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ZWIĄZKU STRZELECKIEGO 

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

  

CHRYZANTEMY 
pod protektoratem 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Zaproszenia i bilety w cenie 6 z7., akademickie w cenie 3 zł. są do nabycia u p.p. honorowych gospodyń i gospodarzy oraz u dyżurujących pań gospodyń w przedsionku Domu Oficera Polskiego 

2 od d. 30 stycznia w godz. 6—8 wiecz. iw dniu balu od 11—1 pp. 
  

  

Pan Roman Dmowski wystąpił ostat- 

Ó z serją artykułów drukowanych w pis- 

ach wszechpolskich pod tytułem „Obóz 

narodowy w chwili obecnej". Dotykając w 

jednym z nich sprawy młodego pokolenia, 
stwierdza wódz narodowej demokracji, że 

przyczyną obronnego, rzekomo, stanowiska 

obozu narodowego (zachowujemy tym ra- 
zem terminologię +utora) tkwi w fakcie 
„že od roku 1905 utracił on wpływ na 

młodzież, skutkiem czego w chwili odbu- 

dowania państwa, za mało mizł sił w naj- 

lepszym wieku do walki politycznej”. Lecz 

oto „od r. 1918 wpływ ten Odzyskał i to 

w takiej mierze, w jakiej go nigdy przedtem 

nie posiadał. Nie demoralizowana warun- 
kami niewoli młodzież w olbrzymiej więk 

szości i w najlepszych żywiołach niesie 

dziś wysoko sztandar idei narodowej. l to 

jest zapowiedzią innego jutra". 
Przytoczone przez nas miejsce nie 

jest najmniej ważnem w wywodach p. 

Dmowskiego, który problem młodzieży 

uznaje za rozstrzygający o przyszłości na- 

szego politycznego życia i temuż proble- 

mowi przypisuje największe znaczenie dla 

jego niedawnej przeszłości, którą chce zana- 

lizować. 
Twierdzenie to jest bezwzględnie traf- 

ne i nie wymaga żadnych uzupełnień ani 

modyfikacyj. Zarówno politycy jak pedago” 

gowie są zgodni w tem, że podstawą jutra 

i gwarancją największą z wszystkich, iż 

owo jutro będzie dotre i spokojne dla 

państw i narodów jest ich młodzież. Nie 
trzeba proroków, ky wyczytać przyszłość, 

gruntowna znajomość młodzieży wystarczy 

do ustalenia, w jakim kierunku роргома- 

dzi ona społeczeństwo, gdy urośnie do lat 

politycznej sprawności. 

Myśl p. Dmowskiego jest więc słuszna, 

chociaż wcale nie nowa. Nową jest ocena 
wartości naszego młodego pokolenia przed 

i po wojnie, jego charakterystyka zawarta 

w podanych u góry słowach. Że teoretyk 
wszechpolskiego ruchu uważa ruch Ów za 

szczyt politycznej myśli polskiej, w to 

niema co wątpić. Konstatując zatem 

utratę wpływów swojego stronnictwa 

na młodzież po roku 1905, a więc rzecz 

w swojem rozumieniu złą, za złe musi 

mieć młode pokolenie, które w innych 
stronnictwach szukało i znalazło wówczas 
swe miejsce. 

Napływ zaś młodzieży pod „sztanda- 
ry idei narodowej" od r. 1918 uznaje za 
objaw pomyślny dla swojej partji i widzi 
w tem poprawę ideowego poziomu mło- 

dych. 
Tylko partyjne spojrzenie może po 

dyktować podobny sąd, polegający na pry- 

mitywnem rozumowaniu: „to dobre, co 

moje* i naodwrót. Rzeczywistość rozpatry- 

wana bezstronnie jest tak odmienna od 

konkluzji p. Dmowskiego, iż dziwić się 

wypada, gdy ucieka się on do tak prymi- 

tywnego wnioskowania. 
Pokolenie młodzieży polskiej z czą- 

sów przed wojną światową, jego rola w 

odbudowie państwa wymaga monograiji, 

najpoważniejszej, jaką można pomyśleć. 

Lwią część tej monografji, pisanej sine 

aliqua ira et quolibet studio zajmą Legjo- 
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bauda 0 naszej młodzieży. 
ny, będące przejawem sił twórczych, które 

tkwiły w Ówczesnej młodzieży, oraz pro- 

bierzem wartości idei przez nią żywionej. 

R-ecz jasna, że była to owa część mło- 
dych, która nie szła drogą demokracji na- 

rodowej. Część z pewnością nie większa, 

mała, bardzo mała, lecz jakże silna i tęga! 

I właśnie ona wpłynie na dodatni sąd hi- 

storyka, który go wypowie kiedyś objek- 

tywnie o minionej niedawno przeszłości. 

Okaże się, že „demoralizowana waruoka- 
mi niewoli* młodzież ówczesna nietylko 

najtrafniej z pośród wszystkich ujęła za- 

gadnienie przyszłości, dała za nią krew i 

trud, ale, nawiązując do powstańczej i d 

mokratycznej tradycji, położyła podwaliny 

pod demokrację w wolnej Polsce. 
Oto jest rzeczyw'stość, wypaczona 

najdosadniej w zwierciadle sądu p. Dmow- 

| skiego, zmieniona „bez poczucia historycz- 
nej prawdy, ad usum bieżącej chwili. 

Jakżeż wygląda młode pokolenie po 

r. 1918, albo mówmy lepiej obecre? Czy 

naprawdę wolność polityczna oddziałała 

na nią dodatnio, wyrwała ją z kręgu błę- 

dów i przywar poprzedników „urodzonych 

w niewoli, okutych w powiciu“? P. Dmow- 
ski potwierdziłby to pytanie bezwątpienia. 

Przecież dała, według niego, dowód swego 
poziomu, garnąc się w swoim czasie ma- 

sowo pod skrzydła „idei narodowej*! 

Znamy to dobrze z życia. Mamy w 

pamięci masowe zebrania wiecującej mło- 

dzieży akademickiej, porywanej przez nie- 

dojrzałych agitatorów, urodzonych dema- 

gogów, szermujących hasłami, rzucających 

w tłum słowa, terminy i pojęcia, których 

treś.i sam mówca nie rozeznawał. Nieuki 
i nieroby, niewidziane nigdy w pracowniach 

i seminarjach powiodły rej. Typ żelaznego 

akademika, zwichniętego ma polityce i 

partji zaciążył nad życiem młodzieży i jej 
ideowym nastrojem. Bierna masa, nosząca 

na sobie piętno wojny i umysłowej paupe- 

ryzacji przez wojnę spowodowanej, poszła 

bezkrytycznie pod jarzmo krzykactwa, płyt- 

kości i filisterstwa. Aktem prawdziwej od- 

wagi cywilnej i hartu było, gdy mała grup- 

ka poważnej młodzieży próbowała zabrać 

głos, by przeciwstawić się uchwalanym bez 

krytycyzmu rezolucjom szowinistycznym. 
Wraz tłoczyły się ciała, groziła zaciśnięta 
pięść, wznosił sękaty kij. 

„Myśli polityczne współczesnego Pola- 

ka* były czytane, lecz nie przez młodych 

z pod znaku narodowego. Jej prowodyrom 

w jednem z uniwersyteckich środowisk w 

Polsce zmarły ksiądz Lutosławski musiał 

przypominać, że trzeba pamiętać o ksiąž- 

kach, kończyć studja i nie dawać gorszą- 

cego przykładu nieuctwa. Sfery uniwersy- 

teckie uznały zgodnie, że młodzież znajdu- 

je się w ideowym upadku i zaniedbaniu. Spó- 
źniony o sto lat typ niemieckiego /bursza 
przyjął się i rozkrzewił niepomiernie. Ta- 
kie oto jest oblicze owej „nie demoralizo= 
wanej warunkami niewoli młodzieży, która 

w olbrzymiej większości | w najlepszych 
żywiołach niesie dziś wysoko Sztandar 

idei narodowej'! 
Okazuje się więc, że obecny stan 

młodzieży wcale nie usprawiedliwia opty- 

mizmu. Jeżeli co gwarantuje dobre jutro,   
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Z pobytu prof. Birżyszki w Warszawie. 
WARSZAWA, 311 (Pat). Bawiący w 

Warszawie przedstawiciel prasy. litewskiej 
prcf. uniwersytetu kowieńskiego p. Miko- 
łaj Birżyszka odwiedził dzisiaj dyrektora 
PAT p. Piotra Góreckiego, z którym odbył 
dłuższą konferencję. Poruszono między in- 
nemi spawę wzajemnych informacyj pra- 
sowych polsko - litewskich. Prof. Birżyszka 
był dzisiaj przyjęty w godzinach południo- 
wych przez p. min. spraw zagranicznych 

Zaleskiego, który udzielił mu specjalnego 
wywiadu dla prasy litewskiej. O godz. 5 
popołudniu prof. Birżyszka był podejmo- 
wany w sali Pompejańskiej hotelu Euro- 
pejskiego przez grono profesorów uniwer- 
sytetu warszawskiego z J. M. ks. rektorem 
Szlagowskim i prof. Handelsmanem .na 
czele. W zebraniu wzięli udział przedstawi- 
ciele ster naukowych, społecznych i praso- 
wych stolicy. 

Po Żukauskasie — Szilingas. 
KOWNO, 31 I. (Pat). „Lietuva“ čonosi, że minister Spraw Wewnętrznych Szi* 

lingas podał się do dymisji. Na miejsce jego został mianowany członek Sądu Okręgo- 
wego Szilins| к 

awdži    oblicze polityki Niemiec. 
PARYŻ, 31.1 (Pat). W Senacie odbyła | traktatowi wersalskiemu Niemcy stwarzają 

się dyskusja nad interpelacją w sprawie 
polityki zagranicznej. W przemówieniu 
swem sen. Hubert stwierdził, że polityka 
Francji w każdej dziedzinie kierowała się 
zawsze dążeniami pokojowemi i ideą, że 
bez sankcjonowanego arbitrażu nie mcże 
być zspewnionego bezpieczeństwa, bez cze- 
go znów rozbrojenie nie jest możliwe. 

Robiąc aluzję do wczorajszego prze- 
mówienia ministra Stresemanna mówca 
zaznaczył, że aczkolwiek Niemcy uważają 
się za zupełnie rozbrojonych to jednak wy- 
nikiem ich przegranej było zorganizowanie 
armji według metod nowoczesnych, nie 
zastosowanych jeszcze przez Francję. Roz- 
brojenie materjalne nia ma znaczenia bez 
poprzedniego rozbrojenia moralnego. Ce- 
lem uniknięcia nowej wojny mówca  zale- 
cał stworzenie unji międzynarodowej i w 
zakończeniu złożył hołd Briandowi, stwier- 
dzając, że poświęcił on dziełu pokoju pra- 
cę całego swego życia. 

J W dalszym ciągu-dyskusji zabral glos 

   
BERLIN,*31.I (Pat). Cala prasa ber- 

fńiska poświęca , wiele uwagi wczorajszej 
mowie ministra Stresemanna. 

„Vossische Ztg* uważa, że mowa ta 
miała na celu rozprawienie się z dwoma 
faktami, które zakłóciły politykę Strese- 
manna w ostatnich dniach. Pierwszym fak- 
tem było przemówienie Paul Boncoura w 
sprawie okupacji Nadrenji, a drugim nale- 
żącym do dziedziny polityki wewnętrznej 
Niemiec komunikat Landsbundu niemieckie- 
go przeciw traktatowi handlowemu z Pol- 
ską. 

„Vorwaerts* podkreśla, že min. Stre- 
semann widział się zmuszony wystąpić о- 
stro przeciwko własnym towarzyszom koa- 
licyjnym. Trafił on przytem w sedno pięt- 
nując demagcgję Landsbundu i stwierdzając 
autorytatywnie, że umowy zawarte dotych- 
czas między Warszawą a Berlinem były 
zatwierdzone przez cały gabinet. Było to 
najlepszem zaprzeczeniem wszelkich dema- 
gogicznych deklaracyj Landsbundu, który 
udaje, że wie doskonale, jak nieprzejedna- 
ne stanowisko zajmowali ministrowie nie- 
miecko-narodowi w czasie poufnych posie- 
dzeń gabinetowych, ażeby przez to pokryć 
istotną kompromisowość tych ministrów. 
Taktyka Landsbundu i niemiecko-narodo- 

nowy wielki sztab generalny, kierujący 
armją niemiecką i oczekują niecierpliwie 
chwili uwolnienia się od zobowiązań  trak- 
tatowych, przygotowując odwet. Jednostki 
zaś, które opowiadają się szczerze za po- 
kojem, oskarżane są w Niemczech o zdra- 
dę stanu. W roku 1926 skazano z tego po- 
wodu 500 osób na ciężkie roboty. Sen. 
Eccard zakończył wyrażeniem nadziei, że 
Francja nie wyrzeknie się żadnych gwa- 
rancyj, jakie posiada na mocy traktatu po- 
kojowego. 

Po przemówieniu sen. Eccarda z 
brał głos sen. Japy, który domagał ię 
zerwania stosunków z Sowietami wobec 
istniejącej stale z ich strony groźby mie- 
szania do wewnętrznych spraw kraju. Na- 
stępny mówca Lemery zapytywał, czy mi- 
nister Briand zgodzi się na utworzenie po 
ewakuacji Nadrenji zdemilitaryzowanej stre. 
ty, pozostawiająceį pod kontrolą Ligi Naro- 
dów. Na tem dyskusję przerwano. Będzie 
ona prowadzona w dalszym ciągu we 
czwartek. . tóry zaznaczył, że wbrew 

A berlińskiej o mowie Stresemanna 
wych jest, zdaniem „Vorwaertsu*, najlep- 
szym dowodem, że obłuda polityczna, o 
której mówił wczoraj minister Strese- 
mann, istnieje nietylko poza granicami 
Niemiec. 

„Germania“ stwierdza, że odprawa 
udzielona przez min. Stresemanna Lands- 
bundowi była całkowicie zasłużona. 

Dzienniki prawicowe, jak „Local An- 
zeiger“ i „Deutsche Ztg“ wyrażają ubole- 
wanie i niezadowolenie z powodu wystą- 
pienia min. Stresemanna przeciw Landsbun- 
dowi. „Local Anzeig.* nazywa ten punkt 
mowy min. Stresemanna niezrozumiałym i 
ubolewa, że część przemówienia, protestu- 
jąca przeciwko dekretowi polskiemu o stre- 
fie granicznej była zbyt łagodna i zbyt dy- 
plomatyczna. 

Organ agrarjuszów niemieckich „Deut- 
sche Tagesztg.* przyznaje, że uderzająca 
była ostrość i podniesiony ton, z jakim 
minister wystąpił przeciw rezolucji Lands- 
bundu. Dziennik ironicznie zauważa, że 
Stresemann lepiejby uczynił, gdyby swego 
nakładu energj i głosu, włożonego w wystą- 
pienie przeciw Landsbundowi użył na za- 
protestowanie przeciwko polskiemu dekre- 
towi o strefie granicznej. 

to właśnie pewność, że stosunki wyżej 

przedstawione ulegną zmianie. Jej począt- 

ki już się zaznaczyły. 

W ostatnich dwóch latach nastąpił 
wyraźny zwrot ku lepszemu. Typ młodzień- 
ca, który chce poważnie ustosunkować się 

do zagadnień i spraw politycznych i dąży 

do tego przez oczytanie, zastrzegając dla 

siebie swobodę myśli, staje $ię coraz pow- 
szechniejszy. Wyraża się to we wzroście u-   grupowań demokratycznych młodzieży, zy-   skujących stale na liczbie i autorytecie, I w 

tej dziedzinie nastaje zmierzch narodowej 
demokracji. 

Dalszy przebieg tego procesu ideowej 
emancypacji młodzieży zależy od pogłębie- 
nia myśli, wygnania precz . „obtłuczonego 
frazesu*. 

Lecz ci, którzy pójdą nową drogą 

rozminą się znów z szeregami p. Dmow- 
skiego, jak rozminęli się z nimi już raz w 

roku 1905, Tyn. 

owego. 
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budujcie Radjo-aparaty "ii: 
kupując radjosprzęt w najtańszem źródle 

Wilno, ul. Ś-to Jańska 9. 306—5 

Prawdziwie cj 
kryształ to „Sylwerex* o sile lampy. 
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Dyrektor Więdzynarodowego 
(órym Šis 

WIEDEŃ, 31.1 (Pat.) Dyrektor Mię- 
dzynarodowego Biura Pracy p. Albert Tho- 
mas na łamach „Neue freie Presse" mówi 
o swej podróży na G. Śląsk w roku 1928. 
Obawialiśmy się wszyscy, że rozerwanie 
G. Sląska spowoduje jego upadek. Obawy 
te okazały się zgoła nieuzasadnione. Gór- 
ny Sląsk pracuje bardzo intensywnie i bar- 
dzo skutecznie. P. Albert Thomas zamie- 
rza odbyć za sześć tygodni dłuższą podróż 
po Górnym Sląsku, aby poinformować się 
dokładnie o stosunkach gospodarczych i 
spo; ych panujących w tym kraju. 

śmierci J. hilińskiego, szewca- 
pałkownika. 

KRAKÓW, 31.1. (Pat). Wczoraj, jako 
w 117 rocznicę śmierci Jana Kilińskiego, 
szewca i pułkownika 26 pulku b. wojsk 
polskich, odbyło się nabożeństwo w kościele 
Oo. Dominikanów staraniem cechu szew- 
ców. Wartę honorową tworzyli żołnierze 
20 pułku p. W nabożeństwie wzięli udział 
przedstawiciele władz, miasta, weterani z r. 
1863 oraz delegacje podoficerów wszystki 
pułków stacjonowanych w Krakowie. 

Jak wiadomo, przed kilkunastu dnia- 
mi został aresztowany i osadzony w wię- 
zieniu b. poseł Dubrownik, którego „dzia- 
łalność* poselska kolidowała z kodeksem. 
B. poseł Dubrownik onegdaj został z po- 
lecenia władz prokuratorskich zwolniony 
z więzienia, jednakże jako środek zapobie- 
gawczy został zastosowany areszt domowy. 
B. poseł Dubrownik „odsiaduje* więc u 
siebie w mieszkaniu w Lidzie. 
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Po zgonie marszałka Haiga, 
PARYŻ, 31.1 (Pat.) Pisma poświęcają 

całe kolumny wspomnieniom pośmiertnym 
o marszałku Haig, przypominając poszcze- 
gólne etapy jego karjery i udziału jego we 
wspólnem zwycięstwie Francji i Anglji. 
Zdaniem pism francuskich śmierć marszał- 
ka Haiga sprowadza żałobę także i na 
Francję. W dziennikach ukazały się pełne 
wzruszenia deklaracje marszałka Focha, 
marszałka  Joffra, Clemenceau i ministra 
Painleve poświęcone zmarłemu marszałko- 
wi Anglji. Rząd francuski reprezentowany 
będzie na pogrzebie lorda Haiga przez 
marszałka Focha i marszałka Petain. 

* 
* * 

LONDYN, 31.1 (Pat.) W uroczystoš- 
ciach pogrzebowych lorda Haiga wezmą 
udział oddziały wojskowe w ilości sześciu 
bataljonów piechoty i 8 szwadronów kawa- 
lerji. Zgodnie z ceremonjałem 19 dział odda 
salwę honorową. Wdowa po zmarłym lady 
Haig wyraziła nadzieję, że zamiast wień- | 
ców z żywych kwiatów składane będą na 
trumnie zmarłego wieńce sztucznego maku 
flandryjskiego, co zasiliłoby poważnie in- 
stytucje inwalidzkie, którym patronował 
owczą Haig i które były jego wielką 
umą. 

„OGNIWO* |. 

Dubrownik zwolniony 2 więzienia. 
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Koniereneja praedstauieleli 
bylych wojskowych terenu OK. I w Grodnie. 

Celem używotnienia pracy państwo- 
wo-twórczej luźno rozrzuconych oddziałów 
b. wojskowych, chcąc podtrzymać inicjaty- 
wę skonsolidowanego Związku B. Wojsko- 
wych w Wilnie i rozszerzyć go na cały 
OK. III zarządził dowódca OK III p. gen. 
bryg. inż. Litwinowicz konferencję przed- 
stawicieli wszystkich organizacy, i stowa- 
rzyszeń b. wojskowych z terenu OK III w 
Grodnie. ) 

Na wezwanie to przybyło 25-ciu de- 
legatów z następujących Środowisk: Wilna, 
Błałegostoku, Wilejki, Nowo-Wilejki, Mo- 
łodeczna, Wołkowyska i Grodna. 

Przemówienie gen. Litwinowicza. 

Konferencję zagaił dowódca OK III 
p. gen. bryg. inż. Litwinowicz wskazując 
na niekorzystność naszych granic pod 
względem obronnym, przewagę liczebną 
naszych sąsiadów, wobec czego dążyć mu- 
simy do konsolidacji dlatego, by w spo- 
łeczeństwie zapanowało przekonanie ko- 
nieczności połączenia rezerw w jedną srmję 
„rezerwową. Warunki ekonomiczne zmuszają 
nas do rozszerzenia pracy armji na $ро- 
łeczeństwo, bo wiemy, jako wojskowi, że 
tylko wielka armja narodowa może coś 
działać. 

Luźnemi bataljonami działającemi na 
własną rękę, jak to czyniły dotychczas rÓż- 
ne stowarzyszrnia b. wojskowych, nic nie 
osiągniemy. 

Pierwsza konsolidacja b. wojskowych 
w Wilnie, w miejscach najbardziej zagrożo- 
nych musi objąć cały OK. III a trzy na- 
stępujące określenia Statutu Związku By- 
łych Wojskowych w Wilnie t. j. Z. O. W. 
ma na celu: 

1) Współdziałanie z władzami rządo- 
wemi w pracach nad utrwaleniem bytu 
państwa polskiego, jego niepodległości, ca” 
łości, potęgi i bezpieczeństwa. 

2) Współdziałanie z władzami rządo- 
wemi w akcji przysposobienia wojskowego i 
wychowania fizycznego. 

3) Kształcenie wojskowe członków 
zrzeszonych organizacyj, oraz potęgowanie 
między nimi ducha narodowego i wojsko- 
wego. 

Mając przed sobą te cele, nie do po- 
myślenia jest, byśmy maszerowali oddzielnie. 
Dlatego współpracą armji czynnej z armją 
rezerwową musi być jaknajściślejszą, a 
podstawą jej będzie praca p. w. i w. f. 

W zakończeniu gen. Litwinowicz zwró” 
cił szczególną uwagę na konieczność wy- 
chowania fizycznego, gdyż pod tym wzglę- 
dem Polska jest dzięki zaborcom, którzy 

szowo w tym kierunku działali zanie- 
ana. 

Referat. 

Po przemówieniu p. gen. Litwinowi- 
cza wygłosił por. Józef Skwarnicki z DOK Iil 
referat na temat "Formy współpracy ofi- 
cerów i szeregowych rezerwy w pracy pw. 
i fw. na terenie OK III. 

Na tym referacie zakończyła się pierw- 
sza część konferencji. 

Po przerwie obiadowej pod przewod- 
nictwem p. gen. w st. sp. Suchodolskiego 
z Suwałk i assesorów p. płk. Bobiatyń- 
skiego i p. Pietraszuna Z, O. W. w Wil- 
nie rozpoczęły się właściwe obrady, wyni* 
kiem których były następujące uchwały. 

  

WOLNA _ TRYBUNA. 

Glos kownianina pod adresem 
p. Waldemarasa. 
Dzienniki  kowieńskie doniosły w 

swych ostatnich numerach o nowem wyz- 

waniu, rzuconem przez p. Waldemarasa 
społeczeństwu  Kowieńszczyzny i Wileń- 

szczyzny. Mianowicie, w myśl swych po- 
przednich enuncjacyj w prasie zagranicznej, 
p. Weldemaras uznał za możliwe oddać 

sądom tych wszystkich Polaków i Litwinów, 
zamieszkałych na Litwie, a pochodzących 
z Kowieńszczyzny lub Wileńszczyzny, któ- 
rzy w krytycznym okresie 1918 — 1920 r. 

porwali za broń, by osłonić kraj rodzinny 
od czerwonej nawały sowieckiej. Są sądze= 

ni wszyscy b. wojskowi polscy, o których 
p. Waldemaras jest zdania, iż posiadają 
lub winni posiadać obywatelstwo litewskie. 

Q stanowisku prawniczem wytworzo- 
nej sytuacji mówić nie będziemy. Rząd bo- 
wiem, któremu przedstawicielstwo narodo- 
we — Sejm litewski — odmówiło zaufa- 
nia, jest sam przez się bezprawiem, i nie 
może pretendować do ochrony lub wyko- 
nywania praw. Zresztą lud litewski protes- 
tował już kilkakrotnie zbrojnie i w drodze 
pokojowej przeciwko rządom p. Waldema- 
rasa. Jednakże przypomnieć należy miesz- 
kańcom Wileńszczyzny, że rząd p. Wzlde- 
marasa porwał w swoim czasie z terytor- 
jum wileńskiego dwóch urzędników pol. 
skich — i sądził ich, jako obywateli Iltew- 
skich, za służbę w wojsku polskiem (Ja. 
błoński, Piotrowski, Gryniewicz). Niechże 
wilnianie zapiszą tę ostatnią prowokację 
do długiego rejestru aktów nienawiści, sto- 

sowanych względem Wileńszczyzny i jęj 
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oryanizacyj į stowarzyszeń | 

Uchwały. / 

Zebrani na konferencji organizacyj b. 
wojskowych w Grodnie stwierdzają jedno- 
głośnie, że żywy i celowy rozwój pracy 
wychowania fizycznego oraz przysposobie- 
nia wojskowego na terenie kresowego OK. III 
wymaga ścisłego współdziałania wszystkich 
państwowo czujących i myślących b. woj- 
skowych zrzeszonych w różne organfzacje 
i w związki jak oficerów tak i szeregowych 
rezerwy. < 

Z tych wzgiędėw zebrani postana- 
wiają: 

1) Współudział swój w pracy przy- 
sposobienia wojsk. i wychowania fizyczne- 
go uskutecznić przez skonsolidowanie się 
w wojewódzkie związki organizacyj b. woj- 
skowych wszystkich organizacyj i związków 
oficerów rezerwy oraz szeregowych z tere- 
nu O. K. III — przyjmując za podstawę 
statut istniejącego już Związku Organizacyj 
b. Wojskowych w Wilnie. 

Co do ostatniego ustępu uchwały, 
tyczącej slę przyjęcia statutu Wileńskiego 
Ż. O. W. za podstawę do organizacji bia- 
łostockiego wojewódzkiego Z. B. W. po- 
zostawia się delegatom z województwa bia- 
łostockiego możliwość wypowiedzenia się 
na Walnym Zjeździe wszystkich organiza- 
cyj b. wojskowych mającego się odbyć 
dnia 2. II. 28 w Białymstoku. 

Wileński Wojewódzki Związek Orga- 
nizacyj b. Wojskowych objąłby ze względu 
terytorjalnego położenia O. K. III również 
powiaty lidzki i wołożyński z województwa 
nowogródzkiego. 

Białostocki Wojewódzki Związek O. 
B. objąłby całe województwo białostockie. 

Konsolidacja ta ma na celu stworze- 
nie reprezentacji b. wojskowych z terenu 
O. K. III. w osobie Wojewódzkich Zarzą- 
dów Związków b. Wojskowych, w łonie 
których powinny powstać referaty p. w.i 
w. f. ściśle współdziałające w tej pracy z 
Dowėdztwem O. K. III. 

2) O ile zadania społeczne wymienio- 
nych wyżej wojewódzkich związków Z. B. 
W. nie mogą być ujęte w Ścisłe ramy dys- 
cypliny wojskowej, o tyle udział wszystkich 
członków w wojewódzkich Z. B. W. pracy 
p. w. i w. f. musi nosić charakter obowią- 
zkowej służby obywatelskiej dla państwa 
polskiego, oparty na dobrowolnem zobo- 

wiązaniu się do spełnienia rozkazów władz 
wojskowych kierujących i odpowiadających 
za tę pracę. 

Tylko karne i niezawodne wykonywa- 
nie zadań jakiemi D. O. K. III. obarczy 
zarządy wojewódzkich Z. B. W. da mož- 
ność zaangażowania wszystkich b. wojsko- 

wych z terenu D. O. K. Ill do używotnie- 

nia tak wielkiej idei, jakiem jest „powszech- 
ne wychowanie fizyczne i przysposobienie 
wojskowe narodu polskiego”. 

3) Obronność granic Polski (Szczę- 
gólnie kresów wschodnich) wymaga w pier- 
wszym rzędzie - sprawności rezerw armji 
czynnej, z tych względów sprawność fizy- 
czna i wojskowa rezerwistów, jak oficerów 
tak i szeregowych jest nakazem moralnyra 
dla każdego rezerwisty obywatela Rzeczy- 

pospolitej. Czynny udział w pracy w. f p. 

w. w charakterze instruktorów kontrakto- 
wych i bezpośredni o woddziałach p. w. re- 

zerwistów członków wojewódzkich Z. B. W. 
wzmocni rezerwowe szeregi armji narodo- 

mieszkańców przez obecny rząd ko- 

wieński. 
Niezmiernie ważną rolę odegrywa w 

tej sprawie punkt widzenia moralny. Szcze- 

gólnego cynizmu i braku najbardziej ele- 

ny p. Waldemarasa dowodzi ta okolicz- 

ność, że to właśnie on, a nie kto inny, 
zabrał się do „sądzenia” b. wojskowych. 
Przecież w latach 1917 i 1918, gdy. Wilno 

i Kowno gotowało się do zbrojnego czynu 

w imię wolności p: Waldemar (wówczas 

tak się nazywał) paktował z Niemcami w 

Brześciu Litewskim w imieniu... Ukrainy. 

Zaś w roku 1920, gdy bolszewicy zajmo- 

wali Wilno, tenże p. Woldemar, już jako 

reprezentant litewski, robił honory domu 

w Wilnie „rycerskiej armji sowieckiej”. *) 

W dwa miesiące później, p. Woldemar 

pierwszy „wyrywał* z Wilna na wieść o 

zbliżeniu się litewsko-białoruskich dywizyj 

Generała Żeligowskiego. 
Jak widzimy, p. Waldemar nietylko 

stanowczo i zdecydowanie nie znosił zapa- 

chu prochu, lecz także dawał dowody kom- 

pletnej ignorancji tego, co się zwie hono- 

rem wojskowym. Zhańbił litewską Pogoń 
wspólnictwem z krwawą „czerezwyczajką”, 
Nie potrafił w obronie zagrabionego przez 

*) W broszurze p. t. „La question de Vil- 
na", podpisanej: „A, Voldemar* (końcówka „as“ 

została dodana po r. 1923, jako że „litwinizacja” 
obecnego premjera posuwała się etapami), autor 
opisuję w sposób następujący tę uroczystą chwi- 
lę: „Na Wielkiej Pohulance (nastąpiło spotkanie 
się oddziałów litewskich, wkraczających Trockim 
traktem, z oddziałami sowieckimi. Obie kolumny 

zatrzymały się i orkiestry odegrały hymny naro- 
dowe” (?) dopisek autora). „Po przywitaniu ro- 
syjskiego komendanta*,.. „udało* mi się (p. Vol- 

demarowi) ustalić lojalną współpracę litewskich i 
sowieckich władz. Dalej p. Voldemar wspomina 
o „rycerskości* wojsk sowieckich,   
mentarnego poczucia przyzwoitości ze stro- 
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Onegdajsza radjo - stacja berliūska 

stwa Spraw Zagranicznych Sokołowski i 

opuścić Moskwę. 

moskiewskim przybyli do Warszawy. Na 

rano w podróży. 

   
   

spirowanych przez Berlin i 

olejowa konfere 
"©. W dniu dzisiejszym w gmachu dy- 
rekcji P. K. P. przy ul. W. Pohulanka roz- 
poczęły się prace polsko - sowieckiej kon- 
ferencji kolejowej, w której uczestniczą na- 
stępujący delegaci ZŚRR: członek zarządu 
kolei moskiewsko - białorusko - bałtyckiej i 
zarazem przewodniczący delegacji sowiec- 
kiej Robowik, naczelnik wydziału eksplo- 
atacyjnego tej koleji Abuaszwili oraz czło- 
nek zarządu koleji południowe - zachodnich 
Puszkarew. 

Przewodniczący konferencji prezes 

Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej inż. Sta- 
szewski zagajając obrady powitał delegatów 
sowieckich, a następnie przekazał przewod- 
nictwo konferencji naczelnikowi wydziału 
eksploatacyjnego Wileńskiej Dyrekcji inż. 
Łagunie. Pozatem z ramienia Wileńskiej Dy- 
rekcji biorą udział w konierencji naczelnik 
wydziału mechanicznego inż. Jabłoński, 
naczelnik wydziału handlowo - taryfowego 
Beczkowski, kierownik działu statystyczne- 

Niemiec. 

„Lietuvos 
zultatów, jak się spodziewano. 

delegatów polskich dyr. Sokołowskie- 
go i Hołówki z Moskwy. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

podała komunikat Agencji Tel. Unien'u, 

która komunikuje, iż delegaci rządu polskiego, dyrektor departamentu Minister- 
naczelnik wydziału wschodniego Hołów- 

ko, wydelegowani przez rząd polszi do Moskwy dla przeprowadzenia wstępnych 

konferencyj z przedstawiciełami Komisarjatu Ludowego do Spraw Zagranicznych 

w sprawie nawiązania rokowań handlowych polsko - sowieckich musieli nagle 

Wczoraj wieczorem dyrektor Sokołowski i naczelnik Hołówko pociągiem 
dworcu spotkeli ich urzędnicy Minister- 

stwa Spraw Zagranicznych oraz grono dziennikarzy. 
Na zapytanie naszego korespondenta, czy znany mu jest komunikat Tel. 

Union'u p. Hołówko odpowiedział, że zaznajomił się z treścią tego komunikatu 

Na zapytanie, ile jest prawdy w tym komunikacie, p. Hołówko usunął się 
od odpowiedzi, oświadczając, iż nie może udzielić żadnych infermacyj przed 
złożeniem raportu ministrowi Spraw Zagranicznych p. Zaleskiemu. 

Jeszcze wczoraj p. Hołówko przyjęty był przez min. Spraw Zagranicznych, 
który po wysłu haniu raportu odbył z nim dłuższą konferencję. 

W ten sposób informacje Tel. Union,u, które wywołały wielkie poruszenie 

w sferach pol.tyczaych stolicy, nie zostaty oflcjalnie zdementowane. 
j k nie naležy ich brač powažnie, 

own 

Tem nie- 
Ibowiem agencja ta słyn.e z infor- 

a. olsko -sowiecka. 
go wydz. eksploatacyjnego Slinko, kierow- 
nik działu przewozowego wydz. eksplo- 
atacyjnego Korytko, dalej z Radomskiej 
Dyrekcji Kolejowej naczelnik wydziału 
ekspłoatacyjnego inż. Landsberg, kierownik 
działu wagonowego Olszewski, kierownik 
działu statycznego Poppe. 

Najważniejszą ze spraw, które będą 
przedmiotem obrad konferencji jest uzupeł- 
nienie obowiązujących umów granicznych 
na przejściach Stołpce-Niegorełoje i Zdoł- 
bunów-Szepietówka, warunki ruchu towa- 
rowego bezprzeładunkowego w wagonach 
nie hamulcowych typu rasyjskiego. Poza- 
tem na porządku dziennym obrad znajdu- 
je się szereg spraw, wypływających z obo* 
wiązujących umów granicznych. Obrady 
potrwają przypuszczalnie do dwóch tygod- 
ni. W końcu przybyć ma na konferencję 
delegat departamentu eksploatacyjnego Mi- 
nisterstwa Komunikacji z Warszawy.   

Pertraktacje z Niemcami nową erą dla Litwy? 

KOWNO, 31 I. (Ate). O nawiając rokowania litewsko-niemieckie, „Lietuvis" pisze, 
że w ciągu pertraktacyj Niemcy niejednokrotnie występowali przeciwko interesom 
Litwy. Niemcy powinni rozumieć, że taktyka tego rodzaju sprzeczna jest z interesami 

Dziennik wyraża nadzieję, że dalsze pertraktacje pomiędzy Niemcami i Litwą bę- 

dą miały wielkie znaczenie i że od nich rozpocznie się nowa era na Litwie. 
Žinios“ stwierdza jednak, że podróż Waldemarasa nie dała takich re- 
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wej w duchu zasady, že gwarancją pokoju 
jest siła moralna, fizyczna i militarna 
wszystkich obywateli państwa. 

4) Dorobek ideowy i życiowy b. woj- 
skowych uzyskany na wszystkich frontach 
świata w walce o niepodległość Polski nie 
może dziś zanikoąć w angażowaniu się 
tychże do szkodliwych państwu polskiemu 
walk partyjnych i w rozdrabianiu się na 
luźne grupy organizacyjne. Idąc za światłym 
przykładem pierwszego obywatela i żołnie- 
rza Polski Marszałka Józefa Piłsudskiego 
cały wysiłek i trud życia byłych wojsko- 
wych zrzeszonych w wojewódzkich Z. B, 
W. skrystalizować się musi w realnej pra- 
cy pafńistwowo-twórczej, w duchu pogłębie- 
nia wartości obywatelskich, fizycznych i 

się Wilna nawet próby oporu okazać wkra- 

czającym litewsko-bialoruskim dywizjom i 

umknął — wślad za „czerezwyczajką“. 
Ostatnia okoliczność tłumaczy się 

zresztą względami psychologicznemi w pier- 

wszym rzędzie: czyż mógł pozostający w 
ścisłym kontakcie z władzami niemie- 
ckiemi Waldemar opierać się  żołnie- 
rzom, którzy z ziemi litewskiej wyrośli, któ- 

rych pokolenia całe za tę ziemię z bronią 

w ręku umierały, a którzy po nowych klę- 

skach i po nowych zwycięstwach — wra- 

cały z pod Radzymina, by wyrzucić z ro- 

dzinnego gniazda obcego naježdzcę i pa- 
noszących się pod jego osłoną spekulantów 
politycznych? 

Pan Waldemar nie mógł tego uczynić 

i nie uczynił. Jednakże w chwili obecnej, 

w chwili, gdy wczorajszy „Waldemar“ na- 

zywa się „Waldemarasem”, gdy dzięki prze- 

mocy i gwałiowi rządzi Litwą, ośmiela się 

on, w poczuciu bezkarności, zagwarantowa- 

nej uznaniem przez Polskę granic Małej 

Litwy, rzucać wyzwanie byłym wojskowym 

polskim, którzy w ciężkich, przełomowych 

dla obojga narodów chwilach nie wahali 
się przeciwstawić wschodniej burzy, grożącej 

w równej mierze niepodległości Polski, jak 

i niepodległości Litwy. 

Jakaż może być odpowiedź na tego 

rodzaju wyzwanie? 
Zbrojnie żołnierz polsko-litewski od- 

powiedzieć nie może. Marszałek Piłsudski 
zagwarantował w Genewie granice Małej 
Litwy. Zresztą w chwili obecnej — dla o- 
czyszczenia atmosfery na Litwie — trzeba 

byłoby rozpętać nową zawieruchę wojenną. 
Żołnierz, który jest jednocześnie obywate- 
lem swego kraju, wojny i spustoszeń za 
'nią idących życzyć Litwie nie może. 

Natomiast były żołnierz polsko-litew- 
ski winien pamiętać, że jest obywatelem   

wychowania wojskowego narodu. Spełnia- 
ny w ten sposób obowiązek pierwszych 
pojowników o niepodległość Polski da 
Kresom Wschodnim Rzeczypospolitej od- 
porność i zwartość społeczną, o którą roz- 
biją się wszelkie zakusy wrogów zewnę- 
trznych i wewnętrznych. 

Celem zrealizowania tych uchwał ze- 
brani postanawiają niezwłocznie przystąpić 
do organizacji wojewódzkich Z. B. W. przez 
które spełniać będą wszelkie rozkazy woj 
ska, tyczące się udziału byłych wojskowych 
z terenu DOK. III. w pracy wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego. 

Zjazd zakończono wysłaniem depesz 
do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Moś- 
cickiego i Marszałka Piłsudskiego. 

ziem litewsko-białoruskich. Nie tej Litwy 

nietolerancyjnej, pozwalającej sobą rządzić 

międzynarodowym awanturnikom, lecz Li- 
twy z Wilnem jako stolicą, obejmujące 
Żmudź z Kłajpedą, Wileńszczyznę, Grodzień- 
szczyznę, terytorja byłego W. Księstwa Li- 
tewskiego, aż hen — po Wołyń. 

Były żołnierz polski winien głośno 
powiedzieć osobistościom, rządzącym w 
Kownie, że jest obywatelem tej Wielkiej 
Litwy, tej Litwy, na terytorjum której bę- 
dą mogli zgodnie współżyć Polak, Litwin 
i Białorusin. 

Jest to Litwa Mickiewiczów, Kościusz- 

ków, Piłsudskich, Litwa Jagiellońska, wol- 

'na, tolerancyjna dla wszystkich, a przez to 
samo silna przywiązaniem do niej jej miesz- 

kańców. Litwa, która współpracowała i bę- 

dzie współpracować z Polską—jej jedynym 

naturalnym sprzymierzeńcem. 

To też nie ma p. Waldemaras prawa 

do sądzenia byłych wojskowych polskich— 

z ziem b. Wielkiego Księstwa pochodzą- 
cych. 

Byli wojskowi nie mogą jednak ogra- 

niczyć się li tylko do protestu. Jeśli nie 
wolno chwycić za broń, to pozostają inne 

środki do walki z tymi, którzy litewską Po- 

goń zamienili w osiołka do noszenia pry- 
watnjch bagażów. Tymi środkami jest pra- 

ca we wszelkich dziedzinach życia społecz- 
nego i gospodarczego naszych ziem. 

Litwa Kowieńska, zaprzątnięta pry- 

watnymi rozrachunkami na Litwie, za- 
pomniała o pracy twórczej. Cała Kowień- 

szczyzna stacza się po linji pochyłej upad- 
ku gospodarczego i kulturalnego. W po- 

czuciu swej słabości gotowa jest oddać się 

w zależność ekonomiczną i polityczną — 
Niemcom, 

Podobnie było w wieku XV, kiedy 

Żmudź dostała się pod panowanie  kizyż   

Nr 25 (1072) 

Wezwanie do młodzieży akademickiej, 
Stojąc na stanowisku przysporzenia 

jaknajwiększego dobra i korzyści dla Oj- 
czyzny naszej Polski i widząc takowe w 
bezpośredniej współpracy z rządem, który, 
jak świadczą same fakta, zdąża do ugrun- 
towania naszej niepodległości i jej umocar- 
stwowienia wśród innych narodów—grupa 
sympatyków-akademików, niezwiązanych z 
żadną ideolcgją polityczną lub też partją, 
wzywa wszystkich akademików, godzących 
się z nisiejszem wezwaniem i gotowych po- 
przeć usiłowania rządu — do stawienia się 
na zebranie informacyjno - organizacyjne 
Koła Sympatyków: Akademików Współpracy 
z Rządem (ul. Mickiewicza 9) w da. 2 lu- 
tego r. b. na godz. 5 popoł. w celu przyj- 
ścia z pomocą techniczną Bezpartyjnemu 
Blokowi Współpracy z Rządem. 

Glos p. M Thomasa a Polce. 
WIEDEŃ, 31.I (Pat). Dyrektor Między- 

narodowego Biura Pracy p. Albert Thomas 
mówi na łamach „N. Fr. Presse" o swej 
podróży do Warszawy m. in.: 

„Stosunki w Polsce są inne, niż sto- 
sunki panujące w krajach demokracyj par- 
lamentarnych Zachodu. Stanowisko stron- 
mictw i ludności wobec kwestji „parlamen- 
taryzmu czy silny autorytet rządu* różni się 
zasadniczo od naszego stanowiska. Wszyst- 
kim stronnictwom polskim wspólną jest 
troska © utrzymanie jedności i rozwóju 
gospodarki państwowej. Marsz. Piłsudski 
należy niewątpliwie do osobistości, które 
szczerze pragną doprowadzić do modus vi- 
vendi z Niemcami. 

Warost dochodów z monopolu tytuniowego. 
WARSZAWA, 31-1. . (Pat). Wskutek 

przeprowadzenia w zarządzie i zakładach 
monopolu tytuniowego reorganizacji deje 
się zauważyć stały wzrost dochodów z te- 
go źródła. Do maja 1927 roku maksymal- 
ne miesięczne dochody wynosiły 27 miljo- 
nów złotych. Od czerwca do grudnia 1927 
roku suma ta wynosiła stale po 30 miljo- 
nów złotych miesięcznie. Za styczeń r. b. 
polski monopol tytuniowy wpłacił do skar- 
bu Państwa 40 miljonów złotych. 

Nowa urzędówka lilewska. 
KOWNO, 31. (Pat). Z dniem ju- 

trzejszym ukaże się pierwszy numer ofi- 
cjalnego dziennika „Lietuvos Aidas* za- 
RA dotychczasowych „Łietuvy” i „Lietu- 
wisa“. 

Spłowięcie zabytku architektury. 
KRAKÓW, 31.1 (Pat). Nadeszła tu wiado- 

mość, że w nocy z soboty na niedzielę PC w 
Porębiu Wielkiem koło Mszany Do о- 
dzickich 0 prastarej architekturze. Pożar miał 
powstać od komina, nie jest jednak wykluczone, 
że powstał skutkiem podpalenia. Według ostatnich 
informacyj pastwą płomieni padła tylko część 
dakiana dworu, a mianowicie stara oficyna z 

roku. 

Wyjazd polskiej ekipy oiimyjjskiej. 
KRAKÓW, 31. I (Pat). Wjdniu jutrzejszym 

po uroczystej odprawie w krakowskiem kasynie 
ofącerskiem, wyjeżdżają do St. Moritz polskie еК!- 
pi olimpijskie. 

  

  

Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczra! 
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ków. Podobnie jak wówczas wyzwoliła się— 

tak i teraz wyzwoli się Litwa dzięki patrjo- 

tyzmowi swych mieszkańców i dzięki 
współdziałaniu z. Polską. 

Byli wojskowi winni stanąć pierwsi do 

nowej pracy—walki o Wielką Litwę. Zobo- 
wiązują ich do tego wspomnienia z lat 

1918—1920. Zdwojenie pracy będzie naj- 

lepszą 1 najskuteczniejszą odpowiedzią p. 

Waldemarasowi. 
Z drugiej strony byli żołnierze pol- 

sko-litewscy winni bacznie słuchać wieści, 

nadchodzących z dzisiejszej Małej Litwy. 
Wieści te donoszą o budzeniu się co- 

raz żywszego protestu coraz szerszych 

warstw społeczeństwa przeciwko p. Walde- 

marasowi i jego wspólnikom. 
Groteskowy dyktator jest zmuszony 

walczyć nietylko z polskością zi] jednej 
strony, z ludem litewskim z drugiej strony, 

lecz także z własnem wojskiem. Świeżo 
został usunięty ze stanowiska gen. Żukow- 
ski—główsodowodzący armji. Szereg wyż- 

szych oficerów poszedł w jego Ślady. Sądy 
p. Wałdemarasa rozstrzeliwują podoficerów 

i żołnierzy, wrogich obecnemu rządowi. 

Jak widać, budzi się coraz głośniej= 
szy protest wszystkich tych, co dla Litwy 
pracowali lub walczyli, a którzy dość mają 

rządów „Litwina* nic wspólnego z litwą 

nie mającego. Żołnierzom armji Litewskiej, 
z których wielu szlify swe zdobyło w sze- 

regach wojsk polskich, były polsko-litewski 

żołnierz nie potrzebuje przypominać bra- 

terstwa broni. Wspólni wrogowie nam je 

kiedyś przypomną pod jakimś nowym Grun- 
waldem. 

By się stał on możliwym, należy pra- 

cować, by Wielka Litwa była jednocześnie 

silną w zasoby kulturalne i materjalae. - 
T. Nagurski,   

RZ 

p
 

+
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7 Rosji Sowieckiej. 
Kamieniew i Zinowjew wracają do 

Moskwy. 

(Telef. odwł. kor. z Rygi). 

W Moskwie krążą uporczywe pogłoski 

że Kamieniew i Zinowjew otrzymają ze- 
zwolenie na powrót do Moskwy. Mają oni 
objąć stanowiska w komunistycznym mu* 
zeum historycznem. Stanowiska te gwa- 
rantują całkowitą niemożliwość jakiejkol- 
wiek bądź akcji opozycyjnej z ich strony. 

Trocki pod specjalną pieczą. 
(Tel. wł. kor. z Rygi). 

Zesłany do m. Wiernyj Trocki znaj- 

duje się pod nadzorem specjalnie do tej 

czynności wydelegowanego urzędnika Ko- 

misarjatu Spraw Zzgranicznych Kistera, 
zajmującego uprzednio stanowisko konsula 

w chińskim Turkiestanie. 

Rugi w księgozbiorach. 

MOSKWA, 31.1. W myśl rozpo- 
rządzenia t. zw. „gławpolitoświaty* zabro- 

nionem jest trzymanie w  bibljotekach 

następujących książek wydanych przed re- 

wolucją: Awerczenki, hr. Amori, Niemiro- 

wicza—Danczenko, Was'a ( opowiadanie z 

wojny rosyjsko - tureckiej), Zocher - Ma- 

socha, Brszeko - Breszkowskiego, Wierzbic- 

kiej, Krestowskiego (oprócz pornograficz- 

nej kiążki p. t. „Petersburskie trnszczoby*, 
Sołowjowa, A. Pazuchina,  Awenarjusa 
(oprócz biografji o Gogolu i Puszkinie) i 
t. d. Obok tego zezwolono na pozostawie- 

nie w bibljotekach ewangelji, koranu, biblji 
i ksiąžek traktujących o religji i historji Ko- 
Ścioła O ile są rzadkiemi dokumentami, 
niezbędnemi przy nauczaniu religji, jako 

naoczne dowody przy antyreligijnej propz- 

gandzie. Oprócz tego winny być usunięte 
książki, które w latach 1918 — 20 słażyły 

jako podręczniki o agitacji, propagandzie, 

sprawach nadziału etc. 

Z Białejrusi Sowieckiej 

Zakończenie I-go kursu agitatorów 

szkoły wyborczej w Mińsku. 

Przed kilku dniami na jednym z od- 

cinków granicy polsko-sowieckiej został 

aresztowany wysłannik mińskiej szkoły a* 

gitatorów, który przybył na teren Polski 
celem prowadzenia akcji przedwyborczej. 

W związku z aresztowaniem agitatora 

bolszewickiego dowiadujemy się, iż w 

Mińsku przed paru dniami został zakoń- 
czony |-szy kurs instruktorów wyborczych. 

Szereg instruktorów znajduje się już na te- 

renie Polski. Charakterystyczny szczegół 

stanowi fakt, iż agitatorzy mińscy otrzy” 

mali rozkaz popierania akcji wyborczej 

Bloku Mniejszości Narodowych, oraz akcji 
grup politycznych z b. „Hromady*. Na te: 
renie gmin zamieszkałych przez ludność 

prawosławną agitatorzy ci będą popierali 

religijne postulaty ludności prawosławnej. 

Polsko-sow. konferencja kolejowa 
w Wilnie. 

MIŃSK, 31.1 (kor. wł.). Dziś wyjechał 
z Mińska do Polski na polsko-sow. konfe- 
rencję kolejową przedstawiciel Moskiewsko- 

Białorusko-Bałtyckiej kol. żel. Konferencja 
ta ma się odbyć 31 bm. w Wilnie i będzie 
dalszym ciągiem konferencji kolejow., jaka 

miała miejsce w Kijowie. Delegaci sowieccy 

wespół z polskimi mają już definitywnie 

ustalić tekst umowy o wyznaczenie taboru 

kolejowego pomiędzy Polską a Z.S.R.R. 

Wszechbiałoruski Zjazd M.O.P.R. 

MIŃSK, 31 I (kor. wł.), 28 b. m. roz- 
się w Mińsku wszechbiałoruski zjazd 

M.O. P.R. (Międzynarodowe T-wo Pomocy 
Rewolucji). Na zjazd 2410 okolo 100 
delegatów org. M. O. P. R. poszczególnych 
republik sow. i Centralnego Komitetu tego 
towarzystwa. 

Celem zjazdu bądzie wymiana i usta- 
lenie poglądów na prawo pomocy więź- 
niom komunistycznym w krajach t. zw. 
„buržuazyjnych“. 

Referat o pracy M. O. P. R. w skali 
międzynarodowej wygłosi przedstawiciel 
Centralnego Komitetu tej organizacji. 

opłoch zbożowy w Rosji 
MOSKWA (Kor. wł.). W Rosji sowiec- 

kiej obserwować można zjawisko, które na- 
zwać można najlepiej „popłochem zbożo- 
wym”. Rok rocznie dochodzi w niektórych 
okręgach Rosji z nadejściem wiosny do 
poważnych trudności w kampanji zbożo- 
wej. Trudności te, wywołujące niezadowo- 
lenie wśród ludności, odbijają się również 

ujemnie na sytuacji wewnętrzno-politycznej 
państwa. Dlatego też rząd zmuszony jest 

szczególną uwagę poświęcać sprawie rezerw 
zbożowych. Przecież i w olbrzymim prze- 

wrocie r. 1917 wielką rolę odegrało t. zw. 
„pchnięcie zbożowe”, t. j. ogólny brak 
chleba, który w Leningradzie doprowadził 

do decydujących wydarzeń politycznych. 
„Popłoch zbożowy* w ZSSR nie 

przybrał jeszcze konkretnych form, ale „za- 

niepokojenie zbożowe” widoczne jest prze- 
dewszystkiem na łamach gazet sowieckich, 
gdzie artykuły poświęcone zagadnieniom 
gospodarczym, a głównie artykuły omawia- 
jące kwestję zapasów zbożowych wysuwa- 
B się na plan pierwszy. 

Na podstawie informacyj prasowych 
sądzić należy, że organy rządowe zmuszo- 

RYGA, 31.1. (Ate). „Siegodnia" do- 

nosi z Kowna, iż w kołach politycznych 

żywo komentowana jest wiadomość © po- 

bycie w Berlinie sowieckiego posła w Ko- 

Wielkie zamówienia 
Jak dowiadujemy się, sowieckie przed- 

stawicielstwo handlowe ma poczynić cały 
szereg wielkich zakupów w Litwie. 

Przedewszystkiem  przedstawicielstwo 
prowądzi rokowania o nabycie wielkiej 
partji wyrobów żelaznych fabryki Szmidta 
w Szańcach. Pozatem toczą się rokowania 
o nabycie celulozy, wytwarzanej przez jed- 
ną z kłajpedzkich fabryk. Również przed- 

Skazanie szowini 
BUKARESZT. 30. 1. (Pat). Redaktor 

naczelny pisma studenckiego „Nowa gene- 
racja" w Kołoszwarze oraz członek redak- 
cji pewien student zostali aresztowani, po- 
nieważ okazało się, że podczas rozruchów 
w Koloszwarze zabrali z synagogi wartoś- 

CHICAGO, 30. 1. (Pat). Kapitan Jó- 
zef Donnellan rozpoczął 29 stycznia r. b. 
na małym samolocie lot do San Jago de 
Chili. Donnelan po powrocie z tego raidu 
zamierza otworzyć linję powietrznej komu- 
nikacji handlowej między północną a po- 
łudniową Ameryką. Przestrzeń obecnego 
lotu wynzsi 16 tys. mil. i przebyta będzie 

Sekretarz kongresu 

Niedawno urzędnicy policji kryminal- 
nej ujęli w Birżach obywatela łotewskiego 
studenta Uniwersytetu w Rydze Władysła- 
wa Piłota, który rozpowszechniał organ 
Pleczkajtisa „Pyrmin“. Piłot występował na 

1а 
Jak się dowiadujemy litewscy socjal- 

demokraci przebywający w Wilnie wydali 
w tych dniach odezwę do całego społe- 
czeństwa litewskiego. Odezwa ta wskazuje 
na to, iż rząd litewski w sposób miylny, 
przekręcając tendencyjnie fakty informuje 
świat o wypadkach taurogskich. Socjal-de- 
mokraci wzywają całe społeczeństwo do 
przyjścia z pomocą w opracowaniu wła- 
Ściwie ujętej i zgodnej z faktami historycz- 
nemi książki o wypadkach taurogskich. 
Zwłaszcza proszone są informacje Od о- 

2 bituy Kowieńskiej. 
przeciwko niesłychanej akcji nisz- 

celów politycznych, 

m. grupa szawelskich nauczycieli 

książek wydanych przez tow. 
„Kultura“. 

zwlocznie z bibljotek gimnazjalnych. 

„Kultura“ 

szeregu książek litewskich, 

Tagore, V. Hugo i innych. 

testu nauczycieli 

wieńskiego. 

Nauczyciele litewscy protestują 

czenia zdobyczy kulturalnych dla 

Jak donoszą z Kowna, w dniu 7 b. 
gimnaz- 

jalnych zwróciła się z listem otwartym do 
literatów litewskich, protestując przeciwko 
niesłychanemu zarządzeniu litewskiego Mi- 
nisterstwa Oświaty zabraniającego przecho- 
wywania w  bibłjotekach gimnazjalnych 

litewskie 

W myśl zarządzenia władz ošwiato- 
wych w Kownie książki wydane przez 
„I-wo Kultura” muszą być usunięte nie- 

Zarządzenie to wydane zostało li tyl- 
ko ze względów czysto politycznych, gdyż 

znajduje się na indeksie, jako 
pozostająca pod wpływami opozycji. Zarzą- 
dzenie te pociągnie za sobą zniszczenie 

jak również 
książek pisarzy o wszechświatowej sławie 
jak Shakespeare'a, Tołstoja, Rabindranath 

Według nadeszłych wiadomości do pro- 
szawelskich przyłączyli 

się także profesorowie uniwersytetu ko- 

Sowiecki stróż Waldemarasa w Berlinie. 
|wnie Arosjewa. Przyjazd jego do Berlina 
łączony jest z przyjazdem do stolicy Nie- 
miec Waldemarasa. 

sowieckie dla Litwy. 
stawicielstwo zamierza nabyć od fabryki 
Frenkla w Szawlach wielką partję skór. Z 
drugiej strony litewskie firmy mają poczy- 
nić szereg zakupów w Sowietach. Rosjanie 
składają oferty ma manufakturę i sól. Na- 
ogół w sowieckim przedstawicielstwie hand- 
lowem zapanowało ostatniemi czzsy wiel- 
nie ožywienie. 

stów rumuńskich. 
ciową torę i usiłowali sprzedać ją gminie 
żydowskiej za 60,000 lei. Proces przeciwko 
studentom, w związku ze zniszczeniem sy- 
nagogi w Jassach, zakończył się wyrokiem 
skazującym 4 ch studentów na 1 miesiąc 
więzienia, dwóch na 2 miesiące. 

Odważne przedsięwzięcie lotnika. > 
etapami po 500 mil. Donnelan lądować 
będzie w następujących miejscach: Atlanta 
w San Georgia, Hawanns, Manugua, Pa- 
nama i w miastach zachodniej części po' 
łudniowej Ameryki. Późniejsze depesze do- 
noszą, że Donellan przybył do jednej miej- 
scowości w stanie Kuntucky.   
emigrantów w Rydze 

odsiaduje karę w więzieniu. 
kongresie emigrantów w Rydze w charak- 
terze sekretarza. Dochodzenie w sprawie 
ujętego Piłota zostało już zakończone. Zo- 
stał on osadzony w więzieniu dla skaza- 
nych na ciężkie roboty. 

ucjal - demokraci lilewsty dementują fałszywe informacje rządu Waldemarasa o wypadkach 
ogskich. 

sób, któreby wiedziały  cośkolwiek o 
prawdopodobnie zaginionych socjal demo- 
kratach: Paulikudowiczu, Lekawiczu, Vizen- 
bergu, Mickierewnie, Gudjonie. Bużneckim 
i Kozłowskim. $ 

Wszelkie informacje w sprawie wy- 
padków taurogskich zbiera komitet so- 
cjal-diemokrstów litewskich w Wilnie. 

Wedlug zebranych przez nas informa- 
cyj książka w sprawie wypadków  taurog- 
skich ukaże się w połowie lutego r. b. 

  

gpołeczeństwo lifewskie Wileńszczyzny 
a pyszłe rokowania polsko-litewskie, 

Zbliżające się rokowania polsko-litew- 
skie, wymiana w tej sprawie poglądów 
między Warszawą i Kownem i sprawa sto- 
sunków, jakie się w rezultacie tych roko- 
wań nawiążą pomiędzy Polską i Litwą nie 
przestaje interesować ogółu społeczeństwa 
litewskiego, zamieszkałego w Polsce. 

Rezultatem tych rokowań społeczeń- 
stwo litewskie po stronie polskiej oczywi- 
ście jest bezpośrednio zainteresowane i 
śmiało rzec można, że wszystkie odłamy 
tego społeczeństwa bez względu na swą 
przynależność partyjną i swe poglądy po- 
lityczne pragaie jaknajrychlejszego nawią- 
zania normalnych pokojowych stosunków 
pomiędzy Polską a Litwą. 2 

Otwarcie granicy polsko - litewskiej, 
chińskim murem odgradzającej dwa brat- 
nie i przyjazne sobie niegdyś narody, о- 
czekiwane jest z upragnieniem przez lud- 
ność nietylko polską, ale i litewską Wi- 
leńszczyzny. 

Dowodem tego są głosy prasy pol- 
skiej i litewskiej. Oto, co pisze w sprawie 
tych rokowań czasopismo „Vilniaus Var- 
pas” wychodzące w Wilnie i reprezentują- 
ce odłam Litwinów wileńskich ideologicz- 
nie związanych z obecnym rządem litew- 
skim  Waldemarasa. W Nr. 1 tego pisma 
z dnia 22 b.m. w artykule wstępnym czy- 

  

agitację, 
wania zboża organizacjom państwowym. 

i z tego względu ukrywają swe zapasy. 

tów odstraszyć od ich machinacyj. 

cjonarjuszy państwowych, 

mi stanął obecnie rząd sowiecki. 

wić odpowiedzialność za jej brak*. 

sowieckich w dziedzinie gromadzenia   ne są prowadzić na wsi bardzo ożywioną bliższa. 

by skłonić włościan do sprzeda- 

- Widocznie włościanie obawiają się, 
że na przednówku zabrakło by im zboża 

W związku z tem na rynku zbożo- 
wym wzmogła się ostatnio spekulacja, co 
skłoniło GPU do ogłoszenia całego szere- 
gu nowych zarządzeń, mających spekulan- 

Moskiewskie „Izwiestja““ uważają, iż 
celem zapobieżenia kryzysowi zbożowemu 
należy pociągnąć do odpowiedzialnośi funk= 

zatrudnionych 
około gromadzenia rezerw zbożowych. Da- 
lej piszą „Izwiestja”: „Zadania aparatu, grc- 
madzącego rezerwy zbożowe, są następują- 
ce. są w nich częściowo zagnieżdżeni „ku- 
lacy“, spekulujące elementy i t. p. Trzeba 
wyrwać ich z korzeniem, wypalić rozżarzo- 
nem żelazem surowych represyj. Dalej na- 
leży dookoła organizacyj zbożowych roz- 
winąć szeroką robotę polityczno-oświato- 
wą na wsi, by włościanom dać obraz roz- 
miarów zadań gospodarczych, przed jakie- 

Zadanie 
aparatu zbożowego polega na tem, by 
wzbudzić powszechną inicjatywę i ustano- 

W ten sposób przedstawiają się teo- 
retyczne plany miarodajnych czynników 

те- 
zerw zbožowych. Jak stosowane będą one 
w praktyce, wykaże życie i przyszłość naj- 

tamy: „Czego się spodziewać w 1928 r. 
Przyszłość — to książka, której karty nie 
zostały jeszcze przecięte i niewiadomo ja- 
ką treść w niej znajdziemy. 

Początek roku obiecuje dużo. Śmiało 
możemy twierdzić, że oczy Świata są zwró- 
cone obecnie na Kowno, na Warszawę i 
Wilno. Czujemy wiosnę nowego życia, 
lecz jednocześnie boimy się... Dwa naro- 
dy o szczytnej przeszłości — Litwini i Po- 
lacy, jak za czasów króla Zygmunta i po- 
wszechnego zjazdu w Konstancji w XVI w. 
znowu zainteresowały szeroki Świat dal- 
szym swoim losem. 

Ówcześni politycy stworzyli piękne 
czasy rozkwitu Litwy i Polski pod berłem 
litewskich Jagiellonów. 

Czy przywódcy obecni tych dwóch 
narodów wyrównają krzywdy uczynione 
przez późniejszą nierozważną politykę, te- 
go nie wiemy. Pokaże to właśnie nowy 
1928 rok. 

Dotychczasowy bieg życia nie daje 
dużej nadziei na lepsze stosunki między 
Litwinami i Polakami, mimo to jednak 
mamy nadzieję... i zaczynając nowy rok 
życzymy serdecznie przedstawicielom obu 
państw i narodów dojścia we wszystkich 
sprawach spornych do porozumienia, albo- 
wiem uważamy, że tylko spokój da możli- 
wość obu odnowionym państwom, kroczyć 
w nowych wiekach nie drogami, które do- 
prowadziły oba państwa do upadku, lecz 
drogami nowemi: solidarności narodów*. 

  

0 zabezpieczenie emerytalne 
pracowników samorządow. 

Częste użalanie się pracowników sa- 
morządowych na upośledzenie w stosunku 
do innych kategoryj pracowników, a szcze- 
gólnie urzędników państwowych, w niejed- 
nem znajduje swe najzupełniejsze uzasad- 
nienie. 

Jako jeden z wielu nasuwających się 
na potwierdzenie tego argumentów możemy 
przytoczyć chociażby kwestję uposażeń eme- 
rytalnych. Wiemy wszak dobrze, czem 
dla każdego człowieka, z pracy rąk jedynie 
się utrzymującego, jest zabezpieczenie jego 
starości, pewność, iż nie zamrze z głodu, 
gdy ręce mu odmówią posłuszeństwa. O ta 
wielkie prawo każdego człowieka toczyła 
się i toczy przedewszystkiem walka szeregu 
pokoleń społeczeństw, o której jeden z 
wybitnych ekonomistów powiedział, iż jest 
źródłem wszelkich walk klasowych. 

Nie będziemy przytaczać wyników tej 
walki, boć znane są one dziś każdemu. 
Jedno tylko stwierdzamy: jedynymi, z poś- 
ród pracowników umysłowych, nie mający- 
mi dotychczas ustawowo zabezpieczenia eme- 
rytalnego są dziś tylko urzędnicy samo- 
rządowi ziem naszych. Bo, co jest bardzo 
charakterystyczne, sprawa ta nie przed- 
stawia się jednolicie na obszarze całego pań- 
stwa. W b.dzielnicy pruskiej przedwojenny 
samorząd zmuszony był z mocy ustaw 
pruskich dawać zaopatrzerie emerytalne 
swym pracownikom, a w b. zaborze austr- 
jackim ustawy ustrojowe samorządu wyraź- 
nie polecały załatwienie tej sprawy repre- 
zentacjom samorządowym. Wskutek tego 
pracownicy samorządowi tych dwu dzielnic 
zachowali prawa, przyznane im z mocy 
przepisów prawnych przedwojennych. 

Jedynie na terenie b. zaboru rosyjskie- 
go sprawa do dziś pozostaje otwartą. 

Obowiązujące dotychczas krótkie de- 
krety ustrojowe z 1919 r. nie zajmowały 
się tem zagadnieniem, spodziewając się za- 
pewne, że ciała ustawodawcze, regulując 
trybem normalnym sprawę ustroju samo- 
rządowego wogóle, i tą kwestją szczegóło- 
wo się zajmą. Upłynęło jednak niemal dzie- 
sięć lat od odzyskania niepodległości i żad- 
na zmiana w tym względzie nie zaszła. 

W grudniu roku ubiegłego ukazało się 
rozporządzenie Prezydenta  Rzeczypospoli- 
tej, mocą którego od 1 stycznia bież. 1928 
roku uzyskują zabezpieczenie emerytalne i 
pracownicy umysłowi — prywatni. Fakt 
ten tembardziej podkreśla krzywdę, jaka się 
dzieje pracownikom samorządowym na zie- 
miach naszych. 

Dopóki Sejm pracował nad ustawami 
ustrojowemi samorządu ze strony czynni- 
ków rządowych wskazywano nie bez słusz- 
ności, iż sprawa emerytur jest zagadnie- 
niem wtórnem w stosunku do ustroju sa- 
morządu i może być załatwiona po przy- 
jęciu ustaw ustrojowych. Stwierdzenie tej 
kolejności nie negowało jednak potrzeby 
zajęcia się przygotowaniem odnośnych prze- 
pisów. To też już w r. 1925, kiedy Mini- 
sterstwo Pracy i Opieki Społ. rózpoczęło 
prace przygotowawcze do obowiązują- 
cego już w tej chwili dekretu o ubezpie- 
czeniu pracowników umysł. - prywat- 
nych przesądzony został stosunek tego 
dekretu do praćow. samorządowych. Mia- 
nowicie Minist. Spraw Wewn., jako naczel- 
na władza nadzorcza nad samorządem, 
stanęło na stanowisku, iż, ze względu na 
swoiste cechy służby w samorządzie, na- 
leży pracowników samorządowych wyłą- 
czyć z pod działania tych ogólnych prze- 
pisów o emeryturach pracowników umy- 
słowych, stwarzając przepisy odrębne. Było 
to zgodne i z opinją samorządów oraz 
pracowników samorządowych, wypowie- 
dzianą przez ich zrzeszenia centralne. 

Wobec przeciągania jednak załatwie- 
mia tej sprawy, kiedy po dojściu do kulmi- 
nacyjnego punktu powszechnej niewiary w 
rzeczową pracę b. Sejmu rząd uzyskał 
w 1926 r. pełnomocnictwa do regulowania 
w drodze dekretu „Świadczeń społecznych”, 
organizacje pracowników samorządowych 
wysunęły żądanie, by to palące już zagad- 
nienie załatwić w drodze dekretu. Jedno- 
cześnie stało się rzeczą jasną, że tą drogą 
zostanie załatwioną i kwestja uposażeń e- 
merytalnych pracowników prywatnych. 

„Żądanie organizacyj prac. samorz. zo- 
stało w M. S. W. przyjęte przychylnie i 
zdawało się nie ulegać wątpliwości, iż spra- 
wa ta rychło zostanie załatwiona. Tymcza- 
sem, niestety. Oto bowiem jesteśmy świad- 
kami ogłoszenia już dekretu emerytalnego 
dla pracowników umysł —prywatnych, gdy 
z drugiej strony nawet projekt ubezpiecze- 
nia emeryt. dla pracowników samorządo- 
wych nie ujrzał jeszcze Światła dziennego. 
Dodać przytem należy, że'w międzyczasie 
sprawa została przefiltrowana przez różne 
organy. Zajmował się nią zjazd walny sej- 
mików powiatowych, określając ją jako 
nagłą, zajmowała się nią w ub. roku Pań- 
stwowa Rada Samorządowa, wypowiadając 
się również za jej nagłością. Pozatem za- 
powiedź jej załatwienia została parokrotnie 
potwierdzona i przez oficjalnych przedsta- 
wicieli Min. Spr. Wewn. Pomimo wszystko 
jednak nic konkretnego dotychczas nie 
zrcbiono. 

Na zakończenie dodać trzeba, że po- 
wolność prac nad wydaniem tej ustawy 
emerytalnej budzi zaniepokojenie i rozgo- 
ryczenie wśród pracowników samorządo- 
wych, mogące w konsekwencji doprowa= 
dzić do rezultatów niepożądanych. Przeto 
przyśpieszenie tej sprawy powinno stać 
się zadaniem najbliższem odnośnych czyn-     ników. 

J. 

Tau Blast (kane, 
Depesze doniosły, że dnia 28 b. m. o 

godz. 3 i pół rano zmarł w Mentonie, w 
willi „Fontana Rosa* znakomity pisarz 
hiszpański Wincenty Blasco Ibanez. Przy 
łożu Śmierci pisarza znajdował się tylko 
syn jego, Zygfryd przybyły z Hiszpanii na 
godzinę przed Śmiercią Ibaneza, wraz z 
trzema lekarzami. : 

Największy pisarz współczesny Hisz- 
panji, autor „Czterech jeźdźców Apokalip- 
sy”, „Krwi na Arenie“, „Mare Nostrum“ i 
tylu innych znanych powieści — umarł na 
wygnaniu! 

O Blascu Ibanez'ie jako o pisarzu wie 
świat, iż był uosobieniem odradzającej. się 
literatury hiszpańskiej, gorącej, namiętnej, 
być może nieco zbyt goniącej za łatwym 
efektem, trafiającej wszakże do upodobań 
szerokiej publiczności. 

Niemniej ciekawa jest druga strona 
życia i działalności zmarłego pisarza. 

Wygnany z kraju wraz z innym wiel- 
kim pisarzem i filozofem, Miguelem Una- 
muno—przez nieubłagany dyrektorjat Pri- 
mo de Rivery—Blasko Ibanez podejmuje 
wobec całego Świata nieustępliwą walkę z 
z tyranją i samowolą władz hiszpańskich i 
i biernością społeczeństwa hiszpańskiego. 

Przed paru laty ogłasza Ibanez bro- 
szurę p. t.: „Alfons XIli i Primo de Rive- 
ra". Broszura ukazuje całemu światu stra- 
szliwy obraz rozkładu dzisiejszej dynastji 
hiszpańskiej, całkowitą niezdolność i bez- 
graniczną demoralizację dworu i... dykta- 
tora. 

Blasko Ibanez udaje się do Ameryki 
Południowej, gdzie miljony Hiszpanów 
przyjmują go z entuzjazmem, zbierają wiel- 
kie fundusze na walkę z Primo de Riverą. 

Proces wytoczony przez Alfonsa XIII-g0 
zmarłemu pisarzowi jest dalszym ciągiem 
rewelacyjnych wiadomości o tem, kto ijak 
rządzi dzisiejszą Hiszpanią. : 

Jeżeli działalność rewolucyjną emi- 
gracyjnych kół hiszpańskich podtrzymy- 
wała w głównej mierze granitowa, niewzru- 

szona postawa apostoła wolnej Hiszpanji— 
Unamuno, ognia tej walce dodawał Blasco 
Ibanez, zapalony, miotający gromy, fana- 
tyczny wróg Alfonsa XIll i Primo de Ri- 
very. ` 

Śmierć na wygnaniu Ibaneza jest wiel- 
ką żałobą dla literatury całego Świata i tę- 
skniącej ku wolności Hiszpanii. 

W testamencie swym, pomny  prze- 
śladowań, jakie wycierpiał, broniąc nie- 
złomności swych przekonań, napisał m. in. 
następujące słowa: „Ani żywy, ani martwy 
nie chcę wrócić do Hiszpanji dopóki pa- 
nuje tam obecny system rządu, a to tem- 
bardziej, że przewiezienie mnie tam przy- 
sporzyłoby chwały moim wrogom”. 
  

RUCH STRZELECKI. 
Odprawa komendantów Oddziałów Zw. 
Strzeleckiego na pow. wiieńsko-trocki. 

W dniu 29 b. m. o godzinie 9 rano 
w lokalu Zw. Strzeleckiego przy ul. Do- 
minikańskiej odbyła się odprawa komen- 
dantów Oddziałów Związku Strzeleckiego 
pow. wileńsko-trockiego. 

Na licznym zjeździe, na który przyby- 
li wszyscy komendanci oddziałów państwo- 
wych, obecni byli przedstawiciele ster woj- 
skowych, a więc p. major Engiel z ramie- 
nia I Dywizji p.p. Z ramienia Komitetu 
Powiatowego Wychowania Fizycznego i 
Przysposobienia Wojskowego p. kpt. Fiel- 
dorf i p. por. Kusztro. 

Władze zwierzchnie Związku Strzelec- 
kiego reprezentował p. kpt. Dąbrowski in- 
spektor okręgu. Ref. Wychowania Fizycz- 
nego reprezentował obyw. Frank. 

W nieobecności komendanta obwodo- 
wego obyw. Trzaski-Pokrzewińskiego, od- 
s prowadził obyw. Mazur Zacharjasz. 
stały poruszone w pierwszym rzędzie 

sprawy wyszkoleniowe i sprawa akcji kul- 
turalno-oświatowej na terenie. Zjazd został 
zakończony o godz. 2 p. p. poczem obec- 
ni sporzyli wspólny obiad w restauracji 
„Europa“. 

1. E bistrp Bandurski przesyła błoga- 
sławieństwo strzelcom i powstańcom woj. 

poznańskiego. 
Z powodu połączenia się Związku 

Strzeleckiego z Związkiem byłych Powstań- 
ców i Wojaków woj. poznańskiego w jedną 
organizację — J. E. biskup Bandurski wy- 
słał na ręce zarządu depeszę gratulacyjną 
wraz z ojcowskiem błogosławieństwem. 

Rozmaitości. 
Policja w Niemczech posługuje się 

telewizją. 
Dyrekcja niemieckiej policji, doceniając zna- 

czenie telewizji przy listach gończych, zakupiła 
112 radjoodbiorników telewizyjnych, celem na- 
tychmiastowego przesyłania fotografji, oraz odci- 
sków palców, poszukiwanych osobników, do wszy- 
stkich większych ośrodków policyjnych w Niem- 
czech. Policja amerykańska już od dłuższego cza- 
su posnżuje się telewizją z bardzo dobrymi re- 
zultatami. Fotografje przesłane tą drogą, oraz о4- 
ciski palców są tak wyraziste, iż z łatwością mo- 
żna rozpoznać osobę poszukiwaną, 

  

* * 
* 

Jak się w ostatniej chwili dowiadu- | 
jemy, w pierwszych dniach lutego r. b. ma 
się odbyć w Warszawie nadzwyczajny zjazd 
prącowników samorządu powiatowego i | 
gminnego, na którem poruszona wyżej 
sprawa zabezpieczenia emerytalnego ma   być głównym tematem obrad.   



   
iero ostatnie lata niepodległości 

polskiej przynoszą dążenie do krystalizacji 
i unifikacji podatków bezpośrednich, pod- 
czas gdy w latach wcześniejszych młoda 
państwowość polska musiała walczyć z ca- 
łym szeregiem trudności, których przezwy- 
ciężenie znaczyło tyle, co ugruntowanie i 
umocnienie samej państwowości. 

Tak tedy zaledwie lata ostatnie dają 
możność przystąpienia do pracy twórczej 
w dziedzinie stworzenia systemu podatków 
bezpośrednich, —systemu, który byłby wy- 
razem logicznego przeprowadzenia jednej 
myśli zasadniczej poprzez budowę każdego 
poszczególnego i wszystkich razem podat- 
ków bezpośrednich. 

Urzędowy termin „podatki bezpośred- 
nie" nie pokrywa się zupełnie z teoretycz- 
nem, nuukowem znaczeniem tego wyrazu, 
Teorja skarbowości zalicza do podatków 
bezpośrednich takiego rodzaju podatki, któ- 
re wymierzane i wybierane bywają od oso-   
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by (np. dawne pogłówne), od majątku (np. 
podatek majątkowy), przychodu surowego 

lub czystego (np. podatek gruntowy) lub 
wreszcie od dochodu (np. podatek docho- 
dowy). Tymczasem w rodzinie polskich po- 
datków bezpośrednich znajdziemy takie, 
jak np. podatek przemysłowy od obrotu 
przedsiębiorstwa handlowego, — które po- 
bierane są z powodu pewnych czynności 

i podpadają pod naukowe pojęcie podatku 
pośredniego. Taksamo niektóre podatki 
niewątpliwie bezpośrednie (np. podatek od 

spadków i darowizn) znalazły się w grupie 

opłat. Trzeba zatem stwierdzić, że urzędo- 
wy termin „podatki bezpośrednie”, obejmu- 

je nietylko podatki bezpośrednie, a więc 

należy ten termin traktować jako kategorję 

historyczną. 

Wpływy z. podatków bezpośrednich 

stanowiły w r. 1926/27 (według zamknię- 
cia) 24.04 ogółu zwyczajnych wpływów 

państwowych, a w r. 1927/28 (według bud- 

żetu) 244% i przedstawione są w następu- 
jącem zestawieniu: 

  

  

  

    

Zamknięcie 1926/27 Budżet 1927/28 
Stosunek Stosunek PODATKI Suma orowy do wraże ol-owy do 

w milj. zł. == w milj. zł. na 

Pod. gruntowy 91 в 19.0 63.0 150 

»„ budynkowy 4041 8.4 34.5 82 

„ przemysłowy 2251 46.7 196.0 46.8 

„ dochodowy 114.9 23.8 1200 28.6 

„ wojskowy 02 0.0 0.1 0.1 

„ Od kapitałów 
i rent 10.0 2.1 5.5 1.3 

482,4 100.0 4191 | 100.0     
Dla wysnucia wniosku, czy ciężar po- 

datkowy jest równomiernie rozłożony po- 
między poszczególne gałęzie produkcji na- 
leży te cyfry porównać ż danemi o wartoś- 
ci poszczególnych rodzajów produkcji 
Polski. . 

Min. G. Czechowicz oblicza dochód 
społeczny Polski na ca 9. miljardów zł. 
i 49,0% tej sumy odnosi na produkcję rol- 
ną, leśną, żywego inwentarza, gospodar- 

stwo domowe i wiejskie, zaś na produkcję 
przemysłową zaledwie 27,e%. Podług danych 
Głównego Urzędu Statystycznego wartość 
płodów rolniczych w eksporcier. 1925 wy- 
nosiła 48'/o, zaś łącznie z wytworami prze- 
mysłu rolnego — 55/0. 

Porównanie tych cyfr z liczbami przy- 
toczonej powyżej tabeli wpływów z podat- 
ków bezpośrednich pozwala przyjść do 
wniosku, iż podatek gruntowy, jako źródło 
dochodu nie jest należycie wykorzystany, 
że obciążenie rolnictwa jest stosunkowo 
mniejsze, niźli obciążenie np. przemysłu 
lub handlu. 

Dzieje polskich podatków bezpośred- 
nich mogą być podzielone na 4 wyraźnie 
występujące okresy, z których ostatni trwa 
jeszcze i dzisiaj. 

. Okres pierwszy—jest to okres wpły- 
" wów nadzwyczajnych. Ogólny rozstrój życia 

gospodarczego w pierwszych chwilach po 
powstaniu Polski niepodległej, chaotycz- 
ność, niedoskonałość i różnolitość ustawo- 
dawstwa podatkowego, pozostałego, jako 
spadek, po okupantach, a zarazem znaczne 

w związku z wojną wydatki młodego pań- 
stwa—to wszystko spowodowało, że chwy- 

cono się poszukiwania nowych źródeł do- 
chodowych dla państwa. Taki stan rzeczy. 

był poniekąd wyrazem mniemania, że re- 

formę podatkową musi oczywiście poprze- 
dzić skonsolidowanie życia gospodarczego. 
Zasada ta jest bezsprzecznie fałszywą dla 
czasów inflacji. 

Temi źródłami nadzwyczajnemi były 
dla okresu omawianego podatek od zysków 
wojennych, jednorazowa danina Od nieru- 
chomości i majątku w kapitale i podatek 
majątkowy, oparte na dekretach Naczelni- 

ka Państwa, wydanych na krótko przed 
zebraniem się Sejmu Ustawodawczego. 

Żądaniu doraźnego zwiększenia wpły- 
wów odpowiedziała tylko jednorazowa da- 
nina, przynosząc w r. 1919 38 proc. wpły- 
wów z podatków bezpośrednich, natomiast 
inne źródła w r. 1919 w zupełności za- 
wiodły, rehabilitując się nieco dopiero w 
latach następnych. 

Okres ten, obejmujący rok 1919 i 
część 1920, jest okresem pokładania prze- 

sadnych nadziei w podatkach nadzwyczaj- 
_ nych, a jednocześnie nacechowany jest bez- 
czynnością w dziedzinie wykorzystania nor- 
malnych źródeł podatkowych. Przynosi on   

  
znaczne zmniejszenie się obciążenia podat- 

kowego, które w r. 1919 spada do !u 
części obciążenia przedwojennego w b. Kró 
lestwie i do !/17 w b. Galicji. 

Jego wynikiem naturalnym jest reak- 
cja w postaci okresu opodatkowania do- 

chodów i majątków. 

W zgodzie z uchwałami konferencji 

brukselskiej występuje w tym okresie dą- 

żenie do pokrycia całego budżetu z docho- 

dów zwyczajnych. Ten okres nacechowany 
jest dążeniem do oparcia dochodów Skar- 
bu Państwa przedewszystkiem na podatku 

dochodowym, z którym się łączy podatek 

majątkowy t. zw. uzupełniający, pobierany 

według niewysokiej stopy procentowej do- 
datkowo od tych dochodów, które płyną z 

posiadania majątku powyżej pewnej jego 
wartości. W tymże okresie następuje pod- 
wyższenie stawek podatku gruntowego, któ- 
re, nawiasem mówiąc, okazało się bezsku- 

teczne wobec spadku waluty, oraz ujedno- 

stajnienie podatku przemysłowego narazie 

na terenie b. zaboru rosyjskiego, które na- 

kładało na przemysł i handel znacznie 

większe ciężary niż podatek gruntowy na 

rolnictwo. Działanie tych ustaw objawiło 
się pod względem fiskalnym dopiero w r. 

1921, kiedy to obciążenie podatkowe do- 
sięga ca !/s obciążenia przedwojennego 
dla Kongresówki i ca '/7 dla Małopolski. 
Niewielki stosunkowo efekt finansowy na- 
leży niewątpliwie w dużej mierze przypisać 

nieustannemu spadkowi waluty. 

Okres pierwszych prób nacisku po- 

datkowego zapoczątkowany został przez 

min. J. Michalskiego, fjktóry zamierzał o- 
przeć uzdrowieniejgospodarstwa skarbowego 

na daninie nadzwyczajnej, która łącznie z 
oszczędnościami dałaby w wyniku równo- 
wagę budżetu. Ten okres przynosi ustawy 
o daninie, o podatku od wzbogacenia się, 

o podatku dochodowym i in. Podatek prze- 

mysłowy zbudowany według typu podatku 

przemysłowego rosyjskiego zostaje rozcią- 

guięty na cały obszar państwa i pobierany 
jest w formie. świadectw przemysłowych 
i podatku od zysku przedsiębiorstw. 

Okres ten jest wogóle nacechowany 
dążeniem do oparcia dochodów Skarbu 
przedewszystkiem na podatkach przycho- 

dowych z odsunięciem podatku dochodc- 
wego na plan dalszy. Okres ten jest pierw- | $ 
szym poważnym wysiłkiem wydobycia z wa- 
runków inflacyjnych i deficytów skarbowych. 

Dopiero ostatnie reformy podatkowe, 
poczynając od r. 1923, a trwające i po dziś 
dzień przynoszą pewną poprawę gospodar- 
stwa skarbowego. W tym okresie następuje 
poważne posunięcie ciężaru na podatki po- 
średnie, dostatecznie zaniedbane w latach 
poprzednich, oraz bujnie kwitnie socjalizm 
państwowy, występujący w postaci powo- 
łania monopoli spirytusowego i zapałcza-   

Sprawy skarbowe. 
Podatki bezpośrednie w Polsce. 

nego oraz ostatecznej realizacji monopolu 

tytuniowego. Za fundament podatków bez- 
pośrednich miały posłużyć podatek grun- 

towy wraz z budynkowym wieiskim i po- 
datek przemysłowy, uzupełniane przez po- 

datek dochodowy. Podatek przemvsłowy u- 
legł zupełnej rekonstrukcji, przekształcając 
się na jego formę dzisiejszą, zaś w grun- 
towym poza podniesieniem stawek wpro- 

wadzono progresję i degresję. Zmieniony 

też nieso został podatek dochodowy. Naj- 
ważniejszym miał być w tym okresie po- 

datek majątkowy, który choć nie spełnił 
swego zadania zasadniczego, to jednak był 
niewątpliwie jedną z podwalin przyszłego 

uzdrowionego gospodarstwa skarbowego. 

Dla uzupełnienia charakterystyki historycz- 

nej tego okresu należy wspomnieć jeszcze 

Ot.zw. waloryzacji podatków, bowiem ona 

dopiero okazała się w stanie sparaliżować 

poniekąd ujemny wpływ inflacji na docho- 

dy skarbowe. Okres ten nie jest bynaj- 

mniej nacechowany jedną myślą przewod- 

nią i nie stanowi zupełnie jednolitej cało- 

ści. Tem niemniej uważamy go za jedną 

całość i sądzimy, że ten okres, okres re- 
form podatkowych, trwa jeszcze dó dziś 

dnia. Stawia to nas wobec zagadnienia, ja- 
kim wymaganiom ma odpowiadać reforma 

podatkowa, i na to pytanie postaramy się 

odpowiedzieć w jednym z najbliższych ar- 
tykułów. ‚ 

A. D. 

KRONIKA SKARBOWA. 

— Dochody państwowe nadal wzra- 
stają. Wpływy z daniu publicznych i mo* 
nopolów za drugą dekadę stycznia r. b. 
wyniosły ogółem 82,9 miljonów zł., to 
jest o 25,6 miljonów zł. więcej niż za dru- 
gą dekadę stycznia roku ubiegłego. W tem 
wpływy z danin publicznych wyniosły 58,1 
miljonów zł. wobec 39,3 miljonów zł. 
wpływy zaś z monopolów 24,8 miljonów 
zł. wobec 18 miljonów zł. za drugą deka- 
dę stycznia roku ubiegłego. Daniny pub- 
liczne dały przeto za drugą dekadę stycz- 
nia r. b, o 18.8 miljonów zł. więcej mo- 
nopole zaś o 6,8 miljonów zł. więcej niż 
za drugą dekadę stycznia roku ubiegłego. 

— Przedłużenie mandatów czlon- 
ków komisyj szacunkowych i odwoław- 
czych. Ministerstwo Skarbu przedłużyło do 
końca 1928 r. mandaty członków (zastęp- 
ców) komisii szacunkowych i odwoławczych 
do spraw podatku majątkowego. 

— W sprawie licytacji za podatki. 
Obowiązująca od maja 1926 r. instrukcja 
o egzekucji podatków państwowych różni 
się pod pewnemi względami od przepisów, 
zawartych w ustawie postępowania cywil- 
nego, która obowiązuje komorników przy 
wykonywaniu wyroków sądowych. 

Obecnie Ministerstwo Skarbu uzgod- 
niło swoją instrukcję z ustawą postępowa- 
nia cywilnego co do wadjum na licytacji, 
wprowadzając następujący przepis: 

Kupujący, cbowiązany jest złożyć go- 
tówką przy licytacji conajmniej 1/5 część 
ofiarowanej przez niego ceny kupna, jed- 
nakże przedmioty, których cenę nabycia 
zadatkował, będą mu wydane dopiero po 
złożeniu przez niego najpóźniej do godziny 
12 w południe dnia następnego, reszty 
ceny kupna, 

Jeżeli kupujący w terminie tym nie 
zapłaci reszty ceny kupna, należy wyzna- 
czyć nową licytację, od której jednak ku- 
pujący jest wyłączony, a złożony przez 
niego wydatek dołącza się do ogólnej ce- 
ny, osiągniętej z licytacyjnej sprzedaży, 

Wprowadzony przepis obowiązuje tyl- 
ko na terenie b. zaboru rosyjskiego. 

  

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Komisja apteczno-lekarssa pod przewod- 
nictwem naczelnego lekarza asy Chorych 
miasta Wilna, d-ra L. Klotta, w składzie lekarzy 
specjalistów wszystkich działów medycyny, a mia- 
nowicie dr. dr. B. Szniolisa, M. Girszcwicza, A. 
Kapłana. W. Bądzyńskiego, W. Szalewicza, Karnic- 
kiej, W. Zaleskiego i Małkowicz-Sutockiego w 
SA z notatką w dziale „Kronika* p.t. "Kwiste 
ki Kasy Chorych" w Nr. 19 gazety „Kurjer Wi- 
leński* z dnia 25 stycznia r. b. uprzejmie prosi o 
podanie następującego wyjaśnienia: 

1) w grudniu roku ubiegłego zostało powtó- 
rzone, wielokrotnie już wydawane zarządzenie 
ścisłego stosowania się przy zapisywaniu lekarstw 
pod rygorem odpowiedzialności materjalnej do 
lekospisu kasowego, który obejmuje przeszło 800 
środków, jest więc bardzo bogaty i daje szerokie 

le do wyboru odpowiedniego leku. Lekospis 
asowy nie jest tajemnicą i każdy, chcący się 

przekonać o jego zawartości, stwierdzi, że odpo- 
wiada on w zupełności wymaganiom i postępom 
a medycyny i że w stosunku do leko- 
pisów, naprzykład, dawno istniejących niemiec- 

kich Kas Chorych jest znacznie szerszy i daje 
lekarzowi więcej możności indywidualnego dobo- 
ru odpowiednich leków, nie krępując jakimkol- 
wiek szablonem; 

2) lekospis kasowy został pierwotnię uło- 
żony przez specjalną komisję lekarsko-apteczną; 
dwa id do roku, po uprzedniem powiadomieniu 
wszystkich lekarzy, pracujących w Kasie, aby zgła- 
szali środki, ktore uważają za konieczne wpisać 
do lekospisu, albo zbędne skreśllc, komisja do- 
konuje stosownych zmian w lekospisie, obowią- 
zujących wszystkich lekarzy ordynujących w Kasie; 

_3) w wssGowyh wypadkach lekarze or- 
dynujący po uprzedniem porozumieniu się z na- 
czelnym lekarzem mogą zapisywać leki, nie obję- 
te lekospisem, bez względu na ich cenę, jeżeli to 
jest niezbędnem dla dodatniego wyniku kuracji,   

Nr. 25 (1012) 

  

i“ RB Nawet konie już latają.., jakkolwiek nie jest to oskrzydlony koń. 
Koń ten nazywa się Fantom, należy do pewnej artystycznej grupy 
cyrkowej. Koń ten ma być w jaknajkrótszym czasie przewieziony 
z Paryża do Londynu, aby ze względu na swą olbrzymią wartość 
nie ucierpiał zbytnio w podróży. Na lotnisku paryskiem przyzwy- 
czajają Fantoma do huku śmigi samolotowej, celem przygotowania 

nerwów jego. Start odbędzie się w najbliższym czasie, 

  

Wieści i obrazki z kraju. 
Ruch przedwyborczy na prowincji. 

Ludność prawosławna w okręgu 
białostockim za Bezpartyjnym Blo- 

kiem Współpracy z Rządem. 

Donoszą z Białegostoku, że w ostat- 
nich dniach powstał tam wśród słowiań- 
skich mniejszości narodowych nowy ko- 
mitet wyborczy pod nazwą „Prawo- 
sławny Komitet Wyborczy”. 

Komitet ten opublikował odezwę w 
języku polskim i rosyjskim, w którym wzy- 
wa ludność prawosławną, aby głosowała 
tylko na listę Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem i zwalczała wszystkie inne 
listy wyborcze. 

a czele tego Komitetu stoją pp. Re- 
szetniew i wyższy duchowny prawosławny 
Guszkiewicz. 

Odezwy Komitetu są przyjmowane 
przez ludność prawosławną z wielkiem 
uznaniem. (jw) 

Gdzie działa b. senator Bohda- 
nowicz. 

B. senator Bohdanowicz, który w 
swoim czasie postanowił iść z własną listą 
na terenie woj. nowogródzkiego, wobec 
niepowodzeń akcję swą przeniósł na pow. 
oszmiański woj. wileńskiego, gdzie posiada 
nieliczną wprawdzie grupę zwolenników. 
Według ostatnich nadeszłych informacyj b. 
senator Bohdanowicz na terenie powiatu 
oszmiańskiego zorganizował w tych dniach 
szereg wieców przedwyborczych, niewzbu- 
dzając wielkiego zainteresowania. 

Jaźno za współpracą z Rządem 
Marszałka Piłsudskiego. 

W Jaźnie zorganizował się Komitet 
Wyborczy Zjednoczenia Ludowego. Na cze- 
le komitetu stoją Aleksander Woronowicz 
z Czerkiesowa, jako przewodniczący, oraz 
jako członkowie pp. Urban Huszczo z Za- 
dwórza, Antoni Jakowicki z Cwięcina, Ka- 
rol Wróblewski z Nowik, Jan Wiał ze wsi 
Siwickie. Komitet powyższy przystąpił do 
powiatowego komitetu Bezpartyjnego Blo- 
ku Współpracy z Rządem. 

Gmina worniańska za współpra- 
cą z rządem Marszałka Piłsud= 

skiego. 

W dniu onegdajszym ukonstytuował 
się w gminie worniańskiej pow. wileńsko - 
trockiego Komitet Bezp. Bloku Współ- 
pracy z Rządem, do którego weszli: wójt 
gminy Czarnecki Józef, jako prezes, An- 
druszkiewicz Jarosław kancelista, sędz. po- 
koju, jako w.-prezes, oraz członkowie: 
Terechowicz Witold sekr. gminy, mecenas 
Michał Krukowski, Edward Aluchno, nau- 
czyciel szkoły powszechnej i inni. 

Według ostatnio nadeszłych z gminy 

Dr. D. Olsejko 
Choroby ucha, gardła 

i nosa. 
Pzyjmuje w Lecznicy Litewskiej (ul. Wi- 
leńska 28). Od 11—1 popoł. 
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Do wynajęcia 
pokój 1 lub 2 z umebl., wejście frontowe. 

Dowiedzieć się: Zarzecze 17, m. 13. 

  

._ Zarówno przy pierwotnem ułożeniu leko- 
spisu jak i perjodycznych zmianach jego, ko- 
misja powoduje się przedewszystkiem wskazania- 
mi naukowemi i dobrem chorych. 

ь Raczy Pan Redaktor przyjąć wyrazy wyso- 
kiego szacunku. 

W imieniu Komisji Apteczno-Lekarskiej Kasy 
Chorych m. Wilna. 

Dr. A. Kapłan. Dr, B. Szniolis, 

Dr. L. Klott 
naczelny lekarz, K, Ch. m, Wilna,   

worniańskiej wiadomości cała gmina wy- 
powie się za współpracą z rządem Mar- 
szałka Piłsudskiego i głosować będzie na 
listę Bloku Współpracy z Rządem. 

Ukonstytuowanie się Bezp. Bloku 
Wsp. z "- w Nowej - Wi- 

ejce. 

W dniu 29 b. m. ukonstytuował -się 
w Nowej - Wilejce Zarząd Komitetu Dziel- 
nicowego Bezpartyjnego Bloku Współpra- 
cy z Rządem, 

Mieszkańcy Nowosiołek za 
B. B. W. R. 

W sobotę, dn. 28 b. m. odbył się w 
Nowosiołkach wiec Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem, który wykazał zgo- 
dność mieszkańców w sprawie koniecz- 
ności poparcia Bloku Rządowego. 

Spopularyzowanie haseł wycho- 
wania fizycznego w okresie przed- 

wyborczym. 

Związek Strzelecki korzysta bardzo 
rozumnie z okresu przedwyborczego, aby 
wśród najszerszych warstw społeczeństwa 
spopularyzować hasła wychowania fizycz- 
nego i przysposobienia wojskowego. W 
tym celu Związek Strzelecki zaleca  strzel- 
com głosowanie na tych posłów, którzy 
rozumiejąc doniosłość wychowania fizycz- 
nego przeprowadzą w nowym Sejmie po” 
stulaty z dziedziny wychowania fizycznego, 
przysposobienia wojskowego, sportów i. t. d. 
narówni z wychowaniem obywatelskiem. 

Nowi posłowie winni czuwać nad tem, 
ażeby do budżetu państwowego wstawiane 
były corocznie stałe i ciągłe kredyty na 
poparcie rozwoju prac przysposobienia 
wojskcwego. Rozwój państwa i narodu 
polskiego oraz skuteczna obrona granic i 
niepodległości państwa wymaga nieodzow- 
nego wprowadzenia w czyn postulatów o 
których mowa. Dadzą się one urzeczy- 
wistnić głównie przy udziale nowego Sej- 
mu i Senatu drogą odpowiednich uchwał i 
ustaw. Sejm winien uchwalić ustawę o 
powszechnym obowiązku wychowania fi- 
zycznego. Gminy miejskie i sejmiki powia- 
towe winny zakładać u siebie boiska, hale 
sportowe, strzelnice, łaźnie i pływalnie. 
Taksamo zarządy większych centrów fa- 
brycznych dbać winny o propagowanie 
psteponebienia wojskowego wśród robot- 
ników. 

W równej mierze dbać należy o wy* 
chowanie obywatelskie. Samorządy i za- 
rządy większych fabryk winny zakładać 
bibljoteki, czytelnie, domy ludowe, kinema- 
tografy oświatowe i wstawiać do swych 
budżetów pozycje na oświatę pozaszkolną, 
jak na kursy instruktorów oświatowych, na 
organizację chórów, orkiestr i kółek ama- 
torskich. Związek Strzelecki jako organi* 
zacja przysposobienia wojskowego w wy- 
borach udziału brać nie będzie. 

Jasną jest jednak rzeczą, że człon- 
kom Związku nie jako strzelcom, lecz jako 
obywatelom państwa nie wolno uchylać 
się od wyborów i zrozumiałem jest, że nie 
mogą popierać list stronnictw antypaństwo- 
wych lub wrogo odnoszących się do alu 
Marszałka Piłsudskiego. Strzelcy nietylko 
liczbą swą, ale też powagą i autorytetem 
swoim, jako żywiół najbardziej zdyscyplino= 
wany i najlepiej przygotowany do spełnia- 
nia obowiazków obywatelskich mogą wy- 
o. na wynik wyborów wpływ bardzo 
uży, 

KRONIKA PARAFJANOWSKA. 

— Niedzwiedź w lasach parafja- 
nowskich, Podczas obławy na wilków w 
lasach w pobliżu Parafjanowa znaleziono 
legowisko zimowe niedźwiedzia, którego z 
wielkim trudem udało się wydobyć. Jak 
się dowiadujemy, niedźwiedź ten przezna- 
czony został do jednego z pobliskich o- 
grodów zoologicznych. (s) 
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Rezerwiści i b. wojskowi za współ- 
pracą z Rządem. 

W sobotę dn. 28 stycznia r. b. o g. 
1-ej wiecz. odbył się wielki wiec zwołany 
przez Stowarzyszenie Rezerwistów i b. Wej- 
skowych Rzeczypospolitej Polskiej w lokalu 
Biura Wyborczego Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządemi. Zagaił zebranie de- 
legat władz naczelnych organizacyj rtm. rez. 
Witold Miłosz, poczem wygłosił referat na 

= temat: „Jaki winien być stosunek rezerwi 
stów i b. wojskowych do obecnych wybo- 
rów* red. Bolesław Święcicki. Przemawiał 
również przewodniczący wiecu red. „Expre 
su Kolejowego" Jerzy Kamiński, p. Jonas, 
p. Rożnowski, p. Jodko-Narkiewicz i iani. 
Na wniosek red. Święcickiego uchwalono 
rezolucję następującej treści: 

1) Wielki, pierwszy wiec rezerwistów 
i b. wojskowych odbyty w dniu 28 stycz- 
nia r. b. w Wilnie w pełnem zrozumieniu 
doniosłej chwili postanawia zorganizować 
karne szeregi b. wojskowych przez powo- 

-„ łanie na okres wyborczy komitetu rezer- 
wistów i b. wojskowych dla Współpracy z 
Rządem w Wilnie, którego zadaniem bę- 
dzie tępienie politykierstwa i partyjnictwa, 
zarówno na terenie organizacji, jaki wśród 
najszerszych, niezorganizowanych mas b. 
wojskowych. 

2) Wiec stwierdza konieczność na- 
wiązania ścisłego kontaktu pomiędzy rezer- 
wistami i b. wojskowymi m. Wilna, a ko 
legami w całej Polsce, by móc przeprowa- 
dzić do przyszłego Sejmu swych przedsta- 
wicieli w celu obrony wszystkich słusznych 
interesów armji rezerwy. 

3) Wiec wyraża nadzieję, że komitety 
wyborcze rezerwistów i byłych wojskowych 
będą zaczątkiem wielkiej, ogólno-polskiej 
organizacji armji rezerwy współpracującej 
z Wodzem swym Marszałkiem Piłsudskim 
dla dobra ogólnego obywateli i państwa. 

4) Wiec upoważnia organizatorów do 
wysłania depesz hołdowniczych do Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsud- 
skiego oraz do wyrażenia hołdu przez 
specjalną delegację zamieszkałemu w Wil- 
nie wielkiemu patronowi dusz żołnierskich 
dostojnemu księdzu bisk. Bandurskiemu. 

Do komitetu wybrano 24 osoby. W 
skład prezydjum weszli: mec. Kazimierz 
Szatkowski, jako prezes, kpt. Bronisław 
Sniechowski, Leon Pleskaczewski, rtm. Wi- 
told Miłosz, — jako wiceprezesi, Roman 
Kruk— Lesko, i Józet Jonasz—jako sekre- 
tarze, oraz red. Święcicki, —jako skarbnik. 
Pozatem wybrano komisję rewizyjną i re- 
dakcyjną, propagandową, finansową i wie- 
cową. Postanowiono wysłać delegację na 
zjazd rezerwistów i b. wojskowych w Bia- 
łymstoku w celu nawiązania w myśl rezo- 
lucji kontaktu z tą organizacją. Wiec za- 
kończony został w bardzo podniosłym na- 
stroju wśród niemilknących Okrzyków na 
cześć Prezydenta Rzeczypospolitej i Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Nauczycielstwo szkół powszech- 
nych za „Blokiem Bezpartyjnym*. 

W niedzielę ubiegłą w związku ze 
zbliżającemi się wyborami odbył się w 
Warszawie w lokalu przy ul. Nowy Świat 
21 zjazd nauczycieli szkół powszechnych z 
całej Rzeczypospolitej. Zjazdowi przewod- 
niczył p. Bilski z Łodzi; resztę prezydjum 
stanowili pp. Zych z Poznania, Syska z G. 
Śląska i Olszewski z Pruszkowa. Referaty 
wygłosili: red. Tomczak z Warszawy na te- 
mat „Nauczycielstwo wobec wyborów*, p. 
Wawrzynowski — „Postulaty zawodowe” i 
p. Paprocki o organizacji prac przedwy» 

borczych. s i 
W wyniku dyskusji zjazd jednomyśl- 

nie przyjął następującą rezolucję: 
„Nauczycielstwo szkół powszechnych 

zebrane z terenu wszystkich ziem Rzeczy- 
pospolitej na zjeździe w Warszawie dnia 
21-128 r. postanawia ze wszystkich sił 
popierać Bezpartyjny Blok Współpracy z 
Rządem Marszałka Piłsudskiego w akcji 

  

    

yga miej 

КОНЕ Вк 

Wiadomošci przedwyborcze 
wyborczej i wzywa zarówno ogół nauczy- 

cielstwa polskiego jak i ogół obywateli, 

aby gorąco i zgodnym wysiłkiem wspierali 

epokowe prace Marszałka wiodące Rzecz- 

pospolitą do potęgi i rozkwitu". | 

Pozatem zebrani wystosowali na ręce 

Marszałka Piłsudskiego depeszę hołdow- 
niczą. 

Ukraiński Narodnyj Sajuz z B, B. 
Współpr. z Rządem. 

(Tsiefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, iż pomiędzy przed- 
stawicielami Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem, a przedstawicielami U- 
kraińskiego Narodn, Sojuzu (lista Nr.6) to- 
czą się układy O wycofanie tej listy, przy- 
czem Ukraińcy z organizacji Unsa mieliby 
głosować na listę Nr. 1. 

Witos handluje mandatami. 
Wywiad z pos. Piasta Byrką. 

(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

B. poseł Władysław Byrka (Piast) u- 
dzielił wywiadu naszemu korespondentowi. 

Na zapytanie: dlaczego nie kandy- 
duje on z listy Piasta, oświadczył: 

„Mój stosunek do Piasta został roz- 
wiązany w momencie, kiedy Witos uwa- 
żał, że trzeba wejść w Śziślejszy kontakt z 
osobistością silniejszą odemnie kapitałem 
i przyrzeczone mi miejsce na liście pafń- 
stwowej oddał b. dyrektorowi departamen- 
tu Ministerstwa Skarbu za czasów p. Wła- 
dysława Grabskiego, obecnemu komisarzo 
wi monopolu zapałczanego Zaczkowi. Z 
polecenia Witosa ofiarowano mi następnie 
kandydaturę do Senatu z woj. lwowskiego. 
Lecz kandydatury tej nie przyjąłem gdyż— 
jeżeli widzę jakieś sprawy do spełnienia — 
to raczej są one w Sejmie, niż w Senacie. 
Doniesiono mi, że jednym z warunków 
tranzakcyj mandatowo-finansowej p. Wito» 
Sa z p. Zaczkiem ma być niedopuszczenie 
mnie do Sejmu*. 

„Czy prawdą jest, że Pan ma za- 
miar kandydować z grupą sen. Bojki*? 

„Tak, jestem skłonny  przychylić się 
do uczynionej mi propozycji. Zasadniczych 
różnic programowych między Piastem i 
grupą Bojki nie widzę. Nie mogę pozostać 
z ludźmi, którzy w stosunku do mnie po- 
sługiwali się matactwem i wiarołomstwem*. 

Dla wyjaśnienia powyższego wywiadu 
musimy dodać: w roku 1925 po zawarciu 
pożyczki dilonowskiej i sprzedaniu szwedz- 
kiemu konsorcjum monopolu zapałczanego 
w Polsce pos. Byrka z ramienia Piasta 
wystąpił ostro przeciwko polityce finanso- 
wej p. Grabskiego i jego urzędników, na- 
zywając pożyczkę dillonowską „pożyczką 
parszywą*. Wówczas nastąpił ostry. kon- 
flikt pomiędzy p. Byrką a p. Zaczkiem. 

Obecnie, jak widać z oświadczenia p. 
Byrki, p. Witos sprzedał mandat Zaczkowi, 
który reprezentuje z jednej strony konsor- 
cjum szwedzkie, dzierżawiące monopol za- 
pałczany, z drugiej zaś strony — p. Wła- 
dysława Grabskiego. 

Sprzedaż mandatów na rąty i za 
gotówkę. 

(Tel od wł. kor. z Warszawy). 

Wczorajszy żydowski „Unser Express" 
komunikuje, że na posiedzeniu delegatów 
żydowskich komitetów wyborczych, należą 
cych do Bloku Mniejszościowego podzielo- 
no mandaty na „pewne“ i „watpliwe“. Za 
mandat „pewny“ kandydat opłaca djety za 
trzy miesiące (czyli zgórą 3 tys. złotych), 
za mandat „wątpliwy* 1.000 zł, z tym wa- 
runkiem, że ro wyborze dopłaci resztę. 

A conto zapłacili już Grunbaum, 
Hartglass, dr. Szypper, dr. Wygodzki, dr. 
Rozenblatt, adw. Rutfeld, dr. Gotlieb, Hi- 
neb, Heftman, Farbsztejn, Rabinrot, Feld- 
„man i Koczner. 

Ciekawi jesteśmy ile zapłacili za spo= 
dziewane mandaty posłowie Rogula, Jare-   micz et consortes. 

a RA ZZA zh AAAA 

kowań polsko-litewskich. 
RYGA, 31.1. (Ate). W tutejszych kołach politycznych żywo omawiana jest sprawa 

wyboru miejsca na przyszłe rokowania polsko-litewskie. Negatywne stanowisko Litwy 
wobec wybrania w tym celu Rygi dowodziłoby nieufności Litwy wobec Łotwy. Jednak- 
że panuje przekonanie, że Litwa w końcu zgodzi się na Rygę, ponieważ stanowcza 
odmowa mogłaby popsuć stosunki pomiędzy Litwą a Łotwą. Mianowanie łotewskiego 
posła w Kownie Balotisa mi „JO Zagran. na 
wpływ na tę sprawę. 

ego prasa fr 

Łotwie będzie zapewne miało 

a żąda od Stresemanna 
PARYŻ, 31.1 (Pat.) Komentując wczo- | jeszcze pokojowych stosunków w uporząd- 

rajsze expose ministra Stresemanna „Figa- 
ro" pisze: Niemiecki minister spraw Zagra- 
nicznych zdaje się całkowicie zapominać o 
tem, że okupacja Nadrenji jest gwarancją 
nieuiszczonych jeszcze reparacyj. Postępo- 
wanie Niemiec sprawia wrażenie, że prag- 

kowanej Europie. Zdaniem „Echo de Pa- 
ris* wywody Stresemanna nie są przeko- 
nywujące. Po strasznej nauce, którą otrzy- 
mała Francja—pisze dziennik—mamy pra- 
wo żądać od Niemiec bez nienawiści, ale 
i bez słabości, aby do roku 1935 dawały 

ną one gorąco ewakuacji wojsk sprzymie- | dowody swego odrodzenia wewnętrznego” 
rzonych z Nadrenji. Nie pragną jednak 

Napad rabunkowy na Konsulat Łotewski 
w Wilnie. 

W nocy z soboty na niedzielę nieznani 
złoczyńcy ah się do lokalu Konsulatu Ło- 
tewskiego mieszczącego się przy ulicy Piasko- 
wej. O godzinie 9-ej zrana w niedzielę kiedy 
służba konsulstu weszła do lokalu znalazła 

w. kie szuflady biurek i szaf pootwierane, 
zamki zaś wyłamane. Początkowe przypuszcze- 
nie, že miała tu miejsce kradzież ważn; 
kumentów okazała się mylną. Papiery bowiem 

do- | d 

znaleziono wszystkie w pazadku, a zginęło 
tylko z kasy konsulatu 120 łatów. 

Zaalarmowana przez konsula łotewskiego 
p. Donasa policja wszczęła natychmiastowe 
śledztwo, które doprowadziło do ujęcia zło- 
czyńcy w osobie niejakiego Angielsa. Jak się 
okazuje Angiels jest obywatelem łotewskim od- 
a' na iwanym = policję łotewską 

włamywaczem i recydywistą-złodziejem 

W oPOLOENCS="R1 

KRONIKA. 
  

Dziś: Ignacego B. 
Środa | Jutro: Oczyszcz. N, M, P. 

1 Wschód słońca—g. 7 m. 15 
lutego. | Zachód „>  g.15 m.52     

Dyżury aptek w dn. 1 b. m. 

Augustowskiego—Mickiewicza 10. 
Sapożnikowa—Zawalna. 
Rurkowicza—Ostrobramska 4. 

* METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. 5. В. х dn. 31. 1. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 766. Temperatura średnia 
— 5 C. Opad w milimetrach —. Wiatr przewa- 
żający południowo-wschodni. Pochmurno. Mini- 
mum na dobę—8? C. = 

Tendencja bąrometryczna—spadek ciśnienia 

URZĘDOWA 
— Nabożeństwo z okazji imienin Pana 

Prezydenta Rzeczypospolit j. W dniu dzisiejszym, 
t. j. we średę I lutego, w Bazylice wileńskiej (4 E 
ks, biskup Michalkiewicz cdprawi uroczyste nabo- 
żeństwo o godz, 9.30 z okazji imienin Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. 

— Wojewoda wileński przyjął przewodni- 
czącego sowieckiej delegacji kolejowej. W dniu 
wczorajszym p.-wojewoda przyjął przewodniczą- 
cego sowieckiej delegac i kolejowej p. Robowika, 
który złożył p. wojewodzie wizytę w obecności 
prezesa Dyrekcji Kolejowej inż. Staszewskiego. W 
tymże dniu p. wojewoda przyjął komisarza wy- 
borczego p. Łuczyńskiego, oraz del cię Komi- 
tetu Wyborczego Związku Właścicii ierucho- 
mości Żydów w Wilnie. 

— Naczelnik Wydziału Bez„ieczeństwa ob- 
jął urzędowanie. W dniu wczorajszym, po paro- 
dniowej chorobie, objął urzędowanie naczelnik 
Wydziału Bezpieczeństwa Wojew. Wileńskiego p. 
mir. Kirtiklis, 

— Zmiany personalne w województwie. 
Kierownik Oddziału Wyznań Urzędu Wojewódz- 
kiego p. Wiktor Piotrowicz przechodzi na wyższe 
stanowisko do Departamentu Wyznań w Mini- 
sterstwie Wyznań Rel. i Ośw. Publicznego. 

Kierownictwo Oddziału Wyznań wojewódz- 
twa obejmuje p. Antoni Narwoysz, = gim- 
nazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie. 

MIEJSKA. 

— Stan zdrowotny Wilna. Sekcja Zdrowią 
Magistratu m. Wilna w przeciągu nia ubie- 
głego zanotowała na terenie m. Wilna następują- 
cą ilość zasłabnięć na choroby zakaźne: tylus 
brzuszny—S (zmarło 1); tyfus plamisty — 2; pło- 
nica—9; błonica—4; ospówka—1; odra—59; ksztu- 
siec — 5; róża — 2; różyczka — 8; zausznica—25; 
gruźlica—8 (zmarło 1); jaglica—3; grypa—34, 

‚ Кагет 165 zasłabnięć na choroby zakaźne, 
w tej liczbie 2 śmiertelne. 

— Miasto wydzierżawia majątek miejski 
Topaciszki. Magistiat m. Wilna powziął decyzję 
ogłoszenia konkursu na wydzierżawienie majątku 
miejskiego Tupaciszki o obszarze 23 hektarów 
736 mtr. * 

Oferty kierować należy do Magistratu m. 
Wilna do dnia 9 b. m. włącznie. е 

W dniu 11 b. m. nastąpi otwarcie kopert i 
ogłoszenie wyniku konkursu. (5) 

^ WOJSKOWA 

— Wręczenie orderu Polonia Restituta gen. 
Popowiczowi. W dniu 31 b. m. p, wojewoda 
Raczkiewicz na uroczystej audjencji wr: ł ge- 
nerałowi brygady Popowiczowi odznaki. Treti 
komandorskiego orderu Polonia Restituta. 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocja. We środę dnia 1 lutego b. r. 
o godz. 1-ej popoł. odbędzie się w Auli Kolumno- 
wej Uniwersytetu osock na doktora wszech- 
nauk lekarskich p. Henryka Mackiewicza. Wstęp 
wolny. 

' SPRAWY SZKOLNE. 

— Przedstawienie uczniowskie. Dorocznym 
awyczajem dyrekcja 8-mio klasowego koedukacyj- 
nego liceum polsko-francuskiego Natalji Szepo- 
walnikowej urządza w dniu 2 lutego b. r. o godz. 
17-tej w lokalu liceum sa ul. Trockiej 7 przed- 
stawienie uczniowskie. Na program złożą się 
jednoaktówki, śpiewy i deklamacje w języku pol- 
skim i francuskim Oraz tańce konane przez 
wychowanków liceum. Niewątpliwie rodzice, pra- 
gnący swym dzieciom sprawić miłą rozrywkę, 
przyprowadzą je na to przedstawienie. 

ARTYSTYCZNA. 

— Środa Literacka. Dzisiejsza „Środa* od- 
będzie się pod hasłem „Poeci i prozaicy wileń- 
scy“, co znaczy, że kto, kiedy, coś w Wilnie na- 
pisał (i wydrukował), ma nietylko prawo, ale i 
obowiązek stawić się dziś o godz. 8-ej w brud- 
nych, lecz sympatycznych murach Bernardynki i 
odczytać zachwyconym gościom płody swego du. 
cha. Dzieci Muzy! Śpieszciel 

ZE. ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Nadzwyczajne walne zebranie Związku 
-Legjonistów Polskich w Wilnie odbędzie się w 
dniu 12 lutego o godz. 4-ej popołudniu w pierw- 
szym terminie, a z braku quorum o 4.30 w lokalu 
Związku Strzeleckiego przy ul. Dominikańskiej 13 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) Odczytanie i zatwierdzen'e protokółów 

z poprzedniego zebrania. 
SC-2 3) Wybory komisji rewizyjnej i sądu kole- 
żeńskiego. ‚ 

4) Sprawa poświęcenia sztandaru i obchodu 
ku czci Komendanta w dniu 19 marca. 

$) Wolne wnioski. 

i Z POCZTY. 
— Praca a poczt w niedzielę i 

święta. Na podsta! zarządzenia Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów we wszystkich urz: i 
agencjach pocztowych w niedzielę i dni świątecz- 
ne zewnętrzna służba pocztowa dla publiczności 
została ograniczona tylko do sprzedaży znaczków 
pocztowych i druków płatnych, przyjmowania li- 
stów zwWrc) i owa kj „tas Lini a 
zet, przesyłek pośpiesznyc. "paczek z żywem 
zwierzętami. 

Doręczaniu w tych dniach podlegają prze- 
syłki pośpieszne względnie zawiadomienia z 
jątkiem przekazów tel nych i pośpiesznych, 
oraz zawiadomienia na paczki zwykłe z żywemi 
zwierzętami. 

„_ Urzędy filjalne wyłącznie o służbie nadaw- 
czej będą w te dni wogóle zamknięte. Nie doty- 
czy to urzędu dworcowego Wilno 2. 
23 — PROW RDA kontroli sėd PZA 

iemi urzędam pocztowemi w - 
bie Wil. yrekcji P. IT. W wyniku inspekcji   urzędów i agencyj pocztowych organa inspekcyjne   

Wileńskiej Dyrekcji Pocztowej stwierdziły nie- 
jednokrotnie, że w urzędach i agencjach nie są 
rzechowywane odbitki wyników inspekcji, w 
tórych uwidocznione są uchybienia służbowe, 

stwierdzone przez dany organ rewizyjny. Stwier- 
dzono dalej, że uchybienia służbowe, wykazane 
w wynikach inspekcji, powtarzają się przy. na- 
stępnych inspekcjach. Przyczyną tego jest to, że 
kierownicy urzędów i agencyj pocztowych, bagate- 
lizując wykazane błędy i usterki w odbitkach wy- 
ników inspekcji pozostawionych przez inspekto- 
rów względnie delegowanych w tym celu urzędni- 
ków Dyrekcji—niszczą. 
s W związku z tem Wileńska Dyrekcja Poczt 
i Telegralów zarządziła, aby każdy urząd (agencja) 
zaprowadził księgę rewizyjną, w której inspektor 
będzie notował datę przeprowadzenia inspekcji 
danego urzędu (zgencji) i umieszczał numer wy- 
niku inspekcji. 

Zarządzenie powyższe ma na celu unie- 
możliwienie nadużyć i wykroczeń służbowych 
funkcjonarjuszy pocztowych. (5). 

Z KOLEI. 
— Nowa stacja taryfowa— Konstantynów. 

Dyrekcja komunikuje, że z dniem 1 lutego r. b. 
nietaryfowy punkt Konstantynów Wileński, znaj- 
dujący się na kolejce wąskotorowej Nowoświę- 
ciany— Kobylniki między stacjami Łyntupy—Ko- 
bylniki zostaje otwartą jako samodzielna stacja 
dla wszystkich operacyj handtowych i technicz- 
nych. Sprzedaż biletów, przyjmowanie bagażu i 
przesyłek nadzwyczajnych odbywać się będzie do 
wszystkich stacyj Dyrekcji, przesyłek zaś zwy- 
czajnych do wszystkich stącyj Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Z_ POLICJI. 

‚ —- Wyjazd nadkomis. Disterhofa. Onegdaj 
wyjechał w sprawach służbowych na parę dni na- 
czelnik Okręgowego Urzędu Śledczego nadkom. 
Disterhof. 

LITEWSKA. 

— Zmiany w Tymczasowym Komitecie 
Litewskim. Jak się dowiadujemy, po wystąpieniu 
z + otg>sgg A Tymczasowego Komitetu Łitew- 
skiego di. Olsejki i K. Weleckiego, weszli na ich 
miejsca p.p. R. Mackievicius i K, Kristiukajtis, 

SPRAWY _ZYDOWSKIE 

— Delegacja ludności żydowskiej z Dyne- 
burga. W dniu onegdajszym do wileńskiego rabi- 
na Krakowskiego zwróciła się delegacja ludności 
żydowskiej z Dyneburga z propozycją, by ze- 
a objąć stanowisko naczelnego rabina w Dy- 
neburgu, 

Rabin Krakowski proponowanej godności 
nie przyjął. 

ZABAWY. 

— IX-ty Doroczny Bal Akademicki. Jutro, 
dnia 2-go lutego r. b. w Kasynie Garnizonowem 
odbędzie się 1X-ty Doroczny Bal Akademicki pod 
protektoratem pana wojewody Władysława Raczkie- 
wicza oraz J. M. rektora prof. dr. Stanisława Pi- 
gonia. Na balu przygrywać będzie orkiestra dęta 
85 p. p. pod batutą p. ppor. Wołuszczuka oraz 3 
orkiestry smyczkowe. Obowiązują stroje balowe. 
Pozostałe w niewielkiej ilości zaproszenia w ce- 
nie 7 zł. nabywać można u p. p. Gospodyń Ho- 
norowych oraz w Sekretarjacie Bratniej Pomocy 
(ul. Wielka 24) w godzinach 13—15 i 19—21. 

— Zabawa Korpusu Podoficerów D. O. W. 
Wilno. Dziś we środę dnia 1 b. m. odbędzie się 
w sali „Ogniska Kolejowego" przy ul. Kolejowej 
19 zabawa taneczna a staraniem Korpusu 
Podoficerów D. O. W. Wilno i 15-tej Det. Komp. 
Łączn. Początek zabawy o godz. 20-tej, / 
Bm Tradycyjny al RE Żydów U. 

a sobotę 4 b. m. odbędzie się tradycyjni 
bal studentów Żydów w salach Klubu kady 
Przemysłowego. W części koncertowej poprzedza- 
jącej bal biorą udział pierwszorzędne siły. Między 
innemi łaskawie. bierze udział artysta zespołu 
Reduty p. T. Białkowski. Po koncertowej części 
nastąpią tańce i cały szereg atrakcyj. 

Z POGRANICZA. 

— Szmugiel sacharyną. Onegdaj patrol 
KOP-u zauważył w rejonie Nowych Trok sob: 
nika, usiłującego przekroczyć granicę litewską. Na 
okrzyk „stój* skradający się zaczął uciekać w 
kierunku granicy litewskiej, lecz został zatrzyma- 
ny przez żołnierzy KOP-u. Przy zatrzymanym 
znaleziono większą ilość sacharyny. Badany przez 
placówkę KOP-u zatrzymany zeznał, iż nazywa 
Się Przytułko Józet i zamieszkuje po stronie li- 
tewskiej w pobliżu granicy polskiej. 

Przemytnika odesłano do dyspozycji naj. 
bliższych władz administracyjnych. (s) 

— Wysiedlenie. Od dłuższego już czasu 
władze litewskie nieustannie wysiedlają z granic 
Litwy po kilka osób dziennie. 

Е aj w rejo 
rytorjum polskie wysiedlone zostały 3 osoby. (s) 

RÓŻNE. 

— Brak surowca zmusza do zamykania 
tartaków. Onegdaj z powodu braku surowca 
unieruchomione zostały tartaki: Parnesa, Morgen- 

szterna. (S). 
„— Wyróżnienie służbowe. W wyniku in- 

spekcji w Wileńskim Urzędzie Ochrony Lasów, 
dokonanej przed kilku tygodniami przez delega- 
tów Ministerstwa Rolnictwa, p. minister Niezaby- 
towski przesłał na ręce inspektora Ochrony La- 
sów p. Kotkorowskiego pismo, zawierające sło- 
wa uznania za rzeczowe i zgodne z interesami 
państwa kierownictwo sprawami ochrony lasów. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dziś o g: 16-ej 

przedstawienie szkolne dla młodzierzy „ ircyk w 
zalotach* Franciszka Zabłockiego. 

‚ (,nFircyk w zalotach*. O godz. 20-ej kome- 
dja Franciszka Zabłockiego „Fircyk w zalotach” z J. Osterwą w postaci tytułowej. 

— „Niewierny Tomek", Jutro o godz. 16-ej 
po cenach zniżonych komedja stylowa Ignacego 
„owo gz y Tomek". “J 

— „Uciekła m rzepióreczka'. Jutro o godz. 20-€j komedja St, omskiego „Uciekła mi 
przepióreczka" z J. Osterwą w roli Przełęckiego. 

4 „Sułkowski*, w pracy nad „ŚSułkow? 
z Saias Vianas udzlał pełny Žešpti 

ь „ Uster- wa (Sulkowski), E. acie przedstawiają: 

(Za- 
gen. Condulmero), J. Kar- 

0). 
— Wileńskie T-wo Kkowieńice w Re- 

ducie na Pohulance. W sobotę dnia 4 lutego 1928 
roku o godz, 8 m. 15 wiecz. odbędzie „się recital 
fortepianowy wybitnego pianisty dr. Pawła Fi- schlera. Bilety do nabycia w biurze „Orbis* Mic- 
kiewicza 11. 

— Teatr Polski sala („Lutnia*). Dziś i ju- 
o Losiatole „Ava razy sa kedes, pełna ao: 

i mperamen! umoru komedja Mil- 
lera i Miltona „Szkoła wdzięku”. ! 

— Czwartkowa popołudniówka, W czwar- 

  
5 

tek grany będzie „Lekarz miłości* WŁ, Perzyńskie- 
go Ceny od 20 gr. С "p 

— Najbliższa Kazaa W piątek najbliższy 
grana będzie jedna z najlepszych komedyj Hen- 
nequin'a „Pierwszy sygnał". 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
ŚRODA 1 lutego. 

16.35. Gazetka radjowa. 
17.00. Lomunikat dla rolników. 
17.15. Kwadrsns akademicki. 
17,40. Audycja dla dzieci. „Bajeczki zimowe* opo- 

wie Zula Minkiewiczówna. 
18.00. Koncert orkiestry pod dyr. prof. Al. 

torowicza. į Ai 
19.00. Sygnał czasu i rozmaitości, | 
19.10. „Organizacja chórów amatorskich" część II 

z ilustracją muzyczną w wykonaniu chóru Se- 
minarjum Nauczycielskiego w Wilnie, wygłosi 
instr. śpiewu Kurat. Okr. Szkoln. Wileńsk. B. 
Gawrońska. - : 

19.35 Pogadanka radjotechniczna. 
20.30. Transmisja koncertu z Warszawy. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 
Na zakończenie: Komunikaty P. A. T. 

CZWARTEK 2 lutego. 
ws Pransnicja nabożeństwa z Katedry Poznań- 

Kon- 

ej. 
12.00. Transmisją z Warszawy, Sygnał czasu i ko- 

munikaty. 
12.10. Transmisja koncertu z Filharmonji War- 

szawskiej. 
14.00. Transmisja 3 odczytów rolniczych z War- 

Stawy. 
15.00. Transmisja z Warszawy. Komunikaty i nad 
go ad 

15.15. Transmisja koncertu z Filharmonji War- 
szawskiej, | 

17.50. Gazetka radjowa. 
18.15. „Wilno w walkach o wolność* 4-ty odczyt 

(odaiaki, Dolewscy, rok 1863) wygłosi Hele- 
na Romer. 

18.40. Pierwszy komunikat harcerski, 
19.00. Sygnał czasu i rozmaitości. 

19.10. „Bilans handlowy Litwy Kowieńskiej* 4-ty 
Odczyt z działu „Nasi sąsiedzi". | 

19.35. „WS; ne piśmiennictwo białoruskie" . 
4-1 czyt z działu „Kultura białoruska*. 

20.30. wz z waze z Z 
ny w wykonaniu estry dętej pod dyrekcją 
Aleksandra Sielskiego. 

Na zakończenie: Komunikat P. A, T. 

Plaga radjopajęczarstwa trapi i Irlandję. 
Radjopajęczarstwo, jak się okazuje nietylko 

w Polsce, ale i w Irlandji rozwinęło się w sposób 
okropny. Wobec czego parlament angielski uchwa- 
lit nową ustawę radjotelegraficzną, dającą szero- 
kie pełnomocnictwa ministrowi poczty do tępienia 
radjopajęczarstwa. W jednej ze spraw sądowych, 
przeprowadzonych na podstawie tej nowej ustawy, 
sąd skazał winnego na 20 funt. szt, grzywny i 
konfiskatę aparatu, oraz po 1 funcie dodatkowo 
= zw dalszy dzień kontynuowania zakazanego 

oru. 

Uniwersytet radjowy w Chicago. 
W Ameryce ponownie rozpatruje się możli- 

wość otwarcia uniwersytetu o wysokim programie 
naukowym, nauczającego za pośrednictwem audy- 
cyj raajowych. Uczęszczanie na ten uniwersytet 
byłoby obowiązkowe tylko dwa razy do roku, w 
celu zdania egzaminów, oraz zalatwienia formal- 
ności. Nauka korespondencyjna, posiadająca wielu 
awolenników na Zachodzie, przeszłaby w ten spo- 
sób wnową, może w bardzo celową fazę, Koszta 
utrzymania takiego uniwersytetu obiiczają na 100 
k dolarów miesięcznie, koszta założenia na 2 
miliony. 

Przyjazd Juljusza Kaden-Bandrowskiego. 
Dowiadujemy się, że na zaproszenie Związ- 

ku Literatów przyjedzie w najbliższych dniach do 
Wilna znakomity pisarz Juljusz Kaden-Bandrow- 
ski, Autor „Miasta mojej matki* wygłosi odczyt 
P. t. „Rzymianie wschodu”. Szczegóły podamy jutro. 

‚ „— 170 zł. i parasol do odebrania. W Urzę- 
dzie Pocztowo-Teiegraficznym Wilao |, znaleziono 
10 zł. które to pieniądze są do odebrania przez prawego właściciela w Wydziale Śledczym P. P. 
m. Wilna, ul. Zawalna 56. Tamże przechowuje się 
parasolka damska, zapomniana w dniu 13 b. m. w 
autobusie. 

— Szcze,„ólni kompani. Do Wilna przybyli 
w celu poczynienia zakupow józef Podcnas i Bo- 
lesław Wiucło, m-cy maj. Krużany gm, niemen- 
czyńskiej. Po załatwieniu spraw wymienieni WStą- 
pili do jednej z piwiarń wileaskich, gdzie w to- 
warzystwie niezaanych im bliżej 3 osobników 
wypili kilka butelek piwa. Wracając po libacji do 
domu Podcinas i Wincło zostali zatrzymani przez 
osobników, z którymi razem byli w piwiarni i ci 
ich dotkliwie pobiu zabierając przytem 5 zł.i czap- 
kę. Sprawców w osobie Aieksandra Jankiewicza, 
Piotra Kowalskiego i Stanisława Łatarewicza za- 

mano. . mie Rykont znowu na te-| trzy! 
— 17-letnia dziewczyna truje się. Usiłowa- 

ła otruć się esencją octową Weronika Chrapowic- 
ka, lat 17, zam. przy ul. Zawalnej 57. Desperatkę 
przewieziono do Szpitala żydowskiego w stanie 
nie budzącym obaw o życie. 

— Podrzutek. W klatce schodowej domu 
Nr. 2, przy ul. Hetmańskiej znaleziono podrzutka 
płci żeńskiej w wieku około 4 tygodni, ktorego . 
umieszczono w przytułku Dzieciątna Jezus, 

— ło się serów holenderskich. Na 
szkodę Szlomy Ronsztejna zam. przy ul. Bosacz- 
kowej 3, skradziono 37 serów holenderskich wart. 
300 zi. Powiadomiona o powyższem policja wszczę- 
ła niezwłocznie dochodzenie, które doprowadziło 
do ujęcia sprawcy w osobie Abrama Furma zam. 
przy ul, Bosaczkowej 4. 7 

— Włamanie. Z pracowni krawieckiej Bo- 
lesława Narbuta, przy ul. Ś-to Jańskiej 9, za po- 
mocą włamania skradziono niewykończone ubra- 
nie wart. 400 zł. 

— Kradzież ze składu. Na szkodę Józefa 
Bakszta, ul. Kwaszelna 17, oraz Szlomy 1rejnowi- 
cza, zauł. Wingry 15, skradziono ze składu przy 
ui. Zawalnej 41, skór na podeszwy wart, 3000 zt. 

Na prowincji. 
4 — Lokomotywa—kaleczy, Na torze kole- 
jowym Brasław — Druja, w odległości I kim. od 
stacji Brasław, podczas oczyszczaria ze Śniegu, 
wykoleiła się lokomotywa, przyczem dozorca «го- 
gowy Wacław Czechak uiegł złamaniu lewej nogi. 
pPoszwankowanego umieszczono w izbie Chorych 
w Brasławiu. 

— Susząc len spalił wszystko. W folw. Nie- 
wiany gm. mikołajewskiej na szkodę Antoniego 
Kuryłowicza, wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem podczas suszenia lnu, spłonęła su- 
szarnia i stodoła. Straty wynoszą 1.700 zł. 

UWAGA! 
Wczoraj o godz. 6.30 wieczorem jadąc 
e ul. Trocką — Zawalną na dworzec 
ole- i i z próbami bez 
jowy 2gubiono Waliżę żadnej warto- 
Ści. Uprasza się zwrócić za wynagro- 

dzeniem do hotelu „Europa“. 

    
 



KURJER WI 

Od dnia 30. I. do 2. II. wł. 1928 r. będą R" filmy: 
2 2 ‘ z aparatem filmowym 

„Przez dżungle i puszcze” $ obiczu śmierci) Bo- 
haterska wyprawa Jana Schómburga wgłąb czarnego lądu, w 10 aktach. Nad pro- 

gram: „DZIEŃ MARYNARZA POLSKIEGO*—t.lm Ligi Żeglugi Morskiej i Rzecznej 

w 2-ch aktach. W poczekalni koncerty radjo. Kasa czynna od godz. 3 30. 
Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. 

Następny program: „CZŁOWIEK w OGNIU*. 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

Dziś! Największy triumf polskiej kinematografji! Atrakcja sezonu! 
Dramat miłości i egzal'acji na tle 

„Mogiła Nieznanego Żołnierza”. nieśmiert. epopei walk o POLSKĘ 
NIEPODLEGŁA, p/g powieści STRUGA. W rolach gł. Marja Malicke, Marja Gorczyńska, Jerzy Marr, 

J. Leszczyński, Justlan i inni. Akcja rozgrywa się w Krakowie, Warszawie, w głębi Rosji, na Krymie 

i na froncie oraz w r. 1927. Wielotysięczne zastępy wojsk polskich i armji czerwonej. Film ten demostr. 

w Warszawie równocześnie w 3 kinach: „Pan”, „Corso* i „Capitol“, 
Seansy O godz. 4, 6, 8 i 10 wiecz. Dla młodzieży dozwolone. 334 

Kino-Teatr 

„NGbIOŚ” 
ul. Wileńska 38. 

     

     

      
       

    80 lat istnienia firmy 

„M. GORDON* 
ul. Niemiecka 26. 

Wielka jubileuszowa 

wyprzedaż resztek 
i wysortowanego towaru 

MATERJAŁ 
kamgarny, szewioty, wełna, jedwab 

CENY WYJĄTKOWO. NISKIE. 

    
Г) 

damskie i męskie 
zimowe i letnie 

   

  

ud į 

  

mości pu 
na posiedzeniu w dniu 8go lipca 1927 roku postanowiła 
wdrożyć postępowanie scaleniowe na obszarze: 
60 ha gruntów, na!eżących do gospodarzy wsi Dziagowce, 
2) około 15 ha gruntów OO 

tami wsi Dziagowce, 4) około 7 ha gruntów z okolicy Dokur- 
niszki, należących do Konstancji Hauryłkiewiczowej i położo- 
nych w szachownicy z 
koło 3 ha gruntów okolicy Dokurniszki, należących do wszyst- 
PRZY tejże okolicy, włączonych celem sprostowania 
granic, 
własność Feliksa Pozlewicza, włączonych również dla sprosto- 
wania aa ŻA: gminy solskiej, powiatu oszmiańskiego, 
łącznie około 126 ha. 
dnia 12 grudnia 1927 roku. 

Nr. 25 (1012) 

Kupuję * 

ВЛа 

LEN S. KI 

  

Najlepsze Teodolity, 

: niwelatory, > 
Instrumenty astrolabje, i łąkowi a 

goniometry, (EDNEZYJNE: Paaintiry [aaa 

  

daniem ceny nadsyłać: 

J. SISSLE, 
Berlin — Halensee 

Joachim - Friedrichstras 
49, tel. Pfalsburg 5365. 
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i ect. 

powszechnie Karem (STAW НБОБ оо 
również TAŚMY MIERNICZE i RUIETKI w WIELKIM WYBORZE 

tylko w fabrycznym składzie optyczno: okulistycznym 

„OPTYK RUBIN*, Wilno, 
Dominikańska 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r..) i 

s lm 

SKRADZIONĄ 
książkę wojskową, wyd. a 
po P.K. U. w Święcianajezo= 
dowód osobisty wyd. prz” 

Starostwo Brasławskie na i 
Piotra Barzdy, zam. we v 
Woroniszki, pow. brasławski 
go, unieważnia się. 

PRZETARG. 
„ Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja Rob 

Publicznych) ogłasza piśmienny przetarg ofertowy na dosta”l 
materjałów piśmiennych i kreślarskich dla Okręgowej Dyrek''4 / 
Robót Publicznych. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 1928 roku 
godz. 12-ej w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w W 
nie, przy ul. Magdaleny Nr 2 pokój Nr 91. Piśmienne ofet 
winne być złóżone w tymże dniu do godz. 10-ej w kancela któ 
Oddziału Budowlanego Dyrekcji, pokój Nr 92 łącznie Z p wy 
kwitowaniem Kas arbowej na wpłacone wadjum przeterg y 
we w wysokości 5 proc. zacferowanej sumy. na 

W ofercie winien być podany minimalny termin, w kt Gl 
rym firma podejmuje się wykonać objętą niniejszem przet: P 
ER dostawę oraz wyszczególnione dokładnie nazwa, gatune pa! 
fabryka i t. d. zaoferowanych przedmiotów, które muszą b ra 
dobrego gatunku i wyrobu krajowego, pożądane są równi 
wzory i próbki zaoferowanych przedmiotów. Lui 

Ogólne warunki przetargu i ślepy kosztorys otrzym st 
można w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Wilr 3 
pokój Nr 91 za zwrotem kosztów wykonania. Tam równi aliz 
można codziennie oglądać od godz. 12 do 13 tymczasowe prz róg 
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głoszenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego e 
w Wilnie. 

oe Urząd Ziemski w Wilnie 
licznej, że Okręgowa Komisja 

odaje do wiado- 
iemska w Wilnie 

1) około 

pastwiska tejże wsi Dzia- 
(owce z folwarkiem Dziagowce ll, 3) około 40 ha gruntów z 
olwarku Dziagowce Il, jako położonych w szachownicy z grun- 

runtami folwarku Dziagowce II, 5) 0- 

6) około 1 ha gruntów zaścianka Bardzobogaciszki, 

Powyższe 0.zeczenie uprawomocriło się 
341/2612/VI 

  

   NASIONA 

POPIERAJMY PRZEMYSŁ KRAJOWY! 
WYTWÓRNIA ARTYST.-KILIMKARSKA 

Katarzyny Medwedczakowej w Kosowie 
(Wojew. Stanisławowskie) 

zaprasza najuprzejmiej Szan. P. T. Interesantów 

na Przegląd Kilimów oraz artykułów dekoracyjnych 

pisy Min. Rob. Publ. o przetargach, które dla oferenta są ob 
wiązujące. : н ; lick 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo swobodne pul 
wyboru oferenta, uzależniając to od fachowych i finansowy 
zdolności przedsiębiorstwa, oraz prawo zredukowania ilo: ru 
dostarczonych materjałów lub nawet zupełnego zaniechar nie 
dostawy. @ 

Za wojewodę w z. dyrektor inž. A. Praygodzki, Nie 
339-2618-VI-1 spc 
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Uwaga! 

telef. 941 i korzystać z tego przy okazji. 

00 

można otrzymać 
na składzie 

    

WANDA NIEDZIAŁKOWSKA-DOBACZEWSKA. 39) 

Kamienica za Ostrą- Bramą. 
Szare niebo wypłakało się już do syta, ale otu- 

lało błękit szczelnie miękkim płaszczem  obłocznym. 

Co się jaki płatek modry rozchylił, to go znowu 

skrzętnie chowało. 
Ale było ciepło, a im bardziej szło ku wieczo- 

rowi—tym cieplej. Stary Pan począł się zwolna roz- 

marzać. Objął kolana rękami i zadarł głowę. Głębo- 
ki, poważny, uroczysty szum, jedyny na świecie, z 
jednem tylko porównać się dający: z szumem morza. 

Nie dlatego, iżby był podobny, ale przez to, że 

ma równą głębię w sobie i że jest tak samo od- 
wieczny, pradawny, tysiąc umarłych głosów w sobie 

chowający. Jak fale na morzu przelewają się poprzez 

siebie wzajem, tak korony drzew chwieją się i ugi- 

nają. A wiatr, co przelatuje wierzchołkami i biała- 
we spody liści odgarnia, czyni smugi wśród zieleni, 

podobne smugom morskiej piany. 
Stary Pan wsłuchiwał się w ten szum z naboż- 

nem skupieniem, Nic nie mąciło wielkiego spokoju 
duszy i zlania się w jedno z lasem. Szum płynął na 
szeroko rozpostartych skrzydłach wiatru coraz rów- 

niej i coraz jednostajniej, w miarę, jak nacichał 
wiatr. 

Nacichał, jak eodzień, o samym zachodzie słoń- 

Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 
Administrator przyjmuje 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do demu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 

warzywne, kwiatowe i gospodarskie 
z pierwszorzędnych plantacyj krajowych i zagranicznych, 

o najwyższej sile kiełkowania — poleca 

Edmund RIEDL skład nasion 
Lwów, ul. Rutowskiego 3. 

Cenniki szczegółowe wysyłam na żądanie. 

000005000000000 00000000 000000000000000G 

  

DZIAŁ RADJA Ważne! 
„Wileńskiej Pomocy Szkolnej* 

obsługuje swą Szanowną Klijentelę bez zwłoki, tanio, fachowo i uprzejmie. 
Prosimy przeto zapamiętać nasz adres: Wilno, Wileńska 38 (obok „Heljosu* 

Radjoaparaty, słuchawki, części, 
szematy, najnowsza literatura. Ellminatory stacji miejscowej. 

dwadzu kupców z ošia i oai a 

Cukier, sól i mąka 

К. ЗОЗРЕ “га 
Wypłacalnym udziela się kredytu. 

  

        
       

    

     
     

Handlowiec 

poszukuje posady 
zarządzającego kooperaty- 
wą, inkasenta, kasjera lub 
magazyniera w _ miejscu, 

lub na wyjazd. 

х Może złożyć kaucję. 

Oferty przyjmuje 
- administracja 

„Kurjera Wileńskiego" 
pod „Handlowiec“. 
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z różsych młynów 
po tanich cenach 

  

Unieważnia się 
® zgubioną książkę wojskową na 

imię Konstantego Girjata 
Nr. 194, wydaną przez P. K. 

9 Wilno. 

  

   

ca, kiedy jest chwila wielkiej ciszy i wytchnienia dla 

wszystkiego, co żyje na ziemi. 

Niedaleką już była ta chwila błogosławiona i 

wiatr o tem wiedział, ‚ 

Zwijał skrzydła powoli, rozprężał je raz jesz- 

cze i jeszcze, że leśny szum wzmagał się, rósł w 

siłę, wybuchał z pełnej piersi, z hukiem przewalał 

się nad głowami drzew, ale wnet potem pokorniał i 

modlitewniał, już przelewał się tylko i szemrał, a 
trwając ciągle na miejscu, leciał wciąż w dal. 

Nagle zaskrzypiało coś żałośnie, gniewnie, jęk- 

nęła jakaś stara, życiem skołatana, sosna. Za krza- 

kami leszczyny prześliznął się cień, zatrzeszczały 

krzaki. Stary Pan nie odwrócił głowy. Właśnie my- 

ślał, że kocha cały świat, i że chyba zaproponuje Ży- 

bulowi, by został u niego za rządeę, tylko nastra- 

szywszy go wpierw 1 zgnębiwszy należycie. Przez 

wzgląd na te wnuki. 

A Żybul siedział za krzakiem leszczyny i ścis- 
kał w garści toporzysko, 

On także myślał, 

Myślał o tem, że się zlęknie i nie potrafi ude- 

rzyć, jeżeli wróg się odwróci i spojrzy mu prosto 

W OCZY, 
Skurczył się, przyczaił po kociemu do skoku i 

wyczekiwał sposobnej chwili. Już już podpełzał dwa 
razy i dwa razy się cofał. Raz dlatego, że Stary Pan 

westchnął, a drugi raz dlatego, że wiewiórka zrzu- 

ciła szyszkę z sosny, 

Za każdym razem kulił się tak, że głowa zni-   
9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 
od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od 9 — 

1 zł. CENA OGŁOSZEŃ: 
mia mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) xir0aika reki —nadesłane—30 gr. = wiersz mayah dla poszukujących 
Oddział w Grodnie— Orzeszkowej 5, tel. 360. 

Wydawca Tow, Wydaw. „Pegoń”. 

kład ogłoszeń 5-cio wy, na stroni 

    

w stylu zakopiańskim i huculskim i o motywach orjentalnych 
w hotelu „St. Georges* w Wilnie, ul. Mickiewi- 

cza, pokój Nr. 45 (II piętro) 
w dnisch od 1,do 21 lutego b. r. od godz. 10 rano 40 8 м. 
Wstęp wolny. Firma SPI od r. 1912 i została odznaczo- 

na na wystawach krajowych i zagranicznych. 
Ceny fabryczne. Warunki kredytowe najdogodniejsze. 332)   

  

„WTOR“. 

w ilości 4.500 mir. p. loco ski w у mtr. p. loco składy opałowe « Mołodeczno, Kri wj 
ne, Helenowo i „Adis oz Pop 

w Kwatermistrzostwie 86 p. p. 

= 340/2607/V1 

## 

bor 

go! 

Ogłoszenie przetargu. 
Dowództwo 86 e piechoty w Mołodeczn 

czony na dostawę drzewa opałowe 

Oferty w zakrytych kopertach wraz z kwitem na wpStal 
| cone wadjum w wysokości 3% oferowanej sumy, winne tnię 

składane w Kwatermistrzostwie 86 p. p. w Mołodecznie do © 
14-g0 s 1928 r. żali 

tymże dniu e godzinie 11-ej oferty będą rozpatrywałąc; 

odd 
Kwatermistrz 86 pułku piecho 

w/z (=) Kerzeniowski ж? 
kapitan. noi 

  

PAMIĘTAJCIE! 

Polski Powielacz 

„WTOR“ 
Warszawa, Krucza 36, 

oszczędza czas maszynistkom, 

szefom przysparza dochód— 

3000 kopij z jednego oryginału. 

Wielobarwnie odbija rysunki, ręczne 
napisy, Najtaniej wykonywa katalogi 

ilustrowane. Obsługa łatwa. 

Cena złot. 160.— za komplet. 

„WTÓR*, Warszawa, Krucza 36, 
tel. 245—29. 180-5 

  

kała mu między ramionami, a dech wciągał głęboko, 

aż w brzuch i uciszał siłą woli łomot serca w pier- 
siach. . 

Zdawało się Żybulowi, że Stary Pan'musi usły- 

szeć ten łomot, że słyszy go cały las, że huczy jego 

serce grzmotem podziemnym i echem złowieszczem 

nad światem przelatuje, Krzepił się w sobie, aż mu 

twarz stężała. 

— Kolib' ehioć od odnoho razu, kolib* nie pro- 

machnaućsia, kolib* jon nie muczausia. 

Poczołgał się przez miękki, wszystko głuszący 

mech i sięgnął prawie końcem wyciągniętej ręki po- 

kręconych korzeni pnia, na którym siedział Stary 

Pan. 
Czort pomagał. 

Ani jedna sucha gałązka nie trzasnęła pod rę- 

kami i kolanami Żybula. Stary Pan mógł właściwie 

poczuć na karku gorący oddech czającego się wroga 

ale on w tej chwili był bardzo zajęty. 
Obrysował kijem w powietrzu jakieś idealne 

granice Michałowszezyzny i biedził się właśnie nad 

sposobem wyrównania jednego klina sąsiedzkiego, 

co wchodził mu między łąki. Po długim namyśle ku. 

pił ten klin u sąsiada za jakieś wyimaginowane pie- 

niądze. Tak się tem ucieszył, że roześmiał się głoś- 

no, triumfująco sam do siebie. Ten śmiech rozwście- 

czył Żybula. Znienacka dla siebie samego porwał się 

na nogi i rąbnął siekierą nie patrząc co i jak, 

Powietrze z gwizdem odskoczyło na dwie stro- 

wo 

at DOKTOR MEDYCYN!! je 

: i Cerata w najwięk- 

> A. Cymblek.. 

Choroby: wenerycznewej 
skórne.  Elektroterapi in 

słońce górskie. gd 

wyborze. 

Chodnik 
jutowe i inne. 

koko- 
sowe, 

  

    
   
     

         

nieprze- 

Brezent m: alny H Mickiewicza 12, róg Tatśo | 
mebio- В skiej 10—2 i 4—7._6345Żyły 

Pokrycie noi; ——— 
418 za metr 

h fabrycznych wszyscy kupują w polskir“ | 
L aids RZ Ą składzie apiecznym Władyżad 

R Hsława Trubiłło Ludwisarski 
H RI2 róg Tatarskiej. Perfum, 

1. WILDSZTEJŃ Vilno, į ; нЫ 
Rudnicka 2. : A 

Coś zgrzytnęło, coś chrupnęło, coś ciężkiejpod 

zwaliło się z pnia. dow 

Żybul począł uciekać jak szalony. nej 

Gnał przez chaszcze i wykroty, zapadał w M 

ne trzęsawy, darł ubranie po gęstych zaroślach nSzu 

leńkich jodełek, a okrwawionej siekiery z garści IWyf 

wypuszozał. has 

Machał nią i groził, bo tętniało coś za ninpoz 

goniło po lesie. Huczał i tętniał leśny szum, prźon 

rażony niesłychaną zbrodnią, popełnioną w lesieWzi 

błogosławionej chwili zachodu słońca. do 
* pol: 

* * ten 

Stary Pan ocknął się na mgnienie o Li 

godzinie wieczoru. pro 

+ Nie ezuł bólu, wydawało mu się tylko, że szt 

leśny jest teraz w nim, w jego głowie, i że olbrę 

mie przepotężne fale huku przewalają się tuż Р° ол 

nim, zalėwają go całego, porywają na zielone ||| 4 

wichrzone grzbiety i niosą gdzieś w nieskończono” 

Kołysał się na tych falach i leciał ptakiem, a 

chura leciała za nim i łopotała skrzydliskami „Dz 

gwiazdy. ; „Argi 

Gwiazdy były tuź blisko, mrugały niespokoji? 

zaglądały Staremu Panu w samą twarz, a pomiečod 

niemi przemykał  się „chylkiom—milczkiem dwur, а 

księżyc i raz wraz zapadał za chmury, pędzące eee; 

dyś na łeb na szyję w niesamowitą dal. bela 

go 
Šia,     ny przed błyskającem niespodziewanie ostrzem. 

ppoł Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 10 do 10.30 przed połud. we 

3 ppoł. i 7 — 9 wk” Konto czekowe p Ignacego 

s za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., 3 

racy—50/0 zniżki, ogł. cytrowe i tabelowe o 20% drotej, 

8-mio lamowy. Administracja zastrzega sobie 

Tew. Wyd. „Pogoń*,Druk. „Pax“, ul. Św. Ignacego 5, 

„K. O. 80.750. Drukarnia — ul. św. 

w tekście I i II str. — 30 gr., III i IV str. — 25 gr, za tekstem—10 
ogł. z am miejsca 10% drożej. Zagraniczne 

prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

(C. d. n.). 

wtorki i se. Rękopisów Redakcja nie zwrac 

8. <Tel. ; 

Šio ros 

Redakier w/s. Antoni Faranowski,


