawy likwidacji następstw wojny prowa- 
dzonej przez Polskę przeciwko Litwie (za- 
mach gen. Żeligowskiego i inn.). Przed 
rozpoczęciem konferencji rząd litewski nie 
omieszka przedstawić danych, na których 
opiera się jego żądanie w sprawie odszko- 
dowafi. 

Wreszcie W. Ekscelencja raczyła mnie 
zapytać, czy pragnę osobiście uczestniczyć 
w inauguracyjnem posiedzeniu konferencji, 
w którym to wypadku W. E. obiecuje ob- 
jąć osobiście przewodnictwo delegacji pol- 
skiej. Dziękuję serdecznie Panu Ministro- 
wi za ten dowód uprzejmości, przyczem 
muszę Panu zaznaczyć, że mam zamiar 
nietylko uczestniczyć w posiedzeniu inau- 
guracyjnem, lecz również objąć osobiście 
kierownictwo delegacji litewskiej na czas 
rokowań. Zależy mi bowiem bardzo na 
tem, ażeby prace tej konferencji były za- 
dawalające i żeby były dostatecznie szybko 
zakończone. Po otrzymaniu od Pana wyjaś- 
nień, o które proszę nie omieszkam po- 
wiadomić Pana, Panie Ministrze, o termii- 
nie i miejscu, które rząd litewski będzie 
mógł Panu zaproponować. Pragnę jeszcze 
powiadomić W. E., że odpis naszej kores- 
pondencji został przesłany p. Sekretarzowi 
Generalnemu Ligi Narodów oraz p. Spra- 
wozdawcy van Blocklandowi, ministrowi 
Spraw Zagranicznych Holandji. Raczy Pan, 
Panie Ministrze, przyjąć zapewnienia mego 
najgłębszego poważania. 

Prof. Waldemaras, Prezes Rady Mi 
nistrów i Min. Spraw Zagranicznych. | 
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> 1 bitwy Rowieńskiej 
likwidowanie Żydowskiej Partji 

Robotniczej. 
KOWNO. 26. 1. (Ate). Policja doko- 

nala rewizji w lokalu Żydowskiej Partji 
Robotniczej. Znaleziono moc bibuły ko- 

nistycznej. Aresztowano wiele osób. 

dzi ochotnicy wojsk litewskich 
starają się O nadział ziemi. 
Delegacja ochotników żydowskich, 

którzy odbywali służbę wojskową w armii 
* litewskiej, ma odwiedzić premjera Walde- 
marasa w sprawie nadania ziemi ochotni- 
kom Żydom. Pomimo, iż rząd zgodził się 
na wyznaczenie ochotnikom działek, jak do- 
tąd, otrzymało je jedynie kilku ochotaików, 
którym przyznano od 5—15 ha, prośby in- 
nych ochotników zostały odrzucone. 

awa policyjna w lasach sza- 
' welskich, 

Jak donoszą z Szawel w tych dniach 
z inicjatywy komendanta w Szawlach zor- 
ganizowana została na terenie olbrzymich, 
bo ciągnących się przez dziesiątki kilomet- 
rów, lasów szawelskich generalna obława 
na ukrywających się do dziś dnia w niedo- 
stępnych ostępach powstańców litewskich. 

Podczas obławy zostali aresztowani 
trzej członkowie ukrywającej się pod Szaw- 
lami organizacji socjal-iemokratów. 
; Aresztowanych odstawiono do wię- 
zienia w Szawlach. 

Zamach włamywaczy na „Erę* 
+ KOWNO, 26.1 (tel. wł.). Onegdaj w 
nocy złodzieje, włamawszy się do fabryki 
„Era“ przy ul. Donełajtisa, usiłowali roz* 
bić tu kasę. Atoli zamiar ten udaremnil! 
dozorcy nocni, którzy spostrzegłszy oprysz- 
ków wszczęli alarm. Niebawem przybyło 
kilku policjantów. Włamywacze jednak zdo- 
tali zbiec. 

z pism kowieńskich. 

Najlepszy sposób uczczenia  dzie- 
sięciołecia niepodległości kraju. 

„Liet. Žin.“ piszą: 
„W związku ze zbližaniem się rocz- 

nicy naszej niepodległości, w prasie poru- 

szono parę projektów obchodu rocznicy. 

Jedni proponowali zbudować olbrzymi 
pomnik narodowy—Panteon, inni kościół 
Zmartwychwstania, drudzy zalecali uczcić 
rocznicę przy pomocy rozmaitych poczy- 
nań w dziedzinie kultury. Nie zaprzeczamy, 
iż każdy podobny projekt ma swe znacze- 
nie i może przyczynić się do bardziej uro- 
czystego obchodu rocznicy. 

Wydaje się nam jednak, iż do! 
zwracano niewiele uwagi na same okolicz- 
ności, w jakich obchodzimy święto naro- 
dowe. O pow iu wszelkich uroczystości 
decyduje nie*'! wygłoszonych przemó- 
wień, nie po! „ odsłaniane podczas ob- 
chodów, lecz liczny udział obywsteli w tych 
uroczystościach, ,a szczególnie radosny na- 
strój, w jakim się święto wita. 

W tym względzie, jak się zdaje, ani 
wewnętrznie, ani zewnętrznie, nie mamy 
się czem szczycić. Aczkolwiek urzędówki: 
narodowców utrzymują codziennie, że nie 
istnieją już wśród nas wszelkie różnice po- 
glądów, jednakże wszystkim, kto tylko 
chociażby w jakikolwiek sposób styka się 
z naszem życiem wewnętrznem, jasnem jest, 
iż w Litwie niema obecnie żadnej jedności. 
Istnieje bowiem rządząca grupa narodow- 
ców z jednej strony i szerokie masy pod- 
władnych—z drugiej. Między obu temi gru- 
pami porozumienia niema. 

Stąd też w kraju trwa walka domo- 
wa, b. szkodliwa zarówno narodowi, jak i 
państwu, szczególnie obecnie, gdy rozpo-/ 
częły się rokowania z Polakami. Obok te- 
go stan wojenny ciągle przypomina zarów- 
no nam, jak i zagranicy, iż sytuacja u nas 
w kraju nie jest normalna. 

„Dlatego też dzisiaj nie znajdujemy 
wspólnego języka... Wydaje się, jakbyśmy 
żyli w czasach okupacji. а 

„Samorzutnie więc powstaje myśl, 
czyby nie było najpiękniejszem uczczeniem 
rocznicy, gdyby w kraju naszym przywró- 
cono jednakową wolność dla wszystkich, 
za którą cały naród bez różnicy partyj 

walczył? Wówczas naprawdę wróciłaby do 
nas i jedność narodowa, i uroczyste rocz- 
nice stałyby się prawdziwem świętem naro- 
dowem. Byłoby to najlepszym pomnikiem 
rocznicy”. 

Państw Bałtyckich. 
rzed estońsko-łotewską unją 

celną. 
RYGA. 26. 1. (Ate), W związku z 

mającem nastąpić przybyciem estońskiego 
ministra spraw zagranicznych — komisja 
sejmowa dla traktatów gospodarczych roz- 
poczęła prace przygotowawcze oraz zbiera- 
nie materjałów dla rokowań 0 zawarcie z 

az". unji celnej. 

4 Rosji Sowieckiej 
Układ chińsko-sowiecki. 

MOSKWA. 26. 1. (Pat). Jak donosi 
radjostacja moskiewska w miejscowości 
Takalyan położonej na granicy chifisko- 
sowieckiej vis a vis rosyjskiego miasta 
Błagowieszczenska został podpisany układ 
chińsko-sowiecki regulujący żeglugę paro- 
wą Obu państw na rzekach Amur i Ussuri. 

Został też podpisany po raz pierw= 
szy układ dotyczący warunków żeglugi pa- 

rowców sowieckich po rzece Argun. 

K U R J E R 

WIADOMOŚCI PRZEDWYBORCZE 
Wczorajszy numer „Dziennika Wileń- 

skiego” przyniósł nam wiadomość o osta- 

tecznem połączeniu się Związku Ludowo- 

Narodowego i Chrześcijańskiej Demokracji 

dla przeprowadzenia na terenie województw 

wileńskiego i nowogródzkiego, czyli w o- 

kręgach wyborczych: wileńskim, Święciań- 
skim, lidzkim i nowogródzkim wspólnej 

akcji wyborczej. Równocześnie — jak po- 

daje to pismo—do endecko-chadeckiego blo- 

ku na tutejszym terenie przyłączyło się P. 

S. L. „Piast*. Będzie to więc jedyny teren, 

gdzie ta dobrana trójka wystąpi zupełnie 

oficjalnie razem, bez sztucznego podziału 

na Komitety: Katolicko-Narodowy, przezwa- 

ny złośliwie „kanarkiem* i Polski Blok 

Katolicki P. S. L. „Piasta“ i Chrzešcijafi- 

skieį Demokracji“, w kt6ėrym przekupny 
duch Korfantego i bohater dojlidziarskiej 

historji wójt z Wierzchosławic Witos grają 

pierwsze skrzypce. 
Dobrana ta spółka podzieliła pomię- 

dzy siebie teren wyborczy. Okręg wileński 

i święciański zarezerwował dla siebie Ko- 
mitet Wyborczy Katolicko-Narodowy (ka- 
narek), okręg zaś lidzki i nowogródzki od- 
dany został do wyłącznej eksploatacji wy- 

borczej towarzystwu z pod znaku „Piasta“ 

i „Chadecji*. Jako podstawa do reaktywo- 

wania na naszym terenie widma dawnej 
ósemki miał — jak podaje tutejszy organ 

endecko-chadecko-piastowej spółki wybor- 

czej—posłużyć list pasterski biskupów. 
Endecja więc, pomimo autorytatywne= 

go wyjaśnienia kardynała Kakowskiego, że 

list pasterski odnosi się do wszystkich 

stronnictw katolickich i nie może być żad- 

ną miarą wykorzystywany do walki z rzą- 

dem, gdyż idzie po linji poczynań tego 

rządu—wzięła go jednak na swój antyrzą- 
dowy i antypaństwowy użytek, dając w ten 

KOWNO, 261 (Ate). Tutejsze koła 

Agrarjusze nięmieccy sprzeciwia 

z Litwy. 

A 

BERLIN, 26.1 (Pat). Nacjonalistyczna 
„Kolnische Zeitung“ omawiając rokowania 
litewsko - niemieckie pisze, że Litwa musi 
obecnie zdecydować, czy chce prowadzić 
dalej walkę o swoje prawa bez poparcia 

innych państw, czy też pragnie pozyskać 

RYGA. 26. 1. (Pai). Z Moskwy dono- 
Szą, że od kilku dni trwają tam przygolo- 
wania do specjalnych uroczystości, jakie 

organizuje towarzystwo p. n. „Precz z rę” 
kami rumuńskiemi od Bessarabji" z powo- 

du 10-lecia przyłączenia Bessarabji do Ru- 
munji. W uroczystościach wziąć mają udział 

kolonje uciekinierów z Bessarabji z całej 

federacji sowieckiej w szczególności z U- 

krainy, Odesy, Charkowa i Kijowa. 
We wszystkich ważniejszych miastach 

przygotowywane są demonstracje przeciw- 
ko Rumunji. W samej Moskwie ukazała się 
masa ulotek i odezw, plakatów oraz spe- 
cjalny numer dziennika „Krasnaja Bessara- 
bja* wreszcie specjalne wydanie pism i wy- 
dawnictw ogólnych, które poruszają sprawę 
przyłączenia Bessarabji do Rumunji. 

W dniu 26-go b. m. filja moskiewska 
towarzystwa bessarabskiego urządziła w ko- 
lumnowej sali domu związku maeting na 

temat: „Międzynarodowa sytuacja i 10 lat 

zatrzymał się w Wilnie. 

skiego. 

litewskie. 

kilkunastodniowego pobytu w Polsce.   
  

Rokowania litewsko - niemieckie odbywają się w chwili 
godnej — prawie równocześnie z rokowaniami z Polską. 

Czego żądają Niemcy od Litwy. 

W'EŻE Ń:S _ K_1 

Typowa endecka demagogja. 
sposób jeszcze jeden dowód, że nasz obóz 

„narodowy“ w braku pozytywnego pro- 

gramu, operuje jedynie ordynarną dema- 
gogją. 

Wczorajsza np. wzmianka „Dziennika 
Wileńskiego” o wspomnianym wyżej zlep- 
ku, aż pstrzy się od demagogji. Cremžesz 

jest bowiem powiadomienie o przystąpie- 

niu „Piasta“ do endecko - chadeckiego 

przedsiębiorstwa wyborczego? Wiadomem 

jest przecie, że „Piast nie ma na terenie 
województwa wileńskiego i nowogródzkie- 
go ani jednego koła i wogóle w tej poła- 

ci Rzeczypospolitej nie występuje, a sym- 

patyków jego można na palcach wyliczyć. 

Czemżesz jest to zdanie, że „stawili się 

bardzo licznie na organizacyjne zebra- 

nie katolicko - narodowe _przedstawicie- 

le organizacyj zawodowych, cechów, ku- 

piectwa, przedstawiciele przedmieść*? Jakich 

organizacyj zawodowych i jakich cechów? 

Czy tych cechów, które przystąpiły 

do Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 

dem? Ale „Dziennik* sam odpowiada na 

to w krótkiej notatce, to cechy ślusarzy, zdu- 
nów, golarzy i zegarmistrzów liczących 
razem coś koło 25 członków, do których 
zdrowy rozsądek nie znalazł jeszcze dostę- 

pu i których mafja endecka zdołała jesz- 
cze utrzymać w swych sidłach. Jakiego 

znów kupiectwa? Przecież kupiectwo całe 

postanowiło zerwać z endecją i zgłosiło już 

akces do Bloku Współpracy z Rządem, a 
jego przedstawiciele weszli do Komitetu 
Organizacyjnego. Wszystko więc od po- 
czątku do końca jest jednym wielkim bluf- 
fem, jest—wyrażając się stylem pism „na- 

rodowych" w rodzaju naszego „Dziennika 

Wileńskiego" — pospolitą blagą, obiiczoną 

na naiwne dewotki i bezkrytyczne owiecz- 

ki z Ligi św. Kazimierza. lit. 

Kowieńskie koła handlowe nie wierzą w po- 
wodzenie niemiecko - 

gospodarczych. 
litewskich rokowań 

handiowe zapatrują się pesymistycznie na 
rzyszły wynik rokowań gospodarczych pomiędzy Niemcami i Litwą. Litwa nie może 

nic dać Niemcom wzamian zą ich ustępstwa gospodarcze. Zupełna autonomja Kłajpe- 
dy byłaby stawką zbyt wielką wzamian za te ustępstwa. 

е ją sią przywozowi 
Niemiec, a więc zapewne również sprzeciwiać się będą pi*wozowi tych produktów 

bardzo dla Litwy niedo- 

obecny układ polityczny. Według dziennika 

nacjonalistycznego, Niemcy żądają przede- 

wszystkiem zmiany regime'u w okręgu 

kłajpedzkim, a następnie domagają się zmia- 
ny stanowiska władz litewskich wobęc nie- 
mieckich optantów. * 

poparcie ,w pewnych sprawach z uwagi na 

$ ш&у"\\\% uznają nigdy odłączenia Bessarabji. 
okupacji Bessarabji". Przemawiali: Łuna- 
czarski, Dąbal, Badulescu i sżereg innych 
polityków sowieckich. Takie same demon- 
stracje organizowane są przez kolonie so- 
wieckie zagranicą. 

Oficjalna agencja Tass zapowiada w 
dziennikach, że kampanja pod hasłem 
zrzucenia regimu terorystycznego narodo- 
wego i klasowego w Mołdawji, jęczącej 
rzekomo pod jatzmem rumuńskiem jest 
przygotowywana na całym Świecie, które 
głośno wypowie się przeciwko wcieleniu 
Bessarabji do Rumunii. 

* * 
* 

W związku z 10 rocznicą okupacji 

ciężkie położenie ludności  bessarabskiej 

pookreślając, źe Sowiety nie uznały i nie 

było pierwszym historycznym wypadkiem   interwencji Ententy. 

  

Pobyt prof. Birżyszki w Wilnie. 
Onegdaj przybył do Wilna przedstawiciel Związku Dziennikarzy Litewskich pro- 

fesor Uniwersytetu Kowieńskiego M. Birżyszka, który naskutek wizyty dziennikarzy 

polskich w Kownie, postanowił odwiedzić Polskę i w przejeździe z Rygi do Warszawy 

Wczoraj 25 b. m. prof. Birżyszka odwiedził redakcję czasopisma litewskiego „Vil- 

niaus Ałdas", gdzie odbył dłuższą rozmowę z przedstawicielami społeczeństwa  litew 

Zapytany o cel swej podróży prof. Birżyszka sprostował wiadomość podaną przez 

niektóre pisma polskie, tłumacząc iż nie jest pełnomocnikiem rządu litewskiego i wo- 

góle nie ma żadnej specjalnej misji. Prof. Birżyszka jedzie do Warszawy jako działacz 

społeczny Litwy i dziennikarz. Prof. Birżyszka pragnie bezpośrednio poinformować się 

w opinji polskiego społeczeństwa o nastrojach i poglądach na stosunki polsko- 

Zapytany jak długo pozostanie w Polsce—profesor Birżyszka odpowiedział, iż za- 

leżne to jest od okoliczności, lecz na początku swej podróży przewidywał możliwość 

Bessarabji przez Rumunję prasa podnosi 

uznają nigdy odłączenia Bessarabji, które 

Zjazd Stronnictwa Chłopskiego. 
W związku ze zbliżającemi się wy- 

borami do ciał ustawodawczych na dzień 
11 5 lutego b. r. wyznaczony został w 
Wilnie i Baranowiczach zjazd Stronnictwa 
Chłopskiego. 

Blok mniejszości narodowych nie 
ma na kim się oprzeć. 

Głównem oparciem dla bloku mniej- 
szości narodowych w okręgu białostockim 
mieli być Żydzi i na czele listy wyborczej 
bloku w tym okręgu figuruje kandydatura 
b. posła Farbsztejna (mizrachista). 

Jednak prawie wszystkie żydowskie 
organizzcje w okręgu białostockim. posta- 
nowiły poprzeć i głosować na listę Bezpar- 
tyjnego Bloku Współpracy z Rządem. 

Wobec takiego stanu rzeczy zastana- 
wiano się wśród przywódców bloku nad 
tem czy nie byłoby wskazanem nie wysta- 
wiać listy bloku w okręgu białostockim. 

Ostatecznie jednak stanęło na tem, że 
blok wystawi swoją listę również i w okrę- 
gu białostockim, aczkolwiek nie ma on wi- 
doków na zdobycie mandatu w tym okręgu. 

Zatarg między żydowskimi ludow- 
cami - demokratami, a blokiem 

mniejszości narodowych nie został 
dotychczas zlikwidowany.. 
Na odbytem wczoraj w Warszawie ze- 

braniu centralnego komitetu bloku mniej- 
szości narodowych zastanawiano się nad 
żądaniami Żydowskiego Stronnictwa Ludo- 
wo Demokratycznego, które, jak już dono- 
siliśmy, domaga się wystawienia swoich 
reprezentantów na pewnych miejscach list 
wyborczych bloku. 

Pomimo długotrwałych narad central- 
ny komitet bloku nie znalazł narazie mo- 
Żności zadośćuczynienia żądaniom ludow- 
ców - demokratów. 

Czynniki dobrze poinformowane o 
stanie rzeczy w bloku wyrażają wątpliwość 
czy blokowi uda się tę drażliwą sprawę za- 
łatwić bez uszczerbku dla całości bloku, 
gdyż ludowców demokratów można zaspo- 
koić tylko kosztem innych ugrupowań 
wchodzących w skład bloku. Zdaje się 
więc, że ludowcy i demokraci żydowscy 
pójdą do wyborów sami. (jw) 

Oświadczenia dr. Olsejki co do 
powodów ustąpienia z Tymczaso- 

wego Komitetu Litewskiego. 
Onegdaj b. prezes Wileńskiego Tym- 

czasowego Komitetu Lit. dr. Olsejko złożył 
oświadczenie w związku ze swojem ustąpie- 
niem z prezesury Komitetu. 

Według oświadczenia, ustąpienie na- 
poliai oroduktów rolnych doj] stąpiło wskutek rozbieźności zdań czton- 

ków Komitetu co do. możliwości _warun- 
ków współpracy przedwyborczej z blokiem 
mniejszości narodowych. 

Akcja wyborcza P. P. S. 
Komitet Okr. PPS. przystąpił do bar- 

dzo intensywnej pracy wyborczej, organi- 
zując cały szereg Kom. Obwodowych na 
prowincji jak w Mołodecznie, Lidzie, N. 
sienos Staro - Święcianach i Posta- 

wach. 
W Wilnie PPS. zorganizowała kilka- 

naście komitetów dzielnicowych, jak na 
Nowośwleckiej, Kominach, Jerozolimce i 
innych. 

P. P. S$. organizuje Komitet Pol- 
skiej Inteligencji Pracującej. 
W dniu 25 b. m. PPS. zwołało ze- 

branie inteligencji pracującej, na którem 
do komisji organiza-yjnej powołano me- 
cenasa Sadkowskiego, radnego dr. Dobrzań- 
skiego, prof. Bohdanowiczówną, redaktora 
Nawojskiego, dyr. Ditricha i Urbacha. 

P. P. S. lewica agituje w Związ- 
kach Zawodowych Przemysłu 

Drzewnego. 

Na terenie pow. wileńsko-trockiego, 
prowadzona jest usilna akcja PPS. lewicy, 
która głównie agituje wśród Związków Za- 
wodowych Robotników Przemysłu Drzew- 
nego. 

Ostatnio P. P. S$. lewica zorganizowa- 
ła wiece i zebrania organizacyjne w N. 

Wilejce i Wielkich Solęcznikach. 
Naogół zebrania i wiece nie wzbu- 

dziły szerszego zainteresowania. 

      
ak donoszą z pogranicza polsko-li- 

wskiego, władze graniczne litewskie w 
rejonie pow. wiłkomierskiego, na jednym 
z odcinków pow. wileńsko-trockiego zapro- 
ponowały po raz wtóry wymianę więźniów 
kryminalnych. Przedstawiciele litewskich 

paruminutowej rozmowie z naszą stroną 

acją, jaka się wytworzyła wskutek wyco- 
fania się przewódców społeczeństwa litew- 
skiego z akcji wyborczej, a także wskutek 

rozłamu, jaki nastąpił w łonie Tym. Komi- 

tetu Litewskiego w Wilnie — w pierwszych 

h 
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Rolnictwo Suwalszczyzny i Sej- 
neńszczyzny za Blokiem Współ- 

pracy z Rządem. 
Odbył się tu wiec włościański, na 

który przybyło przeszło 700 osób z całej 
Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny. Pomiędzy 
przybyłymi znaczną garstkę stanowili Lit- 
wini. 

Wiec uchwalił olbrzymią większością 
głosów rezolucję tej treści: 

„Lud rolniczy ziemi suwalskiej, ze- 
brany na wielkim wiecu, liczącym przeszło 
100 osób, postanowił jednogłośnie przy” 
stąpić do Bloku Współpracy z Rządem 
Marszałka Piłsudskiego". 

Wysłano depesze hołdownicze do Mar- 
szałka Piłsudskiego i do biskupa łomżyń- 
skiego. 

Lista komunistyczna ilewicy PPS. 
zachwiane. 

W sprawozdaniu z wczorajszego po- 
siedzenia Głównej Komisji Wyborczej, któ- 
ra zajmowała się sprawdzaniein list kandy- 
datów, donosi Epoka, że generalny komi- 
sarz wyborczy Car wyłuszczył wątpliwości 
co do listy Nr. 13 (komunistyczna) i Nr. 
16 (lewica P. P. S.) wskazując na znajdu- 
jące się na tych listach fałszywe podpisy. 
Komisja poleciła główremu kcmisarzowi 
dokładne zbadanie podpisów i przedsta- 
wienie wyników na następnem  posiedze- 
niu. Zatwierdzono listy Nr. Nr. 17, 18, 25 
i 33, Następnie rozpatrzono | zatwierdzono 
listy senackie do Nr. 18 go włącznie. Po- 
zostałe listy rozpatrzone będą na posiedze- 
niu następnem w piątek dnia 27-go b. m. 

Blok P. P. S. „Bundu“ i niemiec- 
kich socjalistów w okręgu biało- 

stockim. 

С. K. W. P. P. S. na odbytem oneg- 
daj posiedzeniu  plenarnem postanowił 
przystąpić do utworzenia bloku wyborcze- 
go z żydowską partją socjalistyczną „Bun- 
dem'' oraz z niemieckimi socjalistami na 
terenie białostockiego okręgu wyborczego, 
gdzie też w razie dojścia do skutku tego 
bloku zostałaby wystawiona jedna wspól- 
na lista socjalistyczna. (jw) ‚ 

Zjazd P. P.S. w Grodnie. 
W niedzielę 22 stycznia r. b. odbył 

się w Grodnie zjazd delegatów P. P. S. z 
powiatów grodzieńskiego, augustowskiego 
i suwalskiego. Zjazdowi przewodniczył 
burmistrz suwalski p. Gałaj, Zjazd zdecy* 
dował pójść do wyborów samodzielnie. Na 
pierwszem miejscu listy ma figurować p. 
Gałaj. (wp) 

Ukonstytuowanie się Rosyjskiego 
Zjednoczonego Komitetu Wybor- 

czego. 
„  Onegdaj ukonstytuował się Rosyjski 

Zjednoczony Komitet Wyborczy na Wileń- 
szczyznę. Na czele Komitetu stoją: 1) Saw- 
kow Mikołaj, 2) Buturlin Aleksande! 
Rumiancew Aleksander i Feodosjewa 

Akcja R. P. Włościańskiej. 
Jak się dowiadujemy b. posłowie Du- 

browik i Adamowicz projektują zwołanie 
na dzień 1 i 5 lutego r. b. Zjazd Partji 
Radykalnej Włościańskiej na terenie pow. 
wileńsko-trockiego. 
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W sprawie incydentu w Si. Gothard. 
PRAGA, 26.1 (Pat.). Izba posłów przyjęła 

165 głosami przeciwko 44 deklarację rządową w 
sprawie incydentu w St, Gothard. W głosowaniu 
do większości rządowej przyłączyli się socjalni 
demokraci i czescy sccjaliści narodowi, występu- 
jąc przeciwko czeskim komunistom i niemieckim 
socjalistom narodowym. Socjalni demokraci nie- 
mieccy i węgierscy powstrzymali a głosowa- 
nia. W czasie debaty deputowany Buday przed- 
stawił w imieniu słowackiej partji ludowej dekla- 
rację lojalności, RE że Słowacy są nie- 
złomnie przywiązani do jedności republiki czeskiej 
i że skończyli przeto definitywnie swoje rachunki 
z Węgrami. 2 

Partje rządowe niemieckie akceptowały rów- 

    
    nież stanowisko rządu w aferze w St. Gothard. 

Litwini powtórnie zaproponowali 
į więźniów kryminalnych. 

wymianę 

graniczną powiadomili, iż pragną wydania 
władzom polskim przebywającego w wię- 
zieniu Wiłkomierskiem b. kleryka Mickie- 
wicza, który dopuścił się morderstwa w gm. 

mejszagolskiej .Chęć pertraktacyj ze strony 
litewskiej wyszła z inicjatywy naczelnika 

władz po wywołaniu placówek polskich w | rejonu wiłkomierskiego. 

Zebranie plenum Wileńskiego Tym. Komitetu 
Litewskiego odbędzie się w przyszłym tygodniu 

nių dowiadujemy w związku z Sy- dniach przyszłego tygodnia projektowane 
jest zwołanie plenum Komitetu. 

Na plenum zostanie dokonana reor- 
ganizacja Komitetu i wybór przewodniczą- 
cego. ' 

2 
z
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BAL BIAŁEJ CHRYZANTEMY 
DOROCZNY REPREZENTACYJNY BAL 

ZWIĄZKU STRZELECKIEGO 
odbędzie się w Wilnie dnia 1-go lutego w salonach Domu Oficera Polskiego. 

pod protektoratem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
  

  

DOROCZNA REDUTA ARTYSTYCZNA 
SALONY KASYNA GARNIZONOWEGO. 

    

   
płaty na miesiąc luty, 

nia r. b. 
PGDWGDNGOWGDNGO0GEO00 GEO: 

Od Zarządu Stowarzyszenia Oddziału 
Wileńskiego "Opieka Polska nad Rodaka-: 
mi na Obczyźnie* otrzymaliśmy odezwę, 
którą poniżej umieszczamy. 

RODACY: 
Kilka miljonów naszych Polaków prze” 

bywa stale poza granicami kraju, stano- 
wiąc tam potężny odłam naszego narodu. 
Miarą siły każdego społeczeństwa jest łącz- 
ność pomiędzy jego członkami. Z tymi od” 
dalonymi naszymi braćmi, dzięki odległości 
i pewnemu może niedopatrzeniu, łączność 
dotychczas była zbyt małą. 

Nie chcemy i nie powinniśmy dopuś- 
cić do tego, by oni byli dla Polski strace- 
ni, pod względem narodowym i religijnym, 
musimy dotrzeć do nich za pomocą słowa 
i pieśni polskiej, nawiązać z nimi nici ser- 
decznej przyjaźni, krzewić wśród nich о- 
światę, pobudzać młode pokolenie do przy- 
jeżdżania na studja do kraju. 

Praca w tym kierunku winna się stać 
sprawą obchodzącą całe społeczeństwo. 
Akcję tę postawiło sobie za cel Stowarzy- 
szenie „Opieka Polska nad Rodakami na 
Obczyžnie“. mi jego rząd gm 

żyteczną i popiera go przez swoje mini- 
ww + zaś dostojnik Kościoła 
w Polsce, jego Eminencja ks. prymas 
Hlond udzielił mu swego błogosławieństwa. 

W imię powyższych haseł Oddział 
Wileński tegoż Stowarzyszenia zwraca się 
do wielebnego duchowieństwa, do całego 
s stwa Wilna i Wileńszczyzny, do. 
wszystkich instytucyj, oraz firm o przyjście 
mu z pomocą w celu umożliwienia jego 
istnienia i działalności. 

Zapisy na członków, przyjmowanie 
łaskawych ofiar, oraz udzielanie wszelkich 
informacyj—uskutecznia się każdego wtorku 
i piątku od godz. 12—1-ej. 

Adres. Dom Ludowy Metropolital- 
na nr. 1. 

Zarząd Stowarzyszenia Oddziału Wi- 
leńskiego „Opieka Polska nad Rodakami 
na Obczyźnie”. 
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Giełda wileńska z dn. 27. 1. b. r. 

Banknoty. Dolary St. Zjedn. 8.86!/2 
Czeki i wpłaty Londyn 43,50—43,43 
Ruble złote 4,11—4,70— 
8% L. Z, Państw. B. Rolnego (zł. 100) 93— 
Dolarówka, 5 doł. . 64—63,7. 
Listy zastawne Tow. Kred, m. Wilna 63,— 
Sh zastawne Wil. Baaku Ziemsk.  62,40—62,00 

bono > dh Ziemsk. 7 1,— 
Akcje Banku Polskiego (zł, 100) 153,50 

Doły ©. że s  . ‹:8885:-8683 
Holandja . ‚ . . .  . 359,60—359,70 
704-žiemsklė оо уе 83,00 
4:/a %%0 ziemskie я 58,25—58,00 
4/0 warszawskie ‚ —. 66,25—67,00 

Gielda warszawska 2 dn. 27. I. b r. 

CZEKI -а 
Londyn | . s . 43,457/5— 
Nowy-Jork. . . . 8,90—8,88 
Pay.“ 6 „ 35,045—34,955 

Szasjcaja "ni 
Wiedeń . © . . . .12555—125,19 
Włochy „ocaSGŻ 0407 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Pożyczka kolejowa . . . 
Sł pożyczka konwersyjna . —. 
Konwersyjna kolejowa 61,00 

Leg Baia Bęc GE u . ы 
Отя. Banku Gosp. Kraj. 92,50 
89% warszawskie —. KAR 

AKCJE: 

Bank Dyskontowy 130, Handlowy 123. Pol- 
ski 162,50. Zachodni 32,50 — 33,50. Siła I Światło 

bel 38,30. Lllpop 40--59,50. Modrzejów 4150-41 |. Lilpop 40—39, w 
Norblin 262, Otrowiae 83. Rudzki 41,50. Sta- 
rachowice 59. Borkowski 18. Spirytus 36. 
  

Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczrą! 

ARTYSTÓW TEATRU POLSKIEGO. 

  
  

TO JUŻ JUTRO 

PDOWGONGONGONGO(OOGO(CO00GONCHNWGONGZNGE 

OD ADMINISTRACJI 
Do numeru dzisiejszego załączamy blankiety wpłaty na nasze konto 

P. K. O. 80.750. Prosimy więc Szanownych Abonentów o uskutecznienie przed- 
oraz 0 uregulowanie zaległości 

do dnia 29 stycznia b. r. w przeciwnym bowiem wypadku zmuszeni będziemy 
wstrzymać wysyłkę naszego pisma. Wszelkie reklamacje, jak to: zmiana adresu, 
ilość nadawanych egzemplarzy i t. p. Administracja załatwia do dnia 29 stycz- 

w terminie najpóźniej 
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Rady Miejskiej. 
Przed przystąpieniem do porządku 

ziennego wczorajszego posiedzenia Rady 
Miejskiej przez r. Wygodzkiego na ręce 
przewodniczącego posiedzenia, zgłoszony 
został wniosek nagły w sprawie udzielenia 
przez miasto jednorazowego subsydjum 
na żydowskie ogródki dziecięce. Po krėt- 
kiej dyskusji zdecydowano wniosek ten 
przesłać, celem zaopinjowania, do odnośnej 
komisji miejskiej. 

Porządek dzienny posiedzenia otwarto 
rozpatrzeniem sprawy ustalenia niektórych 
podatków na okres budżetowy 1928/29 r. 
Poczem przystąpiono do omówienia spra- 
wy podwyższenia wynagrodzenia członków 
komisyj szacunkowych za przeszacowywa- 
nie lokali. Zdecydowano w tej sprawie 
podnieść wynagrodzenie członków komisji 
z2 zł. do 3. 

Wniosek w sprawie upoważnienia 
Magistratu do czasowego (zwrotnego) uży- 
cia 50,000 zł. z funduszu inwestycyjnego 
robót kanalizacyjnych na potrzeby Wydzia- 
łu Elektrycznego — przyjęto jednomyślnie, 

Również przychylnie załatwiono © 
pracowany przez Magistrat projekt statutu- 
rozmaitego rodzaju opłat administracyj- 
nych. 

W sprawie podwyższenia uposażenia 
służby szkolnej — powzięto uchwałę — 
przychylić się do wniosku opracowanego 
przez Magistrat. Korzystejąc z rozpatrywa- 
nia przez Radę Miejską powyższej sprawy, 
jeden z radnych frakcji P. P. S. domagał 
się odebrania kierownictwu poszczególnych 
szkół powszechnych prawa przyjmowania 

i zwalniania służby szkolnej. 
Motywując swój wniosek tem, iž w 

podobnych wypadkach bardzo często mogą 
wchodzić w grę osobiste względy i sympa- 
tie Magistrat ograniczył się przyjęcien: po- 
wyższego wniosku do wiadomości. 

Dalej na porządek dzienny wpłynęła 
sprawa pociągnięcia do udziału w kosztach 
budowy i utrzymania dróg przedsiębiorstw, 
otrzymujących z tych dróg szczególne ko- 
rzyści. Magistrat, opracowując ten projekt, 
miał na myśli rozmaitego rodzaju przed- 
siębiorstwa transportowe. Po krótkiej dys- 
kusji postanowiono przychylić się do wnio- 
sku Magistratu. 

Zkolei przystąpiono dosprawy zmia- 
ny taryfy opłat na rzeźni miejskiej—uchwa=- 
lono zaakceptować w tym względzie opinię 
Komisji Finansowej, która wysunęła pro- 
jekt podwyższenia opłat z 4 zł. 60 gr. do 
5 zł. za korzystanie z lokalu rzeźni miej- 

skiej „pra biciu i smażeniu wieprzy. 
aprobowano również opinję Komisji 

Finansowej w sprawie podwyższenia opłat 
za oględziny mięsa i stemplowanie na sta- 
cji weterynaryjnej. Opłaty uchwalono pod- 
nieść o 50/o. W wypadkach zaś, gdy wła- 
Ściciele przewożonego na stację weteryna- 
ryjną mięsa nie nają dostatecznych za- 
świadczeń, iż ubój był dokonany na rzeźni 
miejskiej, opłata podniesiona będzie o 100 
procent. 

Rozpatrywany jedynie formalnie wnio- 
sek w sprawie umorzenia powództwa prze- 
ciwko Skarbowi Państwa o eksmisję z do- 
mu miejskiego przy ul. Subocz. 17, zała- 

   
   

35 | twiono bez sprzeciwu w myśl wniosku Ma- 
gistratu. 

Po załatwieniu powyższych Spraw 
Rada Miejska przeszła do rozpatrzenia 
kwestji budowy  odżelaźnia: na stacji 
pomp. Koszta budowy odżelaźniaczy Obli- 
czone są na sumę 10.000 zł. Wniosek Ma- 
gistratu Rada Miejska zaakceptowała. Spra- 
wa ta jednak wymaga szerszego omówie- 
nia, co i nie omieszkamy uczynić w jed- 
nym z najbliższych numerów. 

Poza porządkiem dziennym dodatko- 
wo rozpatrywano sprawę połączenia w je- 
den resort wydziałów kanalizacyjnego i 
wodociągowego Magistratu m. Wilna. Ze 
względów czysto technicznych uchwaiono 
projektowane przez Magistrat połączenie— 
zaaprobować. 

Wreszcie na wniosek Magistratu po- 
wzięto uchwałę wyłonienia z pośród człon- 
ków Rady Miejskiej Komisji na wypadek 
potrzeby nabycia przez miasto placów za- 
budowanych, jak również i niezabudo- 
wanych. (S)   
  

KRONIKA. 
  

Dziś: Jana Chryzost. 

Piątek | Jutro: Walerego. 

27 Wschód słońca—g. 7 m. 26 
stycznia] Zachód („ 4.15 m.37       

Dyżury aptek w dn. 27 b. m. 

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

METEOROLOGICZNA, 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. $. B. z dn. 25.1. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 771. Temperatura średnia 
— 0° С. Opad w milimetrach —. Wiatr przewa- 
żający południowo-zachodni, Pogodnie. Minimum 
na: dobę—2? Cels, L 

Tendencja barometryczna—wzrost cišnienia, 

*URZĘDOWA 
° — Ргехев zby Kontroli Państwowej w 

Wilnie p. Jan Pietraszewski wyjechał w dniu 26 
b. m. do. Warszawy w sprawach służbowych. Po- 
wrót p. prezesa nastąpi w dniu 29 b, m. 

MIEJSKA. 

— Podwyższenie stawki podatku od szyl- 
dów. W łonie .prezydjum Magistratu rozważany 
jest obecnie ' projekt podwyższenia o 50 proc. 
miejskiego podatku od szyliów w śródmieściu, z 
jednoczesnem zmniejszeniem takowego o 40 proc. 
na przedmieściach. (s) 

— Lekarze dla obłożnie chorych bezro- 
botnych i biednych. Magistrat zaangażował dwóch 
lekarzy dla zabezpieczenia pomocy lekarskiej 
obłożnie chorym biednym i bezrobotnym m. Wil- 
na. d-r Dauerman (Zawalna Nr. 24) na 1,2i5 
okręg pol. i d-r Popławska (Dobroczynny zauł. 2) 
na 3, 4 i 6 okręg. Prawo do korzystania z tej 
pomocy przysługuje tylko tym osobom, które 
przedstawią zaświadczenie o ubóstwie lub kartę 
Pośrednictwa Pracy. 

a 55 oai 

— Magistrat zatrudnią bezrobotnych. Ma- | 5—7 
tygodnia ubiegłego gistrat m. Wilna w przeciągu 

alizącyjnych 15 nowych zatrudnie Na TODOTĄCH Kan; 
robotników. 

Ogółem w chwili obecnej na robotach pro- 
wadzonych przez miasto zatrudnionych jest oko 
ło 400 robotników, (s) 

ADMINISTRĄCYJNA. 

— Delegacja u pana komisarza rządu. 
Onegdaj do pana komissrza rządu na m. Wilno 
zgłosiła się delegacja wiaścicieli sklepow z na- 

jami chłodzącemi z prośbą o uzyskanie zezwo- 
enia na prawo handiu do godz. il-ej wiecz. 

Pan komisarz rządu obiecał delegacji zain- 
teresować się tą sprawą i w miarę możliwości 
załatwić ją przychylnie. (S). 

„| — Ochrona lokatorów. Władze administra- 
cyine powzięły ostatnio decyzję rozioczenia spe- 
cjalnej kontroli nad właścicielami nieruchomości, 
którzy korzystając z pożyczek rządowych na wy- 
budowanie domów pobierali od lokatorów zbyt 
wygórowanego komornego. (5). 

— Ze spraw łowieckich. W Nr. 7 Dzienni- 
ka Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa z dnia 10 stycznia 1928 r., zabraniające 
całkowicie—na przeciąg jednego roku — polować 
na łosie—byki, dropie 1 wiewiórki. Rozporządze- 
nie powyższe wchodzi w życie na całym obszarze 
Polski z wyjątkiem województwa śląskiego z 
dniem ogłoszenia t. j. z dniem 24 stycznia r. b. a 
przeto zakaz polowania na wskazane gatunki 
zwierzyny trwa do dnia 24 stycznią 1929 roku. 

Rozporządzenie powyższe należy powitać z 
wiełkiem uznaniem, gdyż łosie i dropie należą 
już, niestety, do bardzo rzadkich gatunków zwie- 
rząt łownych, zaś ozdoba lasów naszych—wiewiór- 
ka, tępiona przez kłusowników dla ładnego futer- 
ka ginie z zastraszającą szybkością. 

SPRAWY PRASOWE 

— Znowu konfiskata „Sielańskiej Niwy“, 
Na podstawie art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o rozpowszechnianiu fałszywych 
wiadomości i zniewagach — Komisarjat Rządu na m. Wilno aresztował nakład czasopisma białorus- kiego „Sielanskaja Niwa* z dnia 25 b. m. (s) 

Z_KOLEI. 
— Unieruchomienie kolejki wąskotorowej 

na linji Dukszty—Druja. Z powodu panujących 
w ostatnich dniach zamieci śnieżnych, unierucho- 
miona została kolejka wąskotorowa na linji Duk- 
szty—Druja. (s) 

ce Z POCZTY. 

— Oddział skrzynek pocztowych cz 
będzie w niedziele, Wileńska ) rekcja Roch * 
Telegrafów na skutek starań osób zainteresowa- 
nych zgodziła się na otwarcie w niedziele oddzia- 
łu skrzynek pocztowych, czynnego od godz, 9-ej 
do 3-ej popoł, (s) ; 

— Odprawa komendantów posterunków 
P, P. pow. wileńsko-trockiego. W związku ze 
zbliżającym się okresem wyborów do Sejmu i roz- 

poczęcie m prac przedwyborczych organizacyj i 
stronnictw a i politycznych, w a 1 
lutego r. b. odbędzie się odprawa komendantów 
posterunków P. P. pow. wileńsko-trockiego, któ- 
ra będzie miała na celu szczegółowe omówienie 
sposobu postępowania i zachowania się funcjona- 
rjuszów policji podczas akcji wyborczej. 

Komendanci P. P . otrzymają szczegółową 
instrukcję i zzz od kierown. Refer, Wybor. 
na powiat wilęńsko-trocki radcy Pokrzesińskiego.   

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Koła Polonistów U.S. B. W nledzielę 
dnia 29 b. m. o godz. 11/2 (punktualnie) w loka- 
lu Seminarjum Polonistycznego odbędzie się ze- 
branie sekcji histor.-literackiej z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) Referat prof. St. Głixezlego p. t. „O lite- 
raturach obcych w studjach polonistycznych. 

„2) Sprawozdanie kol. L. Sienkiewicza z 
„Elegij i innych pism* Stefana omskiego. 

„ We czwartek zaś dnia 2 lutego odbędzie się 
wycieczka celem zwiedzenia zbiorów ewangelicko- 
reformowanych (przy ul. a. 11), oraz ar- 
chiwum w murach po-franciszkańskich pod kie- 
rownictwem p. dyr. Wacława Studnickiego. 

Zbiórka w lokalu Koła (Zamkowa 11—7) o 
godz, 11/2; goście mile widziani. 

ŻE. ZWIĄZ. i STOWARZ, 

— Stowarzyszenie: „Opieka Polska nad 
Rodakami na Obczyźnie”, przypomina wszystkim 
członkom i sympatykom Stowarzyszenia, iż walne 
zebranie tegoż stowarzyszenia odbędzie się 30-go 
b. m. t. j. w poniedziałek o godz. 5-ej w lokalu 
Domu Ludowego Metropolitalna 1 (przez zaułek 
Literacki). W razie nieprzybycia dostatecznej 
ilości członków drugie prawomocne zebranie bę- 
dzie miało miejsce tegoż dnia o godzinie 51/2, 

ARTYSTYCZNA. 

— Wystawa obrazów i rzeźby wileńskich 
artystów malarzy i rzeźb.arzy otwarta codzien- 
nie ed godziny 10 rano do godz. 8 wieczór przy 
'ul. Mickiewicza Nr. 11, róg Orzeszkowej. Wejście 
od 1 złotego do 20 groszy dla uczących się i dla 
wojskowych szeregowych. 

ZABAWY. 

Doroczna reduta artystyczna odbędzie się 
już jutro w salonach Kasyna Garnizonowego. 

Wśród atrakcyj przewidziany jest szereg 
konkursów z cennemi nagrodami, ofiarowanemi 
z firmy: Jankowski, Prużan, Segali, B. Sztrail, 
orkowski, Banel, Podzelwer i in. 

Bilety, za okazaniem zsproszeń, nabywać 
można w cukierni B. Sztralla w godzin. 12—2i 

wiecz. 
.. ._ Obowiązki gospodyń i gospodarzy: balu peł- 

nić będą artystki i artyści Teatru Polskiego. 
‚ — Bal akademicki. IX-ty doroczny bal aka- 

demicki, mający się odbyć w dniu 2 go lutego rb. 
w salonach Kasyna Garnizonowego pod protekto- 
ratem p. moc Władysława Raczkiewicza i 
J. M, rektora U, Ś. B. prof. dr. Stanisława Pigo- 
nia zapowiada się jako najświetniejsza impreza 
zabawowa w tegorocznym karnawale" Koło słu- 
chaczy Wydziału Sztuk Pięknych czyni usilne sta- 
rania w kierunku jaknajozdobniejszego udekoro- 
wania salonów Kasyna. Do tańca przygrywać bę- 
dą 3 orkiestry. Dochód z balu przeznaczony jest 
na rzecz niesienia pomocy niezamożnej młodzieży 
akademickiej, * 

— „Jasetka Maluczkich“. Pod tym tytutem 
zostaną odegrane w sali gimnazjum im. Słowac- 
kiego (Dominikańska 3) w niedzielę 29 stycznia 
r. b. o godz. 5 popołudniu jasełka na rzecz nie- 
zamożnych uczniów gimnazjum. 

„Ze względu nietylko na cel, ale i na treść 
sztuki, liczyć należy na liczną frekwencję, szcze- 
gólnie pedagogów, rodziców i młodzieży. W „Ja- 
sełkach Maluczkich* rzecz rozgrywa się już po 
przejściu tradycyjnych postaci jasełek, a го2ро- 
czyna się pielgrzymka dziatwy. Będzie to niejako 
ciąg dalszy Jasełek, odegranych w innych zakła- 
dacn szkolnych. ‚ 

„, _ ВНе\у ой 50 gr. do 2 zł, Kostjumy z „Og- 
niska Kolejowego" i kostjumerji dyr. Markiewicza, 

Z POGRANICZA. 

— Wysiedlenie. Władze litewskie wysiedliły 
onegdaj z granic Litwy niejakiego Gryniewicza, 
wraz z żoną i dwojgiem dzieci. (S) 

RÓŻNE. 

— Kółka kontroli obór. Ostatnio zorgani- 
zowane zostały przez Związek Kółek i Organiza- 
cyj Rolniczych Z. Wileńskiej kółka kontroli obór 
£ в Parafjanowie i Dokszycach pow. ay 
skiego. (5). 

— Pan wojewoda prezesem Komite 
Uczczenia Pamięci pułk. w. p. B. Josielowicza. 
Jak się dowiadujemy, p. wojewoda Raczkiewicz 
zaproszony został na prezesa Komitetu Uczczenia 
Pamięci pułkownika wojsk polskich Berka Josie- 
lowicza, ‚ (5). 

— (a kurs dla kontrolerėw sa- 
nitarnych. W dn. 15 lutego r. b. upływa ostatecz- 
ny termin zgłaszania kandydatów na 4-miesięczny 
kurs dla kontrolerów sanitarnych, który rozpocz- 
nie się w Państwowej Szkole Higjeny dnia 1 mar- 
ca r. b. Na pozostałą ilość miejsc zgłoszenia 
przyjmuje sekretarjat Państwowej Szkoły kigje- 
ny, Warszawa ul. Chocimska Nr. 24. Kandydaci 
na kurs winni posiadać świadectwo ukończenia 
4-tej klasy gimnazjalnej lub VII oddziału szkoły 
powszechnej. Pierwszeństwo będą miały Osob; 
pracujące w urzędach sanitarnych rządowych lu 
samorządowych na stanowiskach dozOrców sani- 
tarnych lub kontrolerów sanitarnych, dezyniekto- 
rów oraz kontrolerów targowych, 

Teatr i muzyka. 
— „Reduta“ na Pohulance. „Uciekta mi 

przepióreczka”. Jutro o godz. 20-ej komedja St. 
eromskiego „Uciekła mi przepióre:zka" z Julju- 

szem Osterwą w roli Przełęckiego. 
— „Fircyk w zalotach”. W niedzielę o 

godz. 20-ej komedja Fr. Zabłockiego p. t. „Fircyk 
w zalotach* z udziałem: dyr. J. Osterwy, St. Kar- 
bowskiej, I. Rowickiej-Kunickiej, J. Karbowskiego, 
St. Larewicza, K. Pagowskiego i J. EE: 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dzisiej- 
sza za Dziś wchodzi na repertuar Teatru 
Po ego ostatnia nowość pełna słonecznej p 
gody i humoru doskonała komedja Millera i Mil- 
tona „Szkoła wdzięku”, 

  

  

    
— Popołudniówka niedzelna. W niedzielę 

0 godz. 4 m. 30 popoł. na przedstawieniu poto“ 
łudniowem ukaże się poemat chiński Klabunda 
„Kredowe kolo“ w premjerowej obsadzie. 

— Wystspy taneczne L. Winogradzkiej w 
Teatrze Polskim. W sobotę nadchodzącą o godz. 
Sej i w niedzielę o godz. 12 m. 30 popoł. wystą- 
pi w Teatrze Polskim wybitna tancerka L. Wino- 

gradzka-Gregor. 2 
Kultura pięknego ciała, którego zasadniczą 

cechą winno być zdrowie i zdolność opanowania 
każdego mięśnia w harmonijnym ruchu, nadając 
mu cechy piękne w wyrazie, tworzy podstawę 
dzisiejszego tańca plastycznego, którego wybitną 
przedstawicielką jest L. Winogradzka-Gregor zna- 
na zaszczytnie z poprzednich kilku występów. 

Tym razem wystąpi wraz ze swemi uczen- 
nicami szkoły plastyki. W programie: Brahms, De- 
bussy, Grieg, a hubert, Wagner, oraz 
instrumenty perkusyjne. Е 

— Red Ital skrzypcowy Bronisłąwa Gimpla. 
Zapowiedziany na wtorek 3i b. m. w Teatrze Pol- 
skim występ skrzypka-wirtuoza Bronisława Gimpla 
wol niezwykłe zainteresowanie w szerokich 

kołach wielbicieli muzyki skrzypcowej. Występy 
Gimpla w największych miastach Europy i Amery- 
ki były pochodem triumfalnym. We Włoszech В. 
Gimpel miał zaszczyt grać na skrzypcach nieśmier- 
telnego Paganiniego, grając nad grobem Jego 6-tą 
sonatę wielkiego mistrza. Program wtorkowy, któ- 
ry B. Gimpel wykona przy he e zna- 
komitego pianisty Karola Gimpla, zawiera perły 
muzyki skrzypcowej. Е 

х Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego. 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala mtr. 
PIĄTEK 27 stycznia. 

16.35. Gazetka radjowa. „ » 
16.55. „Emigracja polska we Francji" odczyt pióra 

Kazimierza Leczyckiego wygłosi speaker. 
17.20, „Pielęgnowanie zaniedbanych starych Sa- 

dów* odczyt z działu „Ogrodnictwo”. 
17.45. Koncert orkiestry pod dyr. pro:. Al. Kon- 

torowicza. 
19.00. Sygnał czasu i rozmaitości. _ | 
A ra pocztowa* wypowie Witold Hu- 

Jewicz. 
19.25. „Białoruska poezja ludowa* odczyt z cyklu 

„Kultura białoruska”. > у 
20.15. Transmisja koncertu symfonicznego z fil- 

harmonji Warszawskiej. 

SOBOTA 28 stycznia. 
16.35, Gazetka radjowa. | й 
16.55. „Ze statystyki leśnej" odczyt z działu „Le- 

śnictwo* wygłosi 5. Polankiewicz, 
17.20. Transmisja z Warszawy. „Radjokronika* wy- 

łosi M. Stępowski. S 
17.45. Transmisja z Warszawy. Program dla dzieci. 
19.00. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.10. „Wyspiański prawodawcą nowego teatru". 
19.35. „Międzynarodowy ruch filmowy" odczyt 

wygł. Leszek Szeligowski. 7 
20.30, Transmisja muzyki operetkowej z Warszawy: 
22,30. Transmisja muzyki tanecznej. 

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 
Fala 1111 m. 

SOBOTA 21 stycznia. 
11.40, Komunikaty P. A. T. $ i 
12.00..Sygnal czasu, hejnat z wieży Marjackiej i 

kemunikaty. = 
16.20. Przegląd wydawnictw perjodycznych. 
16.40, Odczyt p. t. „Propaganda lotnictwa w szko- 

łach". 
17.20. Odczyt p. t. „Zima i lato we wschodnich 

Karpatach*, 
17.45, Koncert popołudniowy. ZA 
19.15. Rozmaito: wyg. p. L Lawiński, 
19.30. Odczyt p. t. „ O rozpowszechnieniu chorób 

wenerycznych w Polsce", 
19.55. Pogadanka muzyczna. ч 
20.15, Transmisja koncertu z Filharmonji. 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty. 

Statystyka radjoaparatów. 
Na pytanie: wiele istnieje w całym świecie 

radjoabonentów — daje przewodniczący Międzyna- 
rodowego Biura Radjotransmisji dosyć ścisłą 0d- 
powiedź. Ogółem funkcjonuje, zdiniem jego, w 
obecnej chwiji 50 miljonów radjoaparatów odbior- 
czych, z których 20 miljonów przypada na Europę. 
Niemcy posiadają 24 stacje nadawcze i 1.560.000 
abonentów, Anglja -18 stacyj i 2.350.000 odbiorców, 
we Francji 16 stacyj i 900.000 abonentów etc. Z 
mniejszych krajów największą stosunkowo ilością 
radjoamatorów może poszczycić się nieduża Austrja 
280.000. aparatów. 

— Targnął się na życie. Usiłował popeł- 
nić samobójstwo za pomocą poderznięcia arterji 
lewej ręki—A. S. zamieszkały przy ul. Subocz 90. 
Przyczyna usiłowania samobójstwa — ciężki stan 
materjalny. Desperata odwieziono do szpitala ży- 
dowskiego w stanie budzącym obawy o życie. 

— Kradzież ze z Na szkodę Samuela 
Kowlińskiego zam. przy ul. Niemieckiej 22, skra- 
dziono ze AA przy ul. Jatkowej przędzy i sznu- 
rów na sumę zł. ы ы 

— Strychy mieszkaniowe. Ze strychu domu 
Nr. 25, przy ul. W. Stefańskiej, skradziono bie- 
lizny wart. 540 zł, na szkodę Chimy Rudańskiej i 
Jadwigi Rozowskiej. 

Na prowincji. 
— Tragiczne polowanie. Maksym Moszniuk 

mieszkaniec = Ambrosionki gm. jodzkiej, udał 
się na polowanie. W pewnej chwili, wskutek wła- 
snej nieostrożności Moszniuk spowodował wystrzał 
którym się zranił śmiertelnie i po kilku godzinach 
zm. 1 аг!. 

— Wykrycie potajemnej gorzelni. W osta- 
tnich czasach organa policyjne przystąpiły do 
energicznej akcji tępienia procederu pędzenia sa- 
mogonki. W związku z tem onegdaj we wsi Emi- 
gajki wykryto potajemną gorzelnię, prowadzoną 
na szeroką skalę. Właścicielem zakazanego pro- 
cederu okazał się Antoni Szalewicz. W rezultacie 
przeprowadzonej rewizji ujawniono szereg prepa- 
ratów do wyrabiania wódek. | : 

Szalewicza osadzono w więzieniu. (s)



SPORT. 
Zawody narciarskie o mistrzostwo 

Krynicy, 

W d. 28 i 29 stycz. r. b. odbędą się 
w Krynicy IV Zawody Narciarskie o mis- 
trzostwo Krynicy 1927/8. Dotychczas zgło- 
sili udział: cała drużyna olimpijska, zawo- 
dnicy ze Lwowa i Krakowa. 

Dla ustalenia rekordu na nowowybu- 
dowanej skoczni, która swoją konstrukcją 
przewyższa wszystkie istniejące w Europie 
skocznie, Komitet zaprosił 3 znakomitych 
skoczków szwedzkich. 

Dla zwycięsców w biegach i skokach 
zebrano już, oprócz żetonów, 30 cennych 
nagród. Sądząc po zamówieniach mieszkań, 
spodziewany jest liczny zjazd gości, intere- 
sujących się sportem. 

Warunki śnieżne wprost idealne, gru- 
bość śniegu 92 cm., temperatura utrzymu- 
je się przeciętnie 6? C. niżej 0”. 

Na program zawodów złożą się biegi 
na 18 klm. dla wszystkich zawodników i 
klas, biegi pań 1 bieg jurjorów. 

Ww niedzielę konkurs w skokach, któ- 
ry najprawdopodobniej ustali rekord w dłu- 
gości nietylko Polski, lecz i całej Europy 
(dotychczas w Polsce skok najdłuższy 61 
metr. na krokwi w Zakopanem). 

Zawody Ioware o mistrzostwo 
uropy w Oslo. 

Zawody łyżwiarskie o mistrzostwo 
Europy w Oslo, w Norwegii, cieszyły się 
ogromnym napływem widzów, którzy przy- 

KU 
byli w imponującej liczbie 10000 osób. Na 
zawodach był obecny następca tronu nor- 
weskiego. 

Pogoda niezbyt dopisała, gdyż była 
mgła, lecz lód był niezły więc i wyniki 
odpowiednie. 

Uroczystość otwarcia Igrzysk Olimpij- 
skich. 

Olbrzymie Igrzyska Olimpijskie, które po- 
cząwszy od 1896 roku odbywają się co cztery 
lata są świętem całego świata sportowego, dnia- 
mi wesela, szczęścia i radości życia, wielkim 
hymnem odrodzenia fizycznego świata. To też ich 
otwarcie jest obchodzone nadzwyczaj uroczyście, 
a tradycyjny ceremonjał na widzach I uczestni- 
kach pozostawia niezatarte wprost wrażenie. 

Jak cztery lata temu w Paryżu, tak i w 
roku bieżącym w Amsterdamie olbrzymi stadjon 
olimpijski zacznie się napełniać na długi czas 
przed godziną oficjalnego otwarcia. Załopocze 
kilkadziesiąt chorągwi państw uczestniczących, 
rozlegną się dźwięki kilku orkiestr, a połączone 
chóry zagrzmią triumialnemi pieśniami. Jeszcze 
chwilę i z dźwiękami marszu wkraczać zaczną na 
bieżnie reprezentacje kilkudziesięciu narodów. 
Przed każdą z nich zobaczymy tablicę z nazwą 
narodu oraz sztandar. EZ Ś PR 

Kwiat młodzieży! Siła i zdrowie bije od 
nich. Obchodzą stadjon i ustawiają się na boisku 
z chorążymi na czele. 

a trybunie ukazuje s'ę prezes  Holender- 
skiego Komitetu Olimpijskiego i w krótkich sło- 
wach zwrąca się do obecnego Naczelnika Pań- 
stwa, aby zechciał ogłosić otwarcie Igrzysk. Set- 
ki tysięcy oczu tkwią zwrócone na honorową lo- 
żę. Książę wstaje i przez olbrzymi megafon wy- 
powiada sakramentalną formułę: 

„Proklsmuję otwarcie ragk Olimpijskich 
w Amsterdamie dla uczczenia IX ej Olimpjady 
ery nowožytaej“. 

Przy dźwiękach fanfary olbrzymi biały 
sztandar Olimpijski z pięcioma splecionemi koła- 

  

  mi wznosi się na główny maszt, okrzyki tłumów, 
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wiwaty, grzmot armatnich wystrzałów łączą się w 
chór bijący w niebo wielkim kizykiem, a setki 
gołębi, wypuszczonych z klatek wieszczą światu 
© radosnym fakcie. || 

Nagle wszystko cichnie. Odkrywa się mo- 
rze głów, chorążowie gromadzą się koło mówni- 
cy, zawodnicy na znak przysięgi wznoszą prawą 
rękę do góry, a jeden z nich wszedłszy na mó- 
wnicę imieniem wszystkich składa uroczyste 0- 
limpijskie ślubowanie: 

„Przysięgamy, że w czasie Igrzysk Olim- 
pijskich będziemy zawodnikami lojalnymi, prze- 
strzegającymi prawiceł nas obowiązujących i że 
pragniemy w igrzyskach uczestniczyć w duchu 
Už dla honoru naszego kraju i chwały 
sportu“. : 
‚ — СЮ5 тИКтме, спотагом!е wracają na swo- 
je miejsca i odbywa się powtórna defilada. W 
wielkiej bramie stadjonu niknie grupa za grupą, 
a gdy ostatnia jej próg przekroczy, z nią ścichnie 
huragan oklasków i wiwatów — uroczystość Ot- 
warcia Igrzysk jest zakończoną. 

Niespełna cztery lata temu w podobnej u- 
roczystości brałą udział sportowa reprezentacja 
polska—po raz pierwszy. W imponującej defila- 
dzie narodów, nasze barwy włączone zostały do 
wielkiej rodziny narodów usportowionych, a ta- 
blica „Pologne* zadokumentowała, że kraj nasz 
pam eta O pracy nad tężyzną i zdtowiem moral- 
nem narodu. Za kilka miesięcy po raz drugi sta- 
niemy pod białym sztandarem olimpijskim i znów 
w uroczystej przysiędze zawodnicy nasi stwier- 
dzą, że walczyć chcą dla honoru swego kraju i 
chwały sportu. 

Olimpijska walka dla honoru krajul—Gdy- 
by każdy obywatel polski choć chwilę zastano- 
wił się nad tą częścią przysięgi, składanej w 
dzień otwarcia lgrzysk—gdyby zdołał się wczuć 
w imponujący obraz defilady, ocenić znaczenie 
zwycięstwa olimpijskiego — to napewno zbiórka 
na Fundusz CARA stałaby się najpopular= 
niejszem hasłem dnia. 

Zwycięstwo polskiego narciarza Miicken- 
bruna.   W konkursie skoków narciarskich w Cha- 

I 

monix pierwsze miejsce zajął Mickenbrun, który 
osiągnął 35 mir. Na drugiem miejscu Coutet, a na 
trzeciem— Chapet. 

Fatalny wypadek Kostrzewskiego. 

Wczoraj podczas jazdy na nartach uległ e: 
ważnemu wypadkowi złamania ręki znany lekko- 
atleta stołeczny St. Kostrzewski. Pech w epoce 
olimpijskich przygotowań prześladować zaczyna 
sportowców polskich. 

Akademickie igrzyska w Corfina d'Am- 
pezzo. 

Zimowe już rozpoczęte igrzyska akademic- 
kie w Cortina d'Ampezzo obejmują hokej, narciar- 
stwo, łyżwiarstwo, saneczki i skikjoring. Do zawo- 
dów tych zgłosiło się 10 narodowości, a mianc- 
wicie: Polska, Austrja, Szwecja, Szwajcarja, Wło- 
chy, Norwegja, Węgry, Francja, Czechosłowzcja i 
Japonia. Jugosławja nie przysłała swych reprezen- 
tantów ze względów politycznych. 

Wobec udziału tylko czterech drużyn w 
rozgrywkach hokejowych termin rozpoczęcia roz- 
grywek został przesunięty na 26 b. m. W dniu 
tym drużyna AZS Warszawa, reprezentująca bar- 
wy polskie, zmierzy się z reprezentacją Austrji. 

W dniu 24 b. m. odbył się kongres z udzia- 
łem delegatów przybyłych państw. 

Polacy na francuskich mistrzostwach 
narciarskich. 

„Na zawodach narciarskich 0 mistrzostwo 
Francji w Chamonix Polska będzie reprezentowa- 
na w biegu pań przez znakomitą narciarkę Lo- 
teczkową, która w roku zeszłym zdobyła mi- 
strzostwo Francji, zaś w konkurencjach męskich 
przez Miickenbruna, który obecnie stale przebywa 
we Francji. 

Definiiywny skład patrolu narciarskiego 
na igrzyska zimowe. 

Dowiadujemy się, że ostateczny skład na- 
szego natcenokięgo kakoja wojskowego na igrzy- 
ska zimowe w St. Moritz przedstawia się nastę- 
pująco: por. Wójcicki, por. Niem'e:, chor. Żytko-     
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wicz, st. strz. Skupień, st. strz. Wł. Czech, st. strz. 
Zaydel i st. strz. Batholt. Strzelec Malarz i por. 
Kasprzyk nie jadą. Jako kierownik patrolu jedzie 
dotychczasowy kierownik ośrodka olimpijskiego 
dła narciarzy—kpt. Łucki. 

Samochodem dookoła świata. 
Polski skaut, Jerzy jeliński, przedsięwziął 

oryginalną podróż... samochodem naokoło świata. 
Podróż ta wzbudziła wielkie zainteresowanie po- 
między sportowcami, tembardziej, że jest to pierw- 
sza wyprawa skautowska, mająca na celu Oopasa- 
nie kuli ziemskiej polską flagą i zarazem pierwsza 
w świecie ekspedycja, która otrzymuje audjencje 
u szefów wszystkich państw' przez które przejeż- 
dża. Harcerz nasz przejechał już na swym samo- 
chodzie marki Ford pół kuli ziemskiej, przebyw- 
szy 36.000 mil. Po objechan'u całej Polski, zwie- 
dził on Czechosłowację, Austrję, Węgry, Jugosła- 
wię, Włochy, Sycylję i Afrykę Północną. 

Obecnie harcerz Jeliński znajduje się w 
Ameryce, nedzwyczaj serdecznie podejmowany 
przez tamtejsze Polonie. Cała prasa polska i an- 
ielska z”mieszcza obszerne opisy jrgo podróży, 
ogato ilustrowane zdjęciami, przedstawiającemi 

harcerzą w różnych sytuacjach i przygodach, przy- 
czem w każdem miejscu postoju p. Jeliński wygła- 
sza po kilka odczytów, tłumnie uczęszczanych. 
Dotychczas harcerz Jeliński jest członkiem 18 
klubów automobilowych. Dzięki pomocy Polonji 
w Detroit „dalszą podróż odbywać się będzie sa- 
mo<hodem marki Buick. 

„, Pozwiedreniu Stanów Zjednoczonych skaut 
Jeliński uda się przez Japonję, Australję i Indję 
do Polski. 

Rozmaitości. 
25.000 lat więzienia. 

Amerykańska prohibicja dostarcza skarbowi 
Stanów Zjednoczonych wcale pokaźnych docho- 
dów. Od czasu jej istnienia, t. j. od stycznia 1920 
roku, trybunały Stanów skazały przemytników al- 
koholu na łączną sumę 1 miljarda 470 miljonów 
franków. Do sumy tej dołączyć trzeba kary, wy- 
noszące ogółem 25.000 lat więzienia. 

  

  

  
  

  

    

w e e e ь ilans Pocztowej Kasy Oszczędności inna i Ę 
STAN CZYNNY na dzień 31 grudnia 1927 r. STAN BIERNY (MON USE (WŁ 

1. Kaga i sumy do dyspozycji . . . . 51.466.597,25 fr Wkłady -czekowe » as е ле оь : 133.331.477.29 NN. 10 grm. 1 porc. 

2. Lokaty w Bankach państwowych . . . . 1.328.292.50 _ 2. Wkłady oszczędnościowe: ааНаа JĄ Ą O. 
3. AR o Ieško“ I ui, 6.344.492.46 a) z ruchu wkładowego . . . . . . 58.452.770.57 "L .- 5,57 8.00 „ 1.20 4. z. ak MŚ waże b) z lil waloryzacji . . . . . . . 9.150284.99  67.603.055.56 | 352 Karczochy luońskie . w» 1.80 „ 0:50 

b) za III ; . sm ‚ 9:069:337.46 3. Przekazy niezrealizowane . . . . . . . 28.611.971.60 425 Marchew karota '. . . „ 1.20 „ 0.40 оя ь „ » . + _9.069.337. 21.421.361.92 4. Różni za obligacje waloryzacyjne . . . 18.155.800.— | 455 Melony . . . « « «: „ — „ 040 5. Papiery wartościowe własne. . . . . . 100.999.848.96 5. Wierzyciele . SIENY Pla 117.382.54 480-OG6MM "-- . - 325:73 7. э 5007; 00 A Poki й fund. emeryt. . . . 1.017.198.95 6. Sumy przechodnie: 120 Rzodkiewka. . . . 3 0307 3 ы wi o e 36.061.819.63 a) rozliczenia międzyokresowe . . . . 1.912.215.66 155 Sałata. . . . . . . „ 0.90 „ 0.35 s za i na zastaw pap. wart. . . . . . 6.581.971.07 b) lane «+ 2 « si4 0 604 891, 13965 8.263.955.31 POLECA 
= 2 Sin NS 6.337.972.85 7. Dłwgi hipoteczne . . . . ., , 126.237.31 

S Žo 8. Fundusz amortyzacyjny . . . . . « . 1612.64.70 | ZYGMUNT NAGRODZKI 
mr i a 9. Fundusz emerytalny . . . . . . . . 1.021.917.87 Wilno, Zawalną Nr. 11-a. i ZAM OS SKO Sa S 1.660.68 EOG 1“ m rezerwowy różnic kursowych . . 8.475 820.51 Canriknislow= w ACHA 

Е Ein ы " .568. ‚ Fundusz zapasowy . . . . . . . . . 2.159.539.— j 12.7Drukarėja: 71 03 я Ё ы 409.611.32 12. Nadwyżka bilansowa | ||| |||] 2.350.997 23 Chcący otrzymać raczą nadesłać swój adres. 288-1 

13. Ruchomości . . . ы 1.692.373.58 
14. Nieruchomości : 23.363 800.51 

211.830.828.92 271.830.828.92 W sali Sprzedają się 
Lados ‚ . 2.160.875.45 I. R6žni za inkaso ‚ . .. .. .. . . 2.160.87545 ‚ @уа доту E Depūzyty zbył 0. 430000 0d 30090637 = JI «© zaodepOgyty 500.0, + -1-30,970.687,— (na Zwierzyńcu). Il, й łombardowe . . ‚ . „ „ » ‚ 12,755,155.60 NL. ВНО » ky o 24,214 788 18880 Dowiedzieć się w Admin. 

54 895.668.05 54.895.668.05 „Kurjera Wileńssiego" od cj =——=—> 9—3 pp. 239-0 
е : co niedzielę | czwarldkh ———— Šis I 

STRATY Rachunek strat i zysków za 1927 r. ZYSKI o godz. 7 wiecz. Poszukuję zorcy, _ stróża, ` 
ordynarjusza w majątku 

1. Wydatki administracyjne: 1. Dochody z obrotu czekowego: kazanie lub innej pracy w mieście ВОН + Szt  0 1.203.831.27 8) DOMINA ZEG pos 629.606.70 albo na wyjazd. UI. Gar- 
B) rzeczowe i keis 1.688.198.14 8.892.029.41 b) naleźność manipulacyjna . 1.071.231.04 l barska 5 m. 27 — Danil- 

2. Procenty od wkładów: c) opłaty za druki i irne . . . 142.107.50 2.443.545 24 | : czyk. 291 a) czekowych . . . . . . 907.146.59 2. Prowizja: jako jedynym  zbawicielu b) oszczędnościowych . . . . . . _2.189.14358 _  3696.290.17 a) inkasowa . . . . 307.805.26 a 
3. Przydział do fund. «mort. nier. i ruch. 662.930.14 b) depozytowa 123.503.24 aaa 36. ZL Ogłoszenia 4. Opłaty na rzecz Min. P. i T. . . . . 1.931.944.18 c) zleceniowa . 2 .. . .. 621.226.96 1.052,535.46 “ £ 
5. Odpisy należności wątpliwych | 165.066.20 _ 3. Odsetki od pożyczek weksłowych. TA SARS AS 3.128.120,19 Sklep „Okazja do 2 451.331.05 4. Odsetki od pożycz. na zast. pap. wart. 529.735.11 Wilno, ul. św Jańska 8. „rien Wileścki i 
7. Nadwyżka bilansowa . , . . . . .- 2.350.997.23 5. Odsetki od pap wart. własnych 3 8.189.778.76 Kupno i sprzedaż: MEBLE, 4 6. Różne inne odsetki. S Pask =. 1.185.398.24 DYWANY, ANTYKI, Lombardo- przyjmaje 

«>DOGHON: zWłdkWE SS 54.048.02 we kwity i rozmaite rzeczy. . а 
Dochód z nieruchomości. . ..... . . 1.573.432.76 — Szacunek rzeczy bezpłatnie. Du | ne najbar dziej 

18.156.594.38 18.156594.38 prowincję. Zawiniam ać list > EE mIŻ5Ó59%3$ powin. Żwkóm la | dogodnych 
Komisja Rewizyjna warunkach 

Pas Przewodniczący: (—) Dr. Michał Małek Dwa pokoje ADMINISTRACJA „ Prezes Członkowie: (—) Jan Fiut Dyrektor do wynajęcia Pocztowej Kasy Oszczędności 
(—) Tadeusz Michciński 

(—) Michał Schneider 
(—) Wiktor Marynowski (—) W. Góra 

(—) 5. Rybałtowski 

Centralnej Księgowości 

kata, 
292/613 

  

OGŁOSZENIE. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie podaje do pu- 

blicznej wiadomości, że w dniu 1.go lutego 1928 roku o godz. 
12-ej odbędzie się w Magazynie Zasobów Dyrekcji na st. Wilno 
Towarowa sprzedaż przez licytację kożuszków krótkich, kry- 
tych, używanych, t. zw. „huzarek” w ilości 80 szt. od ceny wy- 
woławczej 12 zł. za szt. Kożuszki te mogą być obejrzane w 
Magazynie Zasobów w Wilnie. 

Oferent, któremu przypadnie sprzedaż, winien natych- 6 
miast wpłacić na ręce przewodniczącego licytacji kaucję w wy- (Ę 
sokości 5% zaoferowanej sumy, co winno być zaznaczone w licy- b 
tacyjnym protokóle. 

Wydanie kożuszków nastąpi po zatwierdzeniu protokółu 

265/2537/V1-0 

Nasiona inspektowe 7" 
jak: rzodkiewka, sałata, ogórki, melony, kala- 

fiory, szpinak, marchew-karotą poleca 
Sadowa 8, 
Zawalna 18. 

licytacji przez p. Prezesa Dyrekcji. 

        

W. WELER, Wilno, 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

      

  

У 
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godz. 3 m. 30. sz 

УАС 

Kursy Kierowców 

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

„Sieroty w Pustyni” 
głównej genjalna MARION DAVIES. NAD PROGRAM: 1) Kronika „Šwiatfilmu“, 

у 2) Rycerze czerwonego kapturka“ w 1 akcie, 
W poczekalni koncerty radjo, Orkiestra pod dyrekcją p. WŁ. EE Kasa czynna od 

lodz. 4. Ostatni seans o godz. 10. 
astępny program: „Przez dżungle i puszcze. 

seansów 0 
-gr. bałkon 40 gr. 

      
е 

Samo owych 
Stewarzyszenia Technikėw Polskich w Wilnie 

ul. Penarska 55, 

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

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekrelarjat kursów, codziennie od 
godz. 12 do 18 w Wilnie przy ul. Ponarskiej 55. 

      

— (PANIENKA z PRZYTUŁKU) 
sensacyjny dramat w 8 akt. 

        

234-2 

W roli 

ny biletów: parter 
212 

e Zawodowy podoficer 
rachunkowy 

z wieloletnią praktyką, obznaj- 
miony dobrze z buchalterją i 

rachunkowością, 

poszukuje posady biurowej, 
objąłby też stanowisko maga- 
zyniera, najchętniej w majątku. 
Łaskawe oferty należy skiero- 
wać na ręce kierownika Domu 

Inwalidów. 

IMOKESE pozwole- 
209 nie na broń; na imię Alek- 

WAD) sandra Kryczyńskiego. 287 

z prawem korzystania salonu 
i kuchni, nadają się dla adwo- 

doktora lub na 
Ul. Mickiewicza 24—9. __269-1 

Popierajcie 
Ligę Morską i Rzeczną 

„Karjera Wileńskieg 

Jagiellońska 3 

% p» Najstarsza fir- 

„MUŁ, az oz 
kafska 17, talei. 10-58. 

biuro. 

  

    

Na dworcu: 
— Czy m panu pomóc? Zabiorę ją... 
— Co, zy walizkę? = 
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