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51 odbędzie się dziś w Salonach Kasyna Garnizonowego. 
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ai OTWARCIE WIELKIEGO BAZARU KARNAWAŁOWEGO Centrali Opiek Szkolnych : 
. ie si i i ickiewi ia 2- -ej - - ie do godziny 10 wieczór. ski odbędzie się w lokalu Braci Jabłkowskich (ul. Mickiewicza 18) dnia 2-go lutego o godz. 12-ej. Bazar czynny od 2-go do 6-go lutego codzienn 

= Szczegėty w kronice, atiszach, ulotkach i radjo. KOMITET BAZAROWY. 

' * © NANZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNANANZNE ; 

A bowane lis 3|| Radjo-aparaty "i: rk 0 aP ©. o kupując radjosprzęt w najtańszem źródle 
oku В SKORZYSTAJCIE Z OKAZJI OTWARCIA 5 O O“ „W Jest w Polsce popularne przysłowie, ,a zarazem nakazuje: | = G N I W 
оке ; le bizyte „wiernemu ludowi swej djecezji“—aby jesli- Z ” 
cela które mówi, że „tonący chwyta się brzyt dyislę gdzie twófeyła lak xw ai Hata TEKS = WE al A mala MOGA 
taj WY*. To mądre przysłowie przeniesione dowa, to niech O SEA 2 mogą, = ь 
i я na nasz polski „zj w 2 sytuacji poci = piaty cza aśność kadeta m o S 

/ Kl politycznej mimowoli przywodzi nam na gła na nią ze spokojrem sumieniem głoso- Z Prawdziwie tl 
zeti ż ja iš ć. Jeśli się to osiągnie, to należy wpły- > 

pamięć obóz „narodowej” demokracji, któ- wai ide, > я : ap S 

IB ra po skompromitowaniu firmy Związku| | Šiiei Ovas vladas na te ВО © na rzecz CENTRALI OPIEK SZKOLNYCH, który niewątpliwie ĖSIĖ | kryseiai to „Sytwerex* o sle lampy. NR! Ludowo-Narodowego w. shy pu- A A PA JE odwiedzicie, a odwiedzając przejrzyjcie jednocześnie działy na- SĮ! 2 30 

Zym stą wystawą sklepową swych, nigdy nie re- | nież o wywiadzie udzielonym przez J. E, o : В Z Z 

ej Aowónych, haseł nowy szyld, łączący na- | ks. prymasa Hlonde, który mówiąc o rzą- so magazynu, gdzie „pod jedny m dachem znaleźć możecie е Wiadomości (lil U 

| Przród i Kościół, mianowicie — szyld kato- | dzie Marszałka Piłsudskiego zaznaczył, że niezbędne dla Was przedmioty i artykuły w znacznej ilości i po Ž a 

ieko » narodowy. Ob6z ten, przerwany po- | jest to rząd silny i potężny, który [zdołał cenach dla każdego przystępnych, jako najtańsze źródło ŚŚ (Tel. od wł. kor. s Warszawy). 
dne pularaie endecją, czuje, że usuwa mu się | sobie pozyskać cały kraj. „W naszych wa- 

ilo: grunt pod nogami, wie, że ma przed sobą |runkach pożądanem jest—mówił ks. pry- 

chaf nięuchronną zagładę — koniec, jaki mu | mas,—abyśmy mieli silny rząd*. „Dziennik 

dzki niesie s'ierowane na właściwe tory nasze | Wileński" rozmyślnie zapomina również o 

__ społeczno- polityczne życie. Mówią mu to | głosie Wielkiego Kapłana, Wielkiego Patrjo- 

zż nadto wyraźaie nastroje wśród mas wy- |ty, który całe swe życie sterał w ofierze 

 borczych, które odżegnywują się od jakie. | dla Kościoła i kraju. Kapłanem tym jest 

ad gokolwiek z nim! związku, a nawet wypo- |jeden z największych synów Polski—j. E. 

zakupu. 

Bracia Jabłkowscy Sp.Akc. 
Mickiewicza 18. 

Z racji śmierci marszałka lorda Haiga, 
p. minister Zaleski wysłał na ręce p. mi- 
nistra Chamberlaina następującą depeszę: 

Jego Ekscelencja Austen Chamber- 
lain— Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 
Londynie. „W imieniu rządu polskiego, jak 
również i w swojem własnem mam zasz- 
czyt przesłać za pośrednictwem Waszej 
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Kri wiadaj. twart Ikę. Zdradza go |ks. Biskup Bandurski. A mówi on w liście = aa a OE „Kriwiądają mu otwartą walkę. . * ; i i i i i BS | współczucia rządow ego ewskiej 
1 wp Stara da. która trwała przy nim wier- |do ea > 2 PE Obejrzenie nie obowiązuje do kupna. * < aka z powodu Śmierci wa ae 
ne tnie od samego początku % bez żadnego „ui z i Aid i l ich haseł, VPN NP NIN NIN NT NTP TN TRY TNT TNP NPR NTT RTRNTRNTRRTRNTRSI < aiga. 6 Ćzalu, bez ożlądania się poza siebie, pali se zwa Ją sanie pz dym, kir о S NIN INIT INN NIN К — k a 
rywałączące kiedyś z wodzami endecji mosty» j Woli i Ni ległości, stani c NAWZNZNYNYNYWYRYNYNYNYRYNYNYNYNYANYNYNYNYRYNYNYNYNYNYN WNZNZNZNA odpowiedzi na powyższą depeszę eq Oddaiae o io dndwyck; oażitzedókc004 Sly | mocwm wpodkażaec, saię rzy YYYY YYYY AVAYA ) : :щ'::__';'::?&д%“?{::КЁЁ;}:"‹':Ё':А':ЁЁ; 

i „skydła torującego sobie przebojem drogę Tym rządem jest rząd Marszałka Pił- Zaleski, Minister Spraw Zagranicznych — 
nowego obozu, obozu, któremu przewodzi sudskiego. ; * \ y Warszawa. 

—W6dz Narodu — Marszałek Józef Piłsudski | - A j. E. ks. Biskup podlaski Przeź-| r : wa w „a ERROR 
YN'i d. ki, i, kt I i swoje szczere podziękowania za dow. 
s = pomogły stare i zbyt już wy- OKO A wia odbędzie się w SALACH PAŁACU ulica Uniwersytecka 8 3 sympatji M depeszy „pos Toma 
©lswiechtane komunały 0 jedności narodo- |wyraźnie, że rząd Marszałka Piłsudskiego w sobotę 4-go lutego r. b. sol Wok z PESO rų świeca e 
cznewej, o masonerii, socjalistach, komunistach | jedyny opiekuje się Kościołem Katolickim : SĘ 352 six lorda Helga. 

| Bilety u Gospodyń i Gospodarz żrapi Innych „bezbożnikach*, którymi endecja |; zaleca wiernym głosować na listę rządo- У ч р.р. pody P-P. p у° Čiaiabariaia, 
* od początku karmiła bezkrytyczny, bo ma- | wą. J. E. ks. Biskupa Przeździeckiego nie | RTN NIN NTT Zapowiedziany * 2 wczoraj powrót Tato wyrobiony politycznie tłum. Masy zdą- | można pomawiać, że jest źle poinformo- Marszałka Piłsudskiego z Kr i Laikų i 
6345żyły już dostatecznie poznać, że są to | wanym, gdyż jest On delegatem Polski do | 00000000690960000060000690906000060698 dopiero w dniu dzisiejszym. ay й 
maztylko puste frazesy, niezażyrowane weksle, spraw konkordatu. : 

zd które wystawiający je obóz nie bierze Dostojnicy więc Kościoła poza kilko- 
łładyżadnej odpowiedzialności. ma zorganizowanymi członkami endeckimi 
arsk _ | masy odmówiły posłuszeństwa. PO | są jnnego niż naczelny publicysta „Dzier 
. 33Szły tam, gdzie nie rzuca się pełnemi gar- | nika Wileńskiego" zdania. | niema w tem 
a fciami beztreściwych frazesów, gdzie SiĘ | nie dziwnego. Tak zwany obóz narodowy 

z» uprawia demagogji, lecz gdzie bez re- | w swej dotvchczasowej zgubnej dla kraju 
wą klamy, bez hałasu i szumu, a z zakasanemi | robocie wykazał aż nadto dowodnie, że 

rękawami wykonywuje się mrówczą, podzi- | jest n imniej katolicki, że obce mu są ide- 
ju godną pracę, pracę kładącą podwaliny | ały, ja. e uprawia prawie przezdwa tysiąc ODDZIAŁ w WILNIE, Wileńska Nr. 10. 

żkiejpod gmach nowej Polski, Polski skonsoli- | jecja Kościół Katolicki. Niniejszym zawiadamiamy wszystkich odbiorców hurtowych, którzy naby- 
dowanej nawewnątrz i silnej, bo WZNOSZO- Kościół mówi: „Nie będziesz brał imie- = SA a wa boras A z pu ż z z a pa WARSZAWA, 1.Il (Pat). W dniu dzi- 

ocarstwowej—nazewnątrz. i t nadaremno“. z mogą ta » Ul. Wileńska 10, na > siejszym wszystkie uroczystości związane * ia ac oczuła, z Zaczęła więc Mi zat ių sm 3 runkach i po tych samych cenach, na jakich nabywali dotychczas w oni O z NEA wa ZE Ean Beaiais 

    

e 
W dniu dzisiejszym charge d'affaires 

b (ara p. Rodanowicz wręczył metro- 
policie Kościoła Prawosławnego w Polsce 
ks. Dyonizemu wielką wstęgę orderu Św. 
Sawy I-ej klasy. Odznaczenie to zostalo 
nadane ks. metropolicie Dyonizemu przez 
Jego Królewską Mość króla Serbów, Chor- 
watów i Słoweńców. (Pat). 

obchód Imienia Para Prozydonia Rapltej 
W. Warszawie, 
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naszej w Warszawie, przy ul. Królewskiej Nr. 17. i 
sh nSzukać ratunku, grzebać w starym lamusie | wielkich słów: B6g, košci6! i katolicyzm | (6) ias komiakajeni, iż zaj detaliczne w naszym Oddziale z czypospolitej,__z.- powoda żałoby, -zosfąly 

    

     

  

ści wypróbowanych i skutecznych, jej zdaniem, | ną każdym kroku, bierze je nadaremno. d. 1 lutego r. b. zostają w dużym stopniu zniżone, o czem prosimy Sza- ze as Kalas Pas 
haseł. | w rezultacie przekonała się, że nie Kościół np. mówi: „Nie zabijaj” i za- nownych naszych odbiorców osobiście się przekonać, odwiedzając nasz sklep, Dzięciołowski i w imieniu gabinetu woj- 

 ninpozostało jej nic. Uczepiła się więc, jak | bójstwo uważa za jeden z największych | gej Przy ul. Wileńskiej Nr. 10, co nie obowiązuje do kupna. skowego pułk, Zahorski. Następnie o godz. 
prionący brzytwy, ostatniej deski ratunku | grzechów, a tymczasem, przypominamy tu | ge) Posiadamy na miejscu warsztaty puszkarskie. 10-tej odbyło się w kaplicy zamkowej na- 

lesiewzięła na swój własny rachunek wydany | raz jeszcze, obóz „narodowy* — endecja | (8 Sprzedaż za gotówkę i na raty. koc pęk oe oe = Ao 
do całego narodu list pasterski biskupów | występując a obecnie pod szyldem katolicko- | ge) Oddział posiada również artykuły wszelkiego SPORTU. 351 obecno: ana Prezydenta y 

. pospolitej i całej jego rodziny oraz domu 
polskich. I teraz nim tylko operuje. To jest | narodowym, zamordowała pierwszego Pre-|0000000006006000900000806066006000 | wojskowego i qwiinego. O godz. 1-ej w 
ten jej pozytywny, społeczno - polityczny | zydenta Rzeczypospolitej ś. p. Gabrjela Na- ' pcłudnie przybył na Zamek cały rząd z 
%rogram, którego brak zarzuca ODOZOWI | rytowicza i na grób największego w dzie- jl | I I 8 M | | | ? | lil it wice-premjerem  Bartlem na czele. Rząd 

, gzprorządowemu. jach Polski zbrodniarza, jakim był rozstrze- l 8 b pra giai MAIIA 0 0 0 Š0B W Ё Ё:’:УЪГЁ;‚‘ЁЕЁ{‘%Ё;'°:.’:‚3:;?:"‘;‚ e 
Setki więc miljonów listów pasterskich | lany z wyroku Sądu Rzeczypospolitej Nie- RYGA. 1. II. (Ate). Nowy minister spraw zagranicznych Łotwy Balotls przed wyjazdem z | wzjęli udział oprócz członków rządu dyr. 

pory ozdaie sztab endecki przyszłym  wybor- | wiadomski, znosiła naręcze kwiatów, pod- us Rygi udzielił przedstawicielowi „Jud. Stimme“ wywiadu, w którym między innemi Departamentu Politycznego Świtalski, szef 

com, wmawiając naiwnym kmiotkom, Że | nosząc go do imienia bohatera narodo- — Niezależna Litwa jest podstawą istnienia państw bałtyckich. Będę pracował nad zbli- | gabinetu ministra Spr. Wojsk. pułk. Beck, 
> | odecja i Kościół to jedno i to samo. wego. żeniem Litwy i Łotwy szczególnie w kierunku gospodarczym I politycznym. Jestem zwolenni- | sekretarz Prezydjum Rady Ministrów por. 
1009° [nteligentniejszym czytelnikom wmawia i Kościół mówi: „Nie kradnij", A tym- as |. i cieszę się, że rezolucja Ligi Narodów dąży do zapro- | Ząćwilichowski oraz członkowie domu cy- 

A ło na naszym terenie naczelny publicysta | czasem obóz „narodowy”*, gdy był u wła- = podzowiadając „na zapytanie na temat sporu litewsko-łotewskiego o kolej Libawo-Romef. | Wilaego i wojskowego Pana Prezydenta. 
ami „Dziennika Wileńskiego", Czuje jednak, że| dzy szafował groszem publicznym na|**% Nie możemy zgodzić się ze stanow skiem, iż linja Libawo-Romeńska nie poslada zna- Aresztowanie agenta i. P l 

argumentacja jego na kruchych oparta jest | wszystkie strony, ze szkodą dla państwa | czenia międzynarodowego, ponieważ linja ta jest zaliczona do tych, co do których Litwa i Łotwa ; В Е zawierai ienie. Do Łotwa nie postawiła t dk Onegdaj organ. ol w wach. Powołujć się więc na świade- | rozdawał swoim ludziom koncesje, prze* dziennym ika dy "Re liczyła ala ao ieina pomiędzy Litwa į Polską. Ze względu a w Wilnie AE. Šuo KTORY 
two zorganizowanego partyjnie endeckiego | prowadzał za cenę utrzymania się przy) wielkie znaczenie tej sprawy nietylko dla Litwy, lecz także dla Łotwy, a specjalnie dla portu › 8 ! : Karnowskiego członka „Bractwa Ruskoj bez zał: Łot czyn * członka J. E. ks. arcybiskupa Teodorowi- | władzy dojlidziarskie operacje finansowe, aa ów RY Sa aTa media kolejowych tr stosgniić do O 
sza, zapominając rozmyślnie o ogłoszonym | okradał skarb. Litwy. Sądzę, że rząd litewski ureguluje tę sprawę w należyty sposób. arnowski został aresztowany rzeko- ostatnio liście pasterskim „Biskupa pifskie- Kościół mówi: „Nie mów fałszywego | WEZ | OOO jako agent G.P.U. w Mińsku. 

go w sprawie wyborów*, który podkre- | świadectwa przeciw bliźniemu swemu*, Masy wyborcze wiedzą, że Komitet | interes zawodowych  politykierów, a włas- 
šia, že у Obóz narodowy  pomiatanie godnością | Katolicko-Narodowy wywiesza szyld kato- | ne-dobro, gdzie wota je nie demagogja, a OD REDAKCJI. | 

мана ko SE iai Ie aa ludzką, oblewanie najbardziej zastužonych | licki li tylko dla reklamy. 1 dlatego tym ra- | zdrowy rozsądek—pėjdą za Bezpartyjnym Do dzisiejszego numeru załączamy 
гитас nej chwili u steru państwa i wypełniać jego |i największych w Polsce ludzi kublami po-|zem myli się endecja, jeśli sądzi, že nie | Blokiem Współpracy z Rządem Marszałka | ilustrowany dodatek, który z powodów te- 

a PTE TY = a a yi p ‹ :у rd myj obrał sobie za metodę postępowania | peznają się one na farbowanych lisach. Piłsudskiego, lt. |chnicznych nie wszedł do niedzielnego 
a ny m" (podkreślenie nasze) z przeciwnikami. Masy pójdą tam, gdzie je wzywa nie numeru, 
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| О częściowe równonprawnieni naszej dwinożnej 

/ 

. przerwami do 6 godzin dziennie, 

2 KUR JER 

mi 
dzieży 1 czworonożną. 

Pocoście mi ręce związalil 
Cisną mię wasze pieluchy. 

Pełzną gady, 

Za jakież dręczycie mię grzechy 
Od pierwszego dnia przyjścia na świat? 

Duszę moją i ciało w przyszłości 
Samo życie więzami omota, 
Z jego otchłani bęzdennych 

co pierś wrzącą skrępują. 

Choć małemu nie szczędźcie wolności, 
Niech odetchnę głęboko, jak mogę, 
Niech choć miłe wspomnienia dzieciństwa 
Opromienią zbyt ciężką mą drogę. 

Żadnemu z hodowców nie przyjdzie 
do głowy trzymać młodzież czworonožną 
w obrębie wielkiego miasta. Z trudnością 
znajdzie się tu miejsce dla ciężko pracują- 
cego konia i dojnej krowy. 

A my dotychczas budujemy w mia- 
stach piętrowe gmachy dla kilku szkół na- 
raz bez skrawka ogrodu. 

Ludzie oszukują swoją młodzież od 
niemowlęctwa. Najuboższa matka nie po- 
skąpi swemu dziecku pustego smoczka, jak 
tylko. zapłacze. Smoczek upadnie na po- 
dłogę, gdzie plują i nanoszą błota z ulicy, 
trochę go o fartuch obetrze, śliną z ust 
własnych obmyje i znowu do ust dziecka 
włoży. Włoży z nim razem niechcący za- 
razek nie jednej choroby. 

Tego żadna krowa swemu  cielęciu 
ie zrobi. Podobna nierzetelność ma nie- 
raz miejsce później przy podawaniu strawy 
duchowej. 

Już dobra starsza siostrzyczka, jako 
opiekunka młodszego. braciszka, który w 
obawie nowości nie chce iść po raz pierw- 
szy do kościoła, uspakaja go: „Nie bój 
się — tam Pana Boga niema", chociaż 
sama już wie, że Bóg jest wszędzie. 

A z iluż to smoczków ssie młodzież 
nasza w szkołach średnich i wyższych od- 
działach szkół powszechnych z malemi 

żeby się 
zbyt często przed maturą przekonać, że 
z tego w głowie rozpaezliwie mało zostaje, 
a co zostaje, to do życia źle przystaje, 
W Wilnie, stolicy bezrobotnych inteligen- 
cja i robotnicy niefachowi stanowią dwie 
grupy najpokaźniejsze. 

Te 6 godzin stanu biernego młodzie- 
ży, to najcięższa nie ruszana jeszcze 
krzywda, która niekorzystnie odróżnia na- 
szą szkołę nawet od złej podwcien 
szkoły zaborców. Przypomnijmy, co robi- 
liśmy tam w ciągu 5-ej godziny, dla nas 
ostatniej: coraz częściej spoglądaliśmy na 
zegarek, oO ile go kto miał, a przy naj- 
większem znużeniu nieraz przyśniło się 
nam rozkosznie, że jesteśmy gdzieindziej. 
* Wielcy hodowcy młodzieży czworo- 
ze o ile pa kilka folwarków, na ca- 

okres wegetacyjny ze wszystkich wysyła- 
ją młodzież do tego, który ma najżyźniej- 
sze pastwiska, najczystszą wodę i inne w. 
runki najbardziej zdrowotne. Kierując Si: 
„nieomylnym instynktem, któryśmy częścio- 
wo w wynaturzeniu swojem  zatracili, z 
pastwiska wybiera ona sobie tylko taki po- 
karm, = jej => 

w szerokich ramach od wschodu 
do zachodu słońca — przy pomocy zmy- 
słów, ostrzejszych niż nasze, podziwia ona, 
bada cuda przyrody, kształci się na drogę 
życia i robi, co chce.; 

Q częściowe chociażby uprzystępnie- 
nie tego bezcennego przywileju naszej 
młodzieży dwunożnej, jak zobaczymy, cho- 
dzi tu najbardziej. 

Młodzież czworonożna ma jeszcze je- 
den cenny przywilej — styka się z wete- 
rynarzem tylko wtedy, kiedy kuleje, ma 
świerzbę, lub nie może jeść. 

Nasza ma do czynienia z lekarzem o 
wiele częściej. Byłem Świadkiem, jak chłop- 
ca zapakowano do łóżka i sprowadzono 
do niego lekarza (oczywiście — kasowego) 
z powodu jednego najpospolitszego prysz- 
czyka na twarzy, który mu wcale ani jeść 
ani chodzić nie przeszkadzał. 

A ileż tych strachów na Lachy gnębi 
na każdym kroku naszą młodzież i tak 
już zgnębioną temi 6 godzinami szkolnej 
bierności. 

Najsmutniejsza, najpoważniej uzasad- 
niona, a szeroko w latach ostatnich spo- 
pularyzowana konieczność walki z gruźlicą 
przedewszystkiem w szeregach dzieci 
młodzieży otacza jej ogół i ogół ro- 
dziców atmosferą stałego strachu O zdro- 
wie, i rozwija epidemiczną manię leczenia 
się od tego co już jest, co było i co być 
może. 

W zatłoczonych przychodniach publi- 
cznych traci się resztki wolnego czasu i 
energji na zdobycie miejsc w kolejce, tranu, 
specyfiku, rzadko skutecznego i odrobiny 
kwarcówki, tego sztucznego słońca bieda- 
ków, które mają dorywczo naprawić to, 
co stale psuje szkoła, niedojadanie w do- 
mu, suteryna, poddasze, ciasnota i nie- 
chlujstwo nędzy. 

Te rozproszone drobne zabiegi tak 
wyczerpują znaczne fundusze publiczne i 
skąpe budżety rodzinne, że niema z czem, 
niema komu zapoczątkować poglądowo 
przebudowy szkoły biernej na twórczą 
szkołę życia, © której już sporo i dawno 
się mówi, zastąpić nikłe, a w sumie kosztow- 
„ne wyniki leczenia apteczno-mechanicznego 
trwalszemi i na dalszą metę tańszemi wy- 
nikami przyrodolecznictwa i udostępnienia 
ogółowi młodzieży ludzkiej takiego letniego 
odpoczynku, odżywiania i wolnego — оБсо- 
wania z matką naturą z jakiego jak o 

tem była mowa, cała młodzież czworonoż- 

na u dobrego gospodarza korzysta. 
Państwo w zadaniach tak złożonych 

Dobrolubow (wolny przekład). 

jest bezradnem. Ale społeczeństwu czas już 
wyjść z powojennej łataniny i tymczaso- 

wości, stanąć mocno na stanowisku dobre” 

go gospodarza odpowiedniego za przysz- 

łość. Państwo dopomoże. © 

W ich ręku nie brak jeszcze lesisto- 

piaszczystych przestrzeni o minimalnej 

wartości dla rolnictwa, a dla omawianego 

celu mających wartość największą. 

Przy szukaniu wyjścia z tego błędne- 

go koła musimy zdobyć się na program 

maximum i minimum. 
Stopniowe wynoszenie szkół z miasta 

na wieś—zaczynając od szkół leśnych dla 
słabowitych dzieci—to pierwszy i najtrud- 
niejszy punkt tego programu. 

Walka z 6-cio godzinnym dniem w 
szkole—punkt drugi. 

W imię pierwszego przykazania, jak 
dla lekarza, tak dla wychowawcy — nie 
szkodź temu, komu masz dopomóc—nałe- 

ży punkt ten postawić na porządku dzien- 
nym natychmiast. s 

Nie czekajmy od ogółu lekarzy pu- 

blicznego przyznania, że w walce z gruźli- 
cą, blednicą i t. d. rzetelny Odpoczynek, 

powietrze i słońce przy najprostszem, ale 

dostatniem żywieniu, więcej mogą od nich. 

Nie czekajmy również od ogółu ruty- 

nowanych pedagogów przyznania, że naj- 
sprawniejsza w życiu młodzież angielska, 

która tem się odznacza, że rzucona ze 
Szkoły w Świat szeroki wszędzie staje, jak 
kot na własnych nogach, ma przeciętnie 
w szkole tylko 3 godziny nauki obowiązko- 

wej, że i w naszych programach szkolnych 

muszą znaleźć się przedmioty, lub ich 

części składowe, które można z pożytkiem 

wyrzucić. 
Komu pilno zwęzić pole swego ża- 

robkowania? A jednak jest wyjście proste 
i niezawodne: 

Niech Centrale Opiek Szkolnych u- 
tworzą jedną centralę tych centrali dla ca- 
łego państwa i zawołają głosem wielkim 
do ministra W.R. i O.P. o gruntowne prze- 
trzebienie gąszczów programów szkolnych, 
które dzieciom odbierają zbyt wiele słońca 
i ruchu. 

Jest on lekarzem, zapewne nieprze- 
ciętnym, musi rozumieć palącą doniosłość 
tej sprawy, a opierając się na tak miaro- 
dajnym głosie ogółu rodziców, ruszy ją z 
martwego punktu. 

Prawdopodobnej opozycji pedagogów 
rutynowanych łatwo będzie zapobiec—o 
jedną trzecią przetrzebić programy i godzi- 
ny i jednocześnie w tymże stosunku podnieść 
cenę pozostałych. 

na ze stron nic nie straci. Wygra- 
ją obie, wygra cgół. 

Nie mniejszą rację mają ci, którzy 
mówią: 

Zanim słońce wejdzie, rosa oczy wyje. 
Dwa razy daje, kto prędko daje. 
Zakładajmy bursę dla młodzieży bez- 

domnej, lub mającej w domu warunki naj- 
mniej sprzyjające zdrowiu i nauce. 

Zbierajmy środki па najbliższe ko- 

lonje letnie, chociażby prowizoryczne, cho- 

ciażby w namiotach, byleby ratowały jak 
największą ilość młodzieży od upadku cie- 
lesnego i duchowego. Poglądowe dodatnie 
wyniki pobudzą społeczeństwo i państwo 
do coraz szerszych, coraz bardziej twór- 
czych w tym kierunku wysiłków. 

Przyłóżmy więc ręki i grosza do ich 
zapoczątkowania na te najbliższe cele—do 
ich bazaru i rautu. 

Dr. N. Czarnocki. 

Giełda wileńska z dn. 2 II. b. r. 

Banknoty. Dolary St Zjedn. 8.86!/2 
Czeki i wpłaty Londyn 43,50—43,43 
Ruble złote 4,11—4,70— 
8% L. Z, Państw. B. Rolnego (zł. 100) 93.— 
Dolarówka, 5 dol. 64—63,75 
Listy zastawne Tow. Kred. m. Wilna 63, 
Listy zastawne Wii. Baaku Ziemsk. 62,40—6200 
Akcje Wileńskiego B-ku Ziemsk. 151,— 
Akcje Banku Polskiego (zł. 100) 153,50 

Dolary. . - ‚ _ 8,885—8633 
Но!апфа . —. ‚ 359,60—359,70 
8% ziemskie —. . . ° 83, 
41/a %/0 ziemskie SE 58,25—58,00 
40/0 warszawskie | 66,25—67,00 

Giełda warszawska 2 dn. 2. Ii. b. r.   CZEKI: 

Londyn . 4 ° 43,42—43,31 
Nowy-Jork 8,90—8,88 
Paryż . 35,035—34,95 
Prigz . 26,415—26.35 

Szwajcarja. « 171,55—171.12 
wiedeń |. 060. „ 1255712926 
Włochy s оОЧЕ 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Dolarówka r 63,00 
Poż. dolarowa „, « | | + + 85,25 
Pożyczka kolejowa . —. < 102,00 
5% pożyczka konwersyjna я 67,00 
Konwersyjna kolejowa 2 61,00 
Listy Banku Gosp. Kraj.. ‚ . 93, 
Listy Banku Rolnego + . 93,00 
Oblig. Banku Gosp. Kraj. „| 93,00 
8% warszawskie ; + . « 80,50 
S%o warszawskie в в . ! 65,00 

W LE Ń S K 1 

Do Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr, 63 Wilno zostały zgłoszone do dnia 
dzisiejszego 3 listy wyborcze. Lista sej- 
mowa Jedności Robotniczo - Chłopskiej, 
na której pierwszem miejscu figuruje 
jako kandydat Adolf Warski. Lista ta 
zgłosiła przyłączenie się do listy pań- 
stwowej Nr. 13. 2) Lista P. P.S. do Sej- 
mu i Senatu. Na liście kandydatów do 
Sejmu zapisanych jest 10 osób, na pier- 
wszem miejscu Stenisław Pławski; na 

Stowarzyszenie Urzędników Skar- 
bowych za współpracą z rządem. 

W związku z mającym się odbyć w 
Warszawie 2 lutego r.b. zjazdem delega- 

tów Kół Okręgowych Stowarzyszenia 
Urzędników Skarbowych, d. 31 stycznia 
r. b. odbyło się w tut. Izbie Skarbowej, 
pod przewodnictwem prezesa Izby p. Ja- 

na Malęckiego, nadzwyczajne walne ze- 

branie członków Wileńskiego Koła S. U. 

$., па którem, po-krótsich przemówie- 

niach, uchwalono jednogłośnie rezolu<ję 
treści następującej: 

„Walne zgromadzenie członków 
Koła Ożręgowego Stowarzyszenia Ur.ę- 
dników Skarbowych stwierdzając, że ty!- 

ko rząd silny zapewnić może trwałą, 
spokojną i owocną pracę w urzędowa- 

niu oraz, że rząd Silny i ciągły jest rę 
kojmią potęgi państwa, dając mu moż- 

ność niezależnego rozwoju, uznaje za 

taki rząd, rząd obecny Marszsłka Pil- 

sudskiego i dlatego, pragnąc, by całe 
spoleczeństwo  skoordynowało swoją 

pracę z tym rządem — uchwala: przy- 
stąpić do Centralnego Bezpartyjnego Ko- 

mitetu Współpracy z Rządem”. 
Na delegata wybrano również jed- 

nogłośnie kolegę Adama Dutkiewicza. 

Wileńscy właściciele nieruchomo- 
ści miejskich za Bezpartyjnym 
Blokiem Współpracy z Rządem. 

W ostatnich dniach został utworzony 

przez żydowskich właścicieli nieruchomości 
w Wilnie własny komitet wyborczy, pod 

nazwą: „Komitet Wyborczy Właścicieli Nie- 

ruchomości Żydów w Wilnie", 
Komitet ten działa w śŚcisłem porozu- 

mieniu z Chrześcijańskim Związkiem Wła- 

ścicieli Nieruchomości w Wilnie. 
Jak nam donoszą, nowoutworzony 

Komitet Wyborczy Żydowskich Właścicieli 
Nieruchomości wszczął wśród ludności ży- 

dowskiej akcję popierającą Bezpartyjny Blok 

Współpracy z Rządem. (jw) 

Komitet dzielnicowy Zarzecze 
B. B. W. R. 

We wtorek 31 s%łycznia rb. na odbytem 
w lokalu przy ul. Zarzecznej Nr. 30 zebra- 
niu zorganizował się dzielnicowy Komitet 
Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Współpracy 

z Rządem dzielnicy Zarzecze. Do prezy- 

djum komitetu weszli: T. Malinowski prez., 

T. Nowicka wice-prez., Lipiński skarbnik, 

Bobrowicz sekretarz. 

Kandydat kupiectwa żydowskiego 
Ziem Wschodnich. 

Kupiectwo żydowskie Ziem Wschodn. 

po odmowie sjonistycznego radnego war- 

szawskiego p. Elenberga, uchwaliło osta- 

tecznie wystawić kandydaturę wileńskiego 

radnego sjonistycznego, p. inž. Spiro. (iw) 

„Aguda* wystawi w Wilnie własną 
listę wyborczą. 

Donoszą z Warszawy, że odbył się 
tam w bieżącym tygodniu zjazd delegatów 

partji ortodoksów żydowskich „Aguda”, 
w którym przyjęli również udział delegaci 

tej partji z Wilna i Lidy. 
Na zjeździe tym postanowiono, że 

„Aguda* wystawi własne listy wyborcze 
we wszystkich okręgach wyborczych, z wy- 
jątkiem Wołynia, gdzie zwolennicy „AE 
dy* głosować będą na listę Bezpartyjnegu 

Bloku Współpracy z Rządem. jw 

Ludowcy-demokraci żydowscy 
pozostają w bloku mniejszości 

narodowych. 
Wskutek tego, że odbyty w gWar- 

szawie w dniu 29 ub. m. zjazd dele atów 
komitetów okręgowych bloku mniejszości 
narodowych przyrzekł spełnić postulat Ży- 

dowskich tudowców-demokratów co do za- 
pewnienia ich reprezentantom dwóch pew- 
nych miejsc na listach wyborczych bloku— 

00 |ludowcy - demokraci żydowscy postanowili 
pozostać w bloku. (iw) 

Dwie listy komunistyczne w Ma- 
łopolsce Wsch. 

Donoszą ze Lwowa, że wśród tam- 

tejszych komunistów na tle wyborczej akcji 

powstał rozłam, wskutek czego mają być 

na terezie Małopolski Wschodniej wysta- 

wione dwie odrębne listy komunistyczne. 
Na czele opozycji stoi znany komu- 

nista ukraiński Monski. Opozycja stoi na 

O radykalnie ukrainizacyjnej po- 
ityki. 

SUP. w Grodnie za Rządem. 
SUP. zorganizowało zebranie przed- 

00 | wyborcze, na którem ogromna większość 

urzędników opowiedziała się za przystą- 

pieniem do Bezpartyjnego Bloku Współ-   pracy z Rządem Marszałka Piłsudskiego" 

  

liście senackiej 6 nazwisk, na pierwszem 
miejscu Witold Czyż, wice-prezydent m. 

Wilna. Lista ta zgłasza przyłączenie do 

listy państwowej Nr. 2. 3) Lista P. S. L. 

Wyzwolenie do Sejmu i Senatu. Lista 

sejmowa zawiera 9 nazwisk. Na czele 

stoi nazwisko Aleksandry Karnickiej. Li- 

sta do Senatu zawiera 5 nazwisk, na 
czele nazwisko prof. Stanisława Kalinow- 
skiego. Lista powyższa zgłasza przyłącze- 
nie do państwowej listy Nr. 3. 

Na prowincji. 

Miasto Troki za współpracą z Rzą- 
dem Marszałka Piłsudskiego. 

W dn. 29. 1. b. r. dzięki inicjatywie 

p. Ruznickiego Antoniego w Trokach u- 

konstytuował się Obywatelski Komitet Wy- 

borczy pod nazwą „Komitet Zjednoczone- 

go Stanu Sredniego dla Poparcia Bezpar- 

tyjnego Bloku Współpracy z Rządem Mar- 

szałka Piłsudskiego", do którego weszli: 

prof. Semin. Nauczycielskiego w Trokach 

p. Eugenjusz Kazimierowski — jako prze- 

wodniczący oraz p. p. ]. Е. Pawłowski, 

Kamiński Michał, Jurkojć Wacław, Jaku- 

bowski Amurat i inni. S 

Komitet powyższy zgłosił swoje przy- 

stąpienie do Okręgowego Bezpartyjnego 

Bloku Współpracy z Rządem Marszałka 

Piłsudskiego w Wilnie. 

Praca PPS na prowincji. 
W pow. wileńsko-trockim coraz in- 

tensywniejszą działałność zaczyna przeja- 
wiać PPS, która zapowiedziała na dzień 

2 bm. wiece przedwyborcze w Rudziszkach, 
w. Solecznikach i Jaszunach. 

Komitety  Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem w pow. 

dziśnieńskim. 

Na terenie powiatu _dziśnieńskiego 

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 

zyskuje zwolenników w coraz szerszych 

warstwach społeczeństwa. Dotychczas akces 

swój zgłosiły Partja Pracy, i poszczególne 

jej koła, Związek Rolników Ziem Wchod- 

nich, który rozpoczął dość żywą intensyw- 

ną działalność, Krajowe Stronnictwo Lu- 

dowe „Zjednoczenie" oraz szereg organi- 

zacyj społecznych i politycznych. 
W dniu 22-stycznia r. b. powstał w 

Głębokiem Powiatowy Komitet Bez. Blok 
Wsp. z Rządem w skład którego wybrano: 

d-ra Polikowskiego, Ed. Kołłataja—ziemia- 

nina, St. Stankiewicza—ślusarza, Ch. Pa- 
włowskiego—rolnika, F. Janowskiego— 

przewodniczącego cechów oraz innych razem 
14 osób. Praca Komitetu *została podzie- 

lona na poszczególne sekcje, ;które przy- 

stąpiły do działania pod ogólnem kierow- 

nictwem p. Oktawjana Jastrzębskiego. 
W dniu 24-stycznia r. b. powstał w 

Dziśnie Komitet Miejski Bez. Blok Współ. 

z Rządem w skład którego weszli: pp. Berg- 
man Walerjan sędzia, St. Kontorowicz ma- 

dyrektor gimnazjum, 

przyczem szereg osób reprezentujących 

poszczególne instytucje społeczne oraz 

związki i organizacje o różnych odcieniach 

politycznych. W obecnej chwili największą 

bolączką w Dziśnie jest brak odpowied- 

niego lokalu na zebrania przedwyborcze, 

ponieważ w dotychczasowym lokalu Do- 

mu Ludowego zapadł się dach. 

Ludność odaosi się przychylnie i z 

wielkiem zainteresowaniem do Bezp. Bloku 

Współpr. z Rządem, co daje gwarancje, iż 

B. B. Współ. z Rządem odniesie tu walne 
zwycięstwo. 

Prócz wyżej wymienionych powstał 

cały szereg komitetów gminnych Bezp. Blo- 

ku Wsp. z Rządem jak: w Szarkowszczyz- 

nie, Plisie, Zalesiu, Hermanowiczach, Pro- 
zorokach, Jaźnie, Czerniewiczach, Tumiło- 

wiczach—gdzie z wielką energją przystą- 
piono do prac przedwyborczych. . 

Nowa lista litewską w Święcianach. 
Jak się dowiadujemy, w tych dniach 

została zgłoszona w okręgu Święciańskim 
litewska lista wyborcza, na pierwszym 
miejscu listy figuruje b. poseł do Dumy 
p. Ceunelis. 

Rozwiązanie wiecu Stronnictwa 
Chłopskiego w Lidzie. 

Onegdaj w Lidzie został rozwiązany 
przez organy policji wiec Związku Kreso- 
wego Stronnictwa Chłopskiego. 

Powiat oszmiański za Blokiem 
Współpracy z Rządem. 

W powiecie oszmiańskim tworzą się 
w dalszym ciągu nowe komitety gminne 

Bloku Współpracy z Rządem. W ostatnich 

dniach powstało siedem nowych  ta- 

kich komitetów w gminach: Dziewieniszki, 
Graużyszki, Hoiszany, Boruny, Polauy, 
Kucewicze, Smorgonie. 

B. wojskowi pow. augustowskiego 
za współpracą z rządem. 

Zebrani w ilości około 150 osób byli 

wojskowi pow. augustowskiego  jednogłoś- 

nie uchwalili przystąpienie do Bezpartyjne- 

go Bloku Współpracy z Rządem Marszzłka 

Piłsudskiego oraz wysłanie telegramów hoł- 

downiczych do Prezydenta Rzeczypospoli- 

tej i Marszałka Piłsudskiego. Do Powiato- 

łorolny, Staniewski 

Nr 26 (1073) 

Wiadomości przedwyborcze. 
Już złożono 53 listy wyborcze w Okręgu Wi- 

leńskim. 
Komuniści, P. P. S$. i Wyzwolenie. 

pp. Michała Łazarskiego i Piotra Daniszew- 
skiego. (w. p.) 

Zjazd rolników w Augustowie za 
współpracą z rządem. 

Odbył się tu zjazd delegatów wsi pow. 
augustowskiego. Zebrani w ilości około 
200 osób jednogłośnie uchwalili akces do 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem Marszałka Piłsudskiego. (w.p.) 

Blok socja' styczny w okręgu bia- 
łostockim. 

, Donoszą z Białegostoku, że blok 
socjalistyczny na terenie tamtejszego okrę- 
gu wyborczego, po dłuższych pertraktacjach, 
został ostatecznie zawarty. 

W bloku tym biorą udział: 
dowski „Bund* oraz socjaliści niemieccy. 

Na pierwszem miejscu listy bloku 
socjalistycznego figurować będzie kandyda- 
tura radnego warszawskiego p. Evlicha 
(„Bund*), na drugiem b. posła Szczerkow- 
skiego (PPS.), na trzeciem b. posła Zerbe- 
go (socjalista niemiecki). 

Fiasko „Zjednoczenia Prawosław- 
nego*. 

Jak się dowiadujemy jeden z twór- 
ców t. zw. „Zjednoczenia Prawosławnego*, 
b. senator Nazarewski wystąpił ze „Zjed- 
noczenia Pr.“. Wcbzc tego iż ks. Kowsza, 
drugi współtwórca niefortunnego „Zjedao- 
czenia Prawosławnego” siedzi w więzieniu, 
stowarzyszenie to wycofa się całko- 
wicie z akcji z akcji wyborczej. 

Blok wyborczy P.P.S. i „Bundu* 
w okręgu ma i święciań- 

skim. 
Donoszą nam, że P. P. S. i „Bund“ 

ma utworzyć blok wyborczy na terenie 
okręgu wyborczego wileńskiego i świę- 
ciańskiego. : 

Na pierwszych miejscach zblokowanej 
listy zarówno w okręgu wileńskim jak i 
święciańskim mają figurować kandydatury 
P.P.S-ów, zaś na drugich miejscach kandy- 
datury bundowców. 

Koła wysuwające ten projekt obliczają, 
że blok ten może zdobyć 2 mandaty w 
okręgu wileńskim 1 1 mandat w okręgu 
święciańskim. (iw) 

Blok wyborczy „Bundu* i „Selro- 
bu* na Wołyniu. 

Donoszą z Łucka, że na Wołyniu 
„Bund” oraz żydowskie związki zawodowe 
prowadzą pertrakt*cje z ukrainskiem  zjed- 
noczeniem robotniczo-włościańskiem „ŚSel- 
rob* w sprawie zawarcia lokalnych bloków 

wyborczych na terenie Wołynia. (iw) 

Ludność czeska na Wołyniu za 
Bezpartyjnym Blokiem Współpra- 

cy z Rządem. 

Donoszą ze Zdołbunowa, że odbył 

ności czeskiej dość licznie zamieszkałej na 

terenie Wołynia, poświęcony sprawom wy- 

borczym. 
Zjazd ten powziął jednomyślnie uchwa- 

łę, nawołującą do głosowania na listę Bez- 

partyjnego Bloku Współpraey z Rządem. 

Żydzi w Radomskiem za Bezpar- 
tyjnym Blokiem Współpracy 

z Rządem. 

Na odbytem w Radomiu specjalnem 
zgromadzeniu, zwołanem przez „Zjedno- 
czony Żydowski Komitet Wyborczy”, u- 

chwalono nie wystawiać w okręgu radom- 
skim własnej listy wyborczej, lecz głosować 

na listę Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem. 

Jednocześnie zebrani w liczbie 2500 

osób wysłali depeszę hołdowniczą do Pana 

A” Rzplitej i Marszałka Piłsudskie- 

go. (iw). 

Ortodoksi w Grodzieńszczyźnie wy- 
stawiają własną listę. 

Jak się dowiadujemy ortodoksi-ludow= 

cy w okręgu grodzieńskim wystąpią zwła- 

sną listą do Sejmu i Senatu. (w.p.) 

  

  

  

Bibljoteka miejska w Pradze, której 
budowa zostanie ukończona na wio” 

snę 1928.     wego Komitetu Wyborczego delegowano 

PPS. ży- 

się tam liczny zjazdz reprezentantów ш4- ”
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Nr 26 (1073). KGRYEER WJLENSKI 

KRONIKA. Wieści i obrazki z kraju. 
KRONIKA GRODZIEŃSKA. 

— Rada gminna w Marcinkańcach 
wysłała do Marszałka Piłsudskiego de- 
peszę hełdowniczą. Rada gminna w Mar- 

Minkańcach wysłała do Marszałka Piłsud- 
skiego telegram treści następującej: 

„Rada gminy Marcinkańce pow. gro- 
dzieńskiego przesyła Panu Marszałkowi 
Polski wyrazy czci i hołdu oraz zapewnia 
solidarnie, że społeczeństwo gminy twardo 
stać będzie przy sztandarze Pana Marszał- 
ka i wytęży wszystkie siły, ażeby dopo- 
móc obecnemu Rządowi do spełnienia 
zamiarów moralnego i gospodarczego Od- 
rodzenia Państwa na chwałę i potęgę Pol- 
ski". (w. p.) 

— Zjazdy rolników. Organizacje rol- 
nicze zapowiedziały szereg zebrań i zjaz- 

-gów. W lutym odbędą Się: . 
12 lutego zjazd osadników wojsko= 

wych powiatu grodzieńskiego, 
13 lutego — zjazd delegatów Okrę- 

gowego Związku Kółek Rolniczych w 
Grednie i tegoż dnia zjazd drobnych rolników 

7 powiatu grodzieńskiego w sprawie zjedno- 
czenia ruchu ludowego. (w.p.) 

— Kwartatnik Magistracki. Magistrat 
m. Grodna zamierza wydawać kwartalnik 
ilustrowany p. t. „Kronika m. Grodna* w 
celu odzwierciadlania życia samorządowego, 
społecznego i kulturalnego naszego miasta. 
Kwartalnik będzie wzorowany na analo- 
gicznym miesięczniku „Kronika Warszawy". 
„Kronika m. Grodna* pod wytrawną re- 
dakcją kierownika Wydziału Statystyczne- 
go Mzgistratu p. Stanisława Kołeckiego za- 
powiada się bardzo dodatnio. (w. [.) 

— Awanse. Majorowie Szylłejko i Ma-- 
ryniarczyk zostali mianowani podpułkow- 
nikami. (w.p.) 

KRONIKA DZIŚNIEŃSKA. 
— Zjazdy w pow. dziśnieńskim. Na 

dział Powiatowy Sejmiku Dziśnieńskiego, 
do Głębokiego zjazd gospodarczy, na kto: 
rym będą omawiane sprawy  rolaiczo-kre- 

dytowe. Tegoż dnia odbędzie się walny 
zjazd Powiatowego Związku Kółek i Orga- 
nizacyj Rolniczych powiatu dziśnieńskiego. 

— W dnia 7-go lutego r. b. odbędzie 
się powiatowy zjazd ogrodników w Głębo- 
kiem celem omówienia spraw fachowych. 

— Na ćzień 16-go lutego r. b. zapo- 
wiada się dość liczny zjazd w Głębokiem 
Zw. Relaików Ziem Wschodnich, orsz na 
dzień 17-go lutego r. b. walny zjazd powia- 
towego oddziału Zw. Osadników. 

KRONIKA BRASŁAWSKA 
— Uwadze Wileńskiej Dyrekcji Ko- 

ejewej. Dyrekcja kolei winnaby zwrócić 
nieco baczniejszą uwagę na stację Dukszty. 

Pasażerowie bowiem kolejki wąsko- 
torowej Dukszty — Druja są skazani na 
formalne tortury jadąc nieszczęsnym „Pie- 
gutkiem”. Niedość, że pasażer się wymęczy 
prawie noc całą skowztem, rumotem, tar- 
ganiem, wysiadywaniem w otwartem polu i 
często popychaniem „pociągu”, to jeszcze 
gdy się przyjeżdża do Dukszt nie ma gdzie 
odpocząć. Czyżby w Dyrekcji brak było 
choćby nawet najprymitywniejszych urzą- 
dzeń do siedzenia. 

+]lto na stacji przygranicznej, na któ- 
rej frekwencja ruchu osobowego jest dość 
duża. Czy Dyrekcja sądzi, że poza 
Duksztami żyją jacyś Zulusi czy Papuasi, 
którzy nie placą tak jak inni za podróż 
kcleją? Wiele do życzenia pozostawia tu 
higjena, a już bufat—pożal się Boże, jaki 
czarny, brudny... Mam wrażenie, że opła- 
cając te same pieniądze co za „szeroki 
tor" mamy prawo żądać, aby nas trakto- 
wano po europejsku i dano to co się na- 
leży pasażerowi po długiej POŚDNJ. ‚ 

chao,   dzień 6-go lutego zwołany jest przez Wy- 

Ruch przedwyborczy w Grodzieńszczyźnie. 
Komitety bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. 

Urzężnicy w Bezpartyjnym Bioku Współ- 
pracy z Rządem w Grodnie. 

Do Wydziału Wykonawczego Bezpar- 
tyinego Bloku Współpracy z Rządem Mar- 
szałka Piłsudskiego w Grodnie weszli jako 
przedstawiciele urzędników państwowych 
pp.: Stanisław Matlak, dr. Jan Bułła, Luc- 
jan Burakowski i Leon Binasik, z ramie- 
nia urzędników wojskowych—p. Masłow* 
ski, od urzędników kolejowych—pp. Sta- 
nisław Swat, Stanisław Dylikowski, Ale- 
ksander Fećko i Mikołaj Krysztanowski. 

Komitety gminne B. B. Wsp. z Rządem 
w Grodzieńszczyźnie. 

W DRUSKIENIKACH. Na zebraniu 
organizacyjnem miejskiego komitetu wy- 
borczego Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem Marszałka Piłsudskiego zostali 
wybrani do komitetu p2.; Grot ski—_ 
prezes, Szczerbiński—wiceprezes, Jakuce- 
wicz—sekretarz, Szmidt—skarbnik, Dziemi- 
trowicz, Ślepowroński, Waszkiewicz i Cze- 
rechowicz. (wp) 

W HORNICY. Z inicjatywy sekretarza 
gminnego p. Stanisława Karczewskiego zo- 
stał zorganizowany w Kopciówce, gm. hor" 
nickiej, pow. grodzieńskiego gminny Ко- 
mitet Wyborczy Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem. 

W skład Komitetu weszli pp.: Jozef 
Szlamka— prezes, Tomasz Czuczeło—wice- 
prezes, Stanisław Karczewski — sekretarz 
oraz Bolesław Kalenik, Józef Kowalewski, 
Piotr Kuczko i Michał Kisiel. (wp) 

W SKIDLU. Komitet Bezpart. Bloku 

Współpracy z Rządem w Skidlu stanowią 
pp.: burmistrz Józef Łaszkiewicz — prezes, 
Edward Powąski—sekretarz, oraz Michał 
Miszuk, dr. Mieczysław Niemczyk, Michal 
Rudawiec. Dawid Bojrach, Bojrachowicz, 
Subit Mucharski, Szymon Stankiewicz, Jan- 
kiel Sztejn, Zdzisław Chmielewski, Michał 
Grudo, Mikołaj Małygin, Maksym Dzielon- 
kowski, Józef Woronowski i Stanisław Ku- 
rowski. 

Komitet, do którego wchodzą Polacy, 
Białorusini, Żydzi i Tatarzy wysłał depeszę 
hołdowniczą do Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. (wp) 

W ŁUNNIE. W Łunnie, pow. grodzień- 
skiego w skład komitetu B. B. Współp. 
z Rządem weszli panowie: Fr. Szurow- 
ski—prezes, K. Szczyrski — wiceprezes, J. 
Araźnik—sekretarz, oraz M. Swojczyk, B. 

| Nobano icz. Szweda. . 4 
'ysłano telegram wiijdowniczy do 

Marszałka Piłsudskiego. (wp) 
W KRYNKACH. Skład Komitetu B. B. 

Współpracy z Rządem w Krynkach stano- 
wią: pp. Kundzicz—prezes, Predko, Proń- 
czyk, Szmerowski i Świtalski. (wp) 

W ŻYTOMLI. W skład głównego Ko- 
mitetu B. B. Współpracy z Rządem w Ży- 
tomli weszli pp.: Pyrska, Sliziewicz, Su- 
chocki, Dołgorej, Mikłaszewicz, Huszcza, 
Sipowicz, Szyrko, Kalenik,  Sitkiewicz, 
Hubsch, Wrotnowski, Tołłoczko, Guba, 
Jurowski, Dobryjaniec, Autko, Borkowski, 
Kędzierski. Zebrani Polacy i Białorusini 
wysłali depeszę hołdowniczą do Marszałka 
Piłsudskiego. (wp). 

SPORT. 
Wielkie Propagandowe Zawody 

Narciarskie. 
Nad zawodami objął łaskawie protek- 

torat J. W. Pam wojewoda Raczkiewicz, 
J. W. pan gen. Popowicz, J. W. Pan prc« 
zydent miasta Folejewski. 

Komitet honorowy zawodów. 
J. W. p. pułk szt. general. Kasprzyc- 

ki, J. W. P. inspektor Praszałowicz, J. W. 
P. kurator Ryniewicz, J. W. P. profesor 
Kempisty, J. W.P.prcfesor Czyżewski i dy- 
rektor oddziału wileńskiego Banku Gospo- 
darstwa Krajowego Szwejkowski. 

Zawody odbędą się w niedzielę i po- 
niedziałek t. j. 5 i 6 lutego organizowane 
przez ośrodek w, f. łącznie z ośrodkiem 
narciarskim i A. Z. S—em Wilno. Miejsce 
zawodów: Góra Belmont (start i skocz- 
nia na miejscu) wejście od końca ulicy 
Połockiej (trakt do Nowo-Wilejki). 

Program zawodów: 

Niedziela 5-go lutego. Początek godz. 
11-ta 1) Sztafeta 3 x 4 km. 2) Bieg 3 km. 
pan. 3) Bieg 5 km. dla początkujących 
stow. i niest.; godzina 11 m. 30. 4) Bieg 
5 km. dla młodzieży szkolnej; godzina 12 
m. 30; 5) Konkursowa jazda sztuczna; go- 

"*dzina 13; 6) Skoki. 7) Skikjering sztafeto- 
wy (jazda za koniem sztefsty). 

Poniedziałek początek godz. 15. 1) 
Bieg 18 km. dla senjorów; 2) Bieg 10 km. 
dia wojskowych z obciążeniem. 

Termin zgłoszeń: zawodników do 
dnia 4-ga lutego godz. 12 u kier. ośrodka 
w. f. Wilno uł. Dominikańska 13. Zgłosze- 
nia muszą być listą przez dany klub lub 
zarząd listownie, przez zawodnika niestow. 
względnie osobiste. 

Zbiórka zawodników do przeglądu le- 
karskiego i losowania w dniu 4-go lutego 
o godzinie 18-tej w sali A. Z, S. ulica Bak- 
szta 11. 

a 

Zbiórka zawodników na zawody w 
dniu 5-go lutego o godzinie 10-tej na gó- 
rze Belmont w szatni ramiot. 

Rozdanie nagród w Kasynie garnizo- 
nowem ul. Mickiewicza w poniedziałek dnia 
6-go lutego o godz. 18. 

W dniu 5-go lutego t. j. w niedzielę 
uruchomiosa będzie komunikacja autobu- 
sowa na miejsce zawodów z placu Kate- 
dralnego od godz. 10 tej. 

Na miejscu zawodów przygrywać bę- 
dzie orkiestra wojskowa. 

Bufet z gorącemi napojami pod na- 
miotem na miejscu. 

P. T. Publiczność proszoną jest o jak- 
najliczniejsze przybycie. 

Loteczkowa w Chamonix. 

CHAMONIX, 31.1 (C.S). Narciarska mistrzy- 
ni Polski Loteczkowa, po swem zwycięstwie w 
biegu pań o mistrzostwo Francji, wzięła udział 
jeszcze w dwóch imprezach narciarskich. 

'W konkursie sztucznej jazdy na nartach za- 
jęła ona trzecie miejsce z notą 12 pkt., bijąc 
rancuski Weiss (nota 11,5 pkt.), Revillon (9 pkt.) 

i Lacazo, a przegrywając do H. Bouvier (14 pkt.) 
i M. Bouvier (13,5 pkt.). 

* * 
* 

W męskim narciarskim biegu jun. wzięła 
udział mistrzyni Polski, p. Janina Loteczkowa 
zajmując w powyższej konkurencji pierwsze miej- 
sce w czasie I godz. 34 min. 21 sek. Drugie miej- 
sce zajął Cachet-—-1 godz. 35min. 46 sek. Trzecim 
był Payet—1 godz. 38 min. 35 sek. Ogółem star- 

OR 32 zawodników. Trasa biegu wynosiła 12 
m. 

Wyjazd narciarzy do St. Moritz. 

KRAKÓW, 31.1(C. S.) W dniu 1 lutego 
wyjeżdża z Krakowa olimpijska grupa narciarska 
na igrzyska do St. Moritz, Przez wyjazdem na- 
stąpi uroczysta odprawa zawodników w kasynie 
garnizonowem. Skład jedzie następujący: bieg 50 
klm.—Wilczyński, Krzeptowski II, 7 Bujak, Ka- 
wa, 12 i 18 klm. — Motyka Z., Szostak, Wilczyń- 
ski, Bujak J., Krzeptowski II, Kawa. Skoki. Siecz- 
ka, Krzeptowski |, Rozmus, Mietelski, Cukier i 
Motyka S. Kombinacja — Czech, Krze”towski I, 
Rozmus, Szostak i Motyka S,   

  

Dziś: Oczyszcz. № М. P. 
Czwartek| Jutro; Błażeja М. В. 

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

Dyżury aptek w dn. 2 b. m. 

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

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 1. ll. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 764. Temperatura średnią 

29 C. Opad w milimetrach —. Wiatr przewa- 
żający południowo-wschodni. Pochmurno. Mini- 
mum na dobę—30 C. г 

Tendencja barometryczna— spadek ciśnienia 

KOSCIELNA 

— Posiedzenie Kapituły Metropolitalnej. 
Onegdaj odbyło się posiedzenie Kapituły Metro- 
politalnej. Na posiedzeniu tem załatwiono szereg 
spraw bieżących, związanych z całym terenem 
archidiecezji wileńskiej. (s) _ 

URZĘDOWA 
— laieniny Pana K aidenia Rzeczypo- 

spolitej. W dniu imienin Pźezydenta Rzeczypo- 
spolitej komunikują nam urzędowo: 1-go lutego 
r. b. jako w dniu imienin Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej na ręce p. wojewody wileńskiego 
wpłynął szereg depesz gratulacyjnych od _ insty- 
tucyj państwowych, komunalnych, społecznych i 
przedstawicieli ludności województwa wileńskiego. 
W tymże dniu p. wojewoda wileński wystosował 
do Pana Prezydenta depeszę następującej treści: 

„W dniu imienin Pana Prezydenta mam za- 
szczyt przesłać Mu'w imieniu ludności wojewódz- 
twa wileńskiego oraz własnem wyrazy czci i hoł- 
du dołączając zarazem gorące życzenie, aby w 
swych pracach i trudach znalazł Pan Prezydent 
pociechę i ukojenie po doznanym bolesnym 
ciosie*. 

W Bazylice Wileńskiej o godz. 9 m. 30 J. 
E. ks. arcybiskup metropolita wileński Romuald 
Jałbrzykowski odprawił w obecności przedstawi- 
cieli władz i urzędów państwowych z p. wojewo- 
dą Raczkiewiczem na czele oraz przedstawicieli 
władz wojskowych, samorządowych _i innych u- 
roczyste nabożeństwo na intencję Pana Prezy- 
denta. 

— Przyjęcie u p. wojewody. W dniu 1 b. 
m. p. wojewoda Raczkiewicz przyjął porucznika 
Lubicz-Nycza, który w zastępstwie kierownika 
ośrodka wychowania fizycznego przybył zapro- 
sić p. wojewodę na zawody -narciarskie urządza- 
ne dnia 5 lutego b. r. na Belmoncie. у 

SAMORZĄDOWA. 

— Posiedzenie wydziału powiatowego 
sejmiku wileńsko-trock ego. Onegdaj pod prze- 
wodnictwem starosty pow. wileńsko-trockiego p. 
Witkowskiego odbyło się przy ul. Wileńskiej w 
lokalu sejmiku posiedzenie wydziału sejmiku. 

Na porządku dziennym paz nie zna- 
lazła się sprawa budżetu sejmiki jo na rok 
1928-1929. Podczas parogodzinnych debat zostały | 
Ściśle określone potrzeby powiatu, niezbędne 
wydatki na inwestycje i t. p, W rezultacie obrad 
został budżet uchwalony w wysokości 900 tysięcy 
złotych. Ostateczne załatwienie kwestji budżeto- 
wej i. jego przyjęcie załatwione zostaną na na- 
stępnem posiedzeniu, które odbędzie się w pią- 
tek dn. 3 lutego r. b. Następnie wydział rozpa- 
trywał sprawę budowy boi. artowego w Bu- 
kiszkach. 

.  Uchwalono przekazać 1 hektar ziemi z 
majątku rolnego Bukiszki na powyższy cel. 

— Odprawa komendantów P. P. i wójtów 
gmin pow. wileńsko-trockiego. W dniu wczoraj- 
szym 1 b. m. odbyła się odprawa komendantów 
P. P. i wójtów gmin pow. wileńsko-trockiego. 

Odpiawę prowadził referent wyborczy 
starosta p. Trzaska-Pokrzewiński. 

„Komendanci posterunków P. P. i wójtowie 
zostali szczegółowo obeznani z ciążącymi na nich 
obowiązkami w okresie wyborczym. 

SPRAWY PRASOWE 

— Konfiskata, Na podstawie art. 129 Ko- 
deksu Karnego — Komisarjat Rządu na m. Wilno 
w dniu wczorajszym  skonfiskował Nr. 1 nakładu 
czasopisma białoruskiego „Siła Pracy* za umiesz 
czenie artykułów p.t. „Głos z wioski" i „Zdrajcy”. 

WOJSKOWA 

— Ulgi dla poborowych. Jak się dowiadu- 
jemy ostatnio Ministerstwo $. W. wydało zarzą- 
dzenie przynoszące pewne ulgi dla poborowych 
rocznika 1907. Poborowi, którzy mieszkają w Wil- 
nie i ze względu na pełnione obowiązki w służbie 
publicznej, z powodu studjów, lub poprostu ze 
względów zarobkowych nie mogą stawić się przed 
właściwą Komisją Poborową — mogą stawąć па 
Komisję w Wilnie. Podania o zezwolenie stawa- 
n'a przed wileńską Komisią Poborową skierowy- 
wać, należy do 15 kwietnia r. b. do Komisarjatu 
Rządu na m, Wilno. ,Referat wojskowy. ; 

Z UNIWERSYTETU. 

— Wykłady powszechne. Dziś o godz. 7-ej 
odbędzie się w sali Śniadeckich drugi wykład po- 
wszechny z cyklu „Polska za Piastów*, mianowi- 
cie wykład prof. Modelskiego p. t. „Twórcy pań- 
stwa polskiego", Wstęp 50 groszy, dla uczącej się 
młodzieży 20 groszy, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

- — „Czwartek“ a bal. Z powodu majgcego 
się odbyć w salonach Kasyna Garnizonowego balu 
akademickiego, dzisiejszy „Czwartek* w „Ognisku* 
został odwołany i odbędzie się prawdopodobnie 
za tydzień. 

— Zebranie koła „Suwalczan*. Dziś o g. 
15 w lokalu Ogniska Akademickiego (Wielka 24) 
odbędzie się zwyczajne walne zebranie prowincjo- 
nalnego koła akademickiego „Suwalczan*, Na po- 
rządku dziennym m. in. sprawozdanie z działal- 
ności ustępującego zarządu i wybory nowego. 

„ _— Wiec. Za przykładem Warszawy, organi- 
zuje się w Wilnie wiec Protestcyjny przeciwko 
nowej ustawie o służbie wojskowej. Termin wiecu 
jeszcze nie jest ustalony. 

SPRAWY SZKOLNE. 
>— Opieka religijna nad młodzieżą szkół 

Średnich. dniu 27 i 28 b. m. pod przewod- 
niciwem ks. Žebrowskiego odbyły się posiedze- 
nia księży prefektów, na których poruszono 
sprawę roztoczenia opieki religijnej nad młodzie- 
żą szkół średnich. (S). 

— Uroczyste otwarcie nowej szkoły pow- 
szechnej. W poniedziałek w obecności przedsta- 
wicieli władz administracyjnych i samorządowych   nastąpi na Jerozolimce uroczyste otwarcie lokalu 
nowej szkoły powszechnej. (S). 

SKARBOWA 
— W sprawie rozłożenia na raty zaległych 

podatków. Na skutek poczynionych przez wiień- 
skie organizacje kupieckie starań u prezesa Izby 
Skarbowej p. Maleckiego w sprawie rozłożenia 
na raty miejscowym kupcom zaległych podatków, 
Izba Skarbowa ną posiedzeniu swem zgodziła się 
na udzielenie pewnych ulg pod tym jednak warun- 
kiem, że poszczególne organizacje kupiecki: będą 
gwarantowały wypłacsiność petenta. у 

„„ W zwigzku z tem Związek Kupców Żydow- 
skich przystąpił do sporządzenia listy osób reflek- 
tujących na powyższe ulgi. (S). 

— Zeznania o ebrocie za rok 1927. Na za- 
sadzie art. 52 — 55 ust. z dnia 15. VII 1925 r. v 
państwowym podatku przemysłowym — płatnicy 
winni złożyć w terminie do dnia 15 lutego b. r. 
według ustanowionego wzoru zeznania 0 obro- 
cie osiągniętym w ciągu roku ubiegłego: 

1) co do każdego oddzielnego zakładu 
handlowego, zaliczonego do I i II kat. przedsię- 
biorstw handlowych; i 

2) co do każdego oddzielnego zakładu 
przemysłowego, zaliczonego do pierwszych pięciu 
kategoryj przedsiębiorstw przemysłowych; 

3) co do każdego zajęcia przemysłowego 
zaliczonego w taryfie do kat. I i II „a“ i „b“ za- 
jęć przemysłowych; r 

‚ 4) co do każdego samodzielnego wolnego 
zajęcia zawodowego. 

i Formularze zeznań wydawane będą bezpłat- 
nie w urzędach skarbowych podatków | opłat 
skarbowych, które na žašaglo płatników obowią- 
zane są udzielać wyjaśnień co do sposobu ich wy- 
pełniania. (5). 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

‚ — Władze nadzorcze nad instytucjami 
opieki społecznej. Rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dn. 22 kwietnia 1927 r. usta- 
lony został nadzór i kontrola nad -działalnością 
stowarzyszeń, związków Oraz instytucyj i zakła- 
dów w celach opieki społecznej. Władzami nad- 
żoru nad temi instytucjami na terenie wojewódz- 
twa wileńskiego są w I instancji starostowie, ko- 
misarz rządu na m. Wilno, w II instancji — woje- 
woda. Rozporządzenie to zawiera przepisy o skła- 
daniu władzy nadzorczej I instancji sprawozdań 
rocznych; kasowych i z działalności. Ponadto za- 
kłady opiekuńcze obowiązane są posiadać regu- 
laminy, wykazy pensjonarjuszy i stałego kierow- 
nika (czkę) odpowiedzialnego za prowadzenie 
zakładu. > ZĘ 

W wypadkach niestosowania się do posta- 
nowień zawartych w rozporządzeniu oraz do zą- 
rządzeń włądz nadzorczych przewidziane są ry- 
gory włącznie do wprowadzenia przymusowego 
zarządu. = 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Kurs ogrodnictwa dla bezrobotnych, 
Związek Kółek i Organizacyj Rolniczych Z, Wi- 
leńskiej w Porowkniika z Wydziałem Opieki Spo- 
łecznej Województwa powziął decyzję zorganizo- 
wania w Wilnie z dniem 15 b. m. dwutygodnio- 
wego kursu ogrodnictwa dla bezrobotnych. 

Kurs powyższy ma na celu udzielenie bez- 
robotnym niewykwalifikowanym podstawowych 
wiademości z zakresu ogrodnictwa. Oczywiście, 
słuchączę kursu zwolnieni będą od wszelkich 
opłat. 

„SPRAWY ROLNE, 
' — Posiedzenie Okręgowej Komisji Ziem- 

skiej. W dniach 23 i 24 b. m. odbędzie się dwu- 
dniowe posiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej 
w Wilnie. (s) 

2E. ZWIĄZ. 1 STOWARZ. O 
„mn Wiłetakie koła Zk 

  

Superfilm Polski 

Mogiła Nieznanego 
Żołnierza 

dziś w kinie „HELIOS*. 
Seansy od g. 2-ej. Nadzwyczajne powodzenie. 

Każdy musi zobaczyć,   
Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. „Niewierny To- 

mek*, Dziś o godz. 16-ej po cenach zniżonych 
komedja stylowa Ignacego Grabowskiego „Nie- 
wierny Tomek". : 

— „Uciekła mi przepióreczka”, Dziś o 
godz. 20-ej komedja St. Żeromskiego „Uciekła mi 
przepióreczka*. 

— „Fircyk w zalotach*. W sobotę o godz. 
16-ej przedstawienie szkolne. | R 

W niedzielę o godz. 16-ej przedstawienie 
fopularne po cenach zniżonych. || 

-- „Sułkowski*. Przedstawienie „Sułkowz 
skiego” St. Żeromskiego odbędzie się po raz pierw- 
szy w niedzielę 5-go b. m. o godz. 20-ej. 

— Wileńskie T-wo Filharmoniczne 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. 

„ — Teatr Polski sala („Lutnia“). „Szkola 
wdzięku* komedja amerykańska, bawić będzie wi- 
dzów dziś po raz ostatni. 

„ — Dzisiejsza popołudniówka. Dziś po po- 
łudniu grany będzie „Lekarz miłości" po raz pierw- 
szy po cenach zniżonych t. zn. od 20 gr. Będzie 
to ostatnie przedstawienie tej sztuki przed zej- 
ściem z repertuaru na czas dłuższy. 

— „Pierwszy sygnał*. Jutro, w piątek wcho- 
dzi na afisz świetna francuska krotochwila Fen- 
nequin'a p. t. „Pierwszy sygnał* w pierwszorzę- 
dnej obsgdzie ról głównych z P.p. Jasińską, Fren- 
klówną, Śniadecką, Wyrwicz-Wichrowskim, Opol- 
skim, Dąbrowskim i Malinowskim (który sztukę 
wyreżyserował) na czele. ! я 

— „Ztodziej i jego mecenas“ wobec wiel- 
kie zainteresowania grany będzie jeszcze raz w 
najbliższy K cć : 

— Koncert poświęcony twórczości Stani- 
sława Moniuszki w „Lutni*, Program niedziel- 
nego koncertu, poświęconego twórczości Stani- 
sława sg zawierač podaje SE re 
ry naszęgo kompozytora, jak nety mskie“, 
tragment z „Widm“, arje z „Halki“, „Hrabiny“ i 
pieśni na chór i solo. Udział w koncercie biorą 
wielce cenione siły śpiewacze: p.p. Bortkiewicz- 
Wyleżyńska i S. Benoni, oraz chór mieszany T-wa 
Lutnia" i orkiestra pod dyr. p. Leśniewskiego. 

Przy fortepianie dyr. W. Szczepański. 

Radijo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ, 

Fala 435 mtr. 2 
CZWARTEK 2 lutego. 

25 Transmisja nabożeństwa z Katedry Poznań- 
jej. 

12.00. Transmisja 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 

| program 
1513, ransmisja koncertu z Filharmonji War- 

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

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

18.40. Pierwszy komunikat harcerski: 
R. a Fay i Oo id“ 

19.10. „Bilans handlo! _ Kowieńskiej 
Т :аъшц.ці:;&'ш- PH 3 : 192; 5 e” piśmiennictwo białoruskie" 

Polskich odbędzie V roczne zebranie dnia 3 lute- | 20.30. Transmisja z Warszawy. Koncert wieczor- 
go b. r. o godz. 6.30 resp. 7.30 w Uniwersyteckiej 
Bibljotece Publicznej. 

ZABAWY. 

— sis Doroczny Bal Akademicki. Dziš 
w Kasynie Garnizonowem odbędzie się IX-ty 
Doroczny Bal Akademicki pod protektoratem 
wojewody Władysława Raczkiewicza Oraz J. M. 
rektora Stanisława Pigonia. Na balu przygrywać 
będzie orkiestra dęta 85 pp. pod batutą p. ppor. 
Wołoszczuka oraz 3 orkiestry smyczkowe. Obo- 
wiązują stroje balowe. Wejście 7 zł. 

Z POGRANICZA. 

— Przemytnictwo. W dniu Onegdajszym w 
rejonie Wiżan patrol KOP-u zauważył kilku osob- 
ników, usiłujących przekroczyć granicę polską. 
Na okrzyk „stój* rzucili się oni do ucieczki, po- 
rzucając 50 litrów spirytusu i wielką ilość kropli 
Hofmana. (s) Е 

RÓŻNE. 
— Przedstawienie poniedziałkowe 

„Reduty* na rzecz Patronatu Więziennego. 
W dniu 6/II o godz. 20 zespół Reduty o- 
degra na Pohulance sztukę Żeromskiego 
„Sulkowski“ na rzecz Patronatu  Więzien- 
nego. Bileta nabywać można do dn. 4.Il 
włącznie u p. prof. Wróblewskiej :ul, Wiel- 
ka 17 m. 3 w godz. 3 — 5 po południu. 
Po tym terminie w Orbisie i kasie teatru. 

Nie wątpimy, że sztuka i konieczność 
poparcia tak ważnej dla społeczeństwa in- 
stytucji ściągnie w dn. 6.II całe Wilno do 
Reduty. 

— Nowy kinematograf. Na skutek poczy- 
nionych starań—władze administracyjne udzieliły 
zezwolenia Towarzystwu Chrześcijańskiemu przy 
Domu Ludowym (Metropolitalna 1) na prowadze- 
nie stałego kinematografu. 

Wzmiankowane Towarzystwo wyświetlać 
będzie wyłącznie fikmy o treści religijnej. 

„Na inauguracyjnem otwarciu kinematografu 
wyświetlany będzie film p. t. „Róże św. Teresy". 

— Jak należy poszukiwać osób zaginio- 
nych zagranicą? Jak komunikują nam z M. S$. Z. 
często zdarza się, że poszukujący osób zaginio- 
nych poza granicami kraju skierowują podania w 
tych sprawach bezpośrednio do M. S$. Z. 

„Ten tryb postępowania jest sprzeczny z 
obowiązującemi w tej mierze przepisami i wpły- 
wa jedynie na znaczne opóźnienie załatwienia 
próśb, zawartych w podaniach. 

„ Podania winny być skierowywane do władz 
administracyjnych I instancji (starostwo) miejsca 
zamieszkania, które zkolei prześlą je do kom- 
petentnych konsulatow R. P. zagranicą zgodnie 
z postanowieniami okólnika M. S. Wewn.z dn. 11 
marca 1926 r. Nr. 203.650. 

„.—, Podziękowanie. Wszystkim, którzy przy- 
czynili się do utwerzenia daru w postaci zabudo- 
wanej działki ziemskiej na rzecz najbliższej ro- 
dziny męża mego $. p. Kazimierza Wimbora, a 
zwłaszcza Komitetowi Obywatelskiemu, który 
z p. wojewodą Raczkiewiczem na czele, akcję tę 

„| zorganizował—składamy ninjejszem wyrazy naj- 
gorętszego podziękowania. Żona i dzieci. 

    Popierajcie prenytł krajowy. 

ny w wykonaniu orkiestry dętej pod dyrek 
Aleksandra Sielskiego. TUE „A 

Na zakończenie: Komunikat P. A, T. 

: PIĄTEK 3 lutego. 
16.35. Gazetka radjowa. 
17.00. Koncert orkiestry pod dyr. prof. Al. Kon- 

torowicza. 
18.10. „Radjo w domach ludowych i Kółkach Rol- 

niczych*, " 
19.00. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.10. „Poezja Bożego Narodzenia" odczyt z dzia» 

lu „Literatura“. 
19.35, „O sloficu" odczyt $ dzialu „Przyroda“. 

20.15. Transmisja koncertu symfonicznego z fil- 
harmonji Warszawskiej. 

Na zakończenie: Komunikaty P. A. T. 

SOBOTA 4 lutego. 
16.35. Gazetka radjowa. 
17.00. Transmisja nabożeństwa z Ostrej bramy, 
17,45. Transmisja z Warszawy. Program dla dzieci. 
19.00. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.10. „; ka pocztowa" wypowie Witold Hu- 

lewicz. 
a „E działkowe" odczyt z działu „Ogro- 

Wo“, 
20.30. Transmisja z Warszawy. Koncert wieczorny. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 
Fala 1111 m. 

CZWARTEK 2 lutego. 
10.15. Transmisja nabożeństwa z Katedry Poznań- 

skiej. 
12.00. Sygnał czasu i komunikaty. 
12.10. Transmisja z Filharmonji warszawskiej. 
14.00. „Jakie owoce hodować*. 
14.20. „Wskazówki o chowie i żywieniu 
14.40. „Choroby zaraźliwe drobiu", 
15.00. Komunikat meteorologiczny oraz nadprogram. 
15.15. Transmisja z Filharmonji WADEAKACEA К 
17.20. Rozmaitošci, 
18,55. Komunikaty P. A. T. 
19.10. Transmisja z Krakowa. „Kilka słów o żo- 

m. 

owiec". 

ach“, 
19.35. Lekcja języka angielskiego. 
20.30. Koncert wieczorny. 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty, 
23.30. Komunikaty Р, А. Т. 
23.30. Komunikaty P. A. T. 

  

Z czasopism. 
Е — Wszystkie Stronnictwa. Komunikat spe- 

cjalny poświęcony życiu stronnictw politycznych 
w Polsce. Wychodzi 4 razy na miesiąc. Rok Ii 
Nr. 1 i 2 (36 i 37) 1928 r. Warszawska Informacja 
Prasowa, (Wilcza 32). 

. Ostatnie dwa zeszyty wydane łącznie obej- 
mują 41 stron druku a zawierają wiadomości o 
uchwałach, rezolucjach i postanowieniach stron- 
nictw politycznych polskich, żydowskich i ukrniń- 
skich, nadto zaś wywiady z czynnymi działaczami 
na temat sytuacji wyborczej oraz odezwy wybor- 
cze, Pożyteczne wydawnictwo informujące. stale 
w sposób instruktywny i bezstronny 0 zdarze- 
niach w zakresie naszego wewnętrznego życia po- 
litycznego, jest w okresie przedwyborczym ko- 
nięczne dla wszystkich, którzy chcą utrzymać 
orjentację w zmianach i przesunięciach partyj- 
nych, do czego systematyczna nawet lektura ga- 
zet nie wystarczy. Zadanie to spełniają „wszystkie 
stronnictwa", mające wszelkie warunki, by znaleść 
się w ręku nietylko dziennikarza i społecznika,   lecz obywatela—inteligenta wogóle. (h). 

A



Rozmaitości. № wileńskim bruku. 
— Podrzutek. W bramie domu Nr. 51, przy 

ul. Zawainej, znaleziono podrzutka płci męskiej, 
którego umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Znów kradzież bielizny. Na szkodę Hen- 
cia Kuberskiego zam. przy ul. Bołtupskiej 14, skra- 
dziono z podwórza bieliznę wart. 600 zł. 

Na prowincji. 
— Pożar. W folw. Warampolu gm. pliskiej, 

wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
spłonęła suszarnia ze lnem Wincentego Turskiego. 
traty 1.100 zł. 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA w 2-ch aktach. W poczekalni koncerty radjo. Kasa 

(ul. Ostrobramska 5) 
Następny program: ,„C. 

Kino-Teatr Dziś! Największy triumt polskiej kinematografji! 

NI / iešci UGA. W rolach gł. Marja Malicka, Marja Gorczyńska, 1 

aiw M rozgrywa się * 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*. 
zieży dozwolone. 

J. Leszczyński, Justian i inni. 

ul. Wileńska 38. 
Seansy o godz. 2, 4, 6, 8 i 10 wiecz. Dla młod 

zona — — - EAS ок льг ==czu _ 2 _ — | 

|Uwaga! DZIAŁ RADJO Ważne! 
„Wileńskiej Pomocy Szkolnej” 

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

| telef. 941 i korzystać z tego przy Okazji.  Radjoaparaty, siuchavwki, części, 
szematy, najnowsza literatura. Eliminatory stacji miejscowej. 316 | 
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Uwaizę kupców z miasta I prowincji! 
e e O 

Cukier, sól i таКа аиа 
R. JOSPE "ius 
Wypłacalnym udziela się kredytu. 3420 

GE 

  

można otrzymać 
na składzie 

  

NOWOŠC dla POLSKI! Neivieksa FABRYKA OBUWIA 
Wszechświatowa znana 66 rozpoczęła znów eksportować 

Czechosłowacka fabryka obuwia „BATA swe wyroby do Polski. 

a ken OBUWI męskie, damskie 
: i dziecinne 

  

tylko 

firmy 

na skórzanych i GUMOWYCH podeszwach. 
Do nabycia w sklepach: 

F-my Wokulski i S-ka, Wielka 9 
„ Nowicki, Wielka 30 

S 5 kowski | S-ka, Wielka 42 э ankows! -ka, Wie! 

„ Czapliński, Dominikańska 8 m Au“, Nūnišska 6 
# B Zamkowa 4 „J. Linik, Rudnicka 16 

Sprzedaż hurtowa na Wilno i kresy — B. RIMINI, ul. Rudnicka 6, tel. 12-20. 

|OGOWGONGOWNGHIOGPONGZWGOWGZWTEH 

0-r KHRNUSOWICZ 
ordynator szpitala Sawicz 
Choroby skórne i weneryczne. 
Leczenie światłem Sollux i Lam- 
po Bacha (sztuczne słońce gór- 
skie i elektrycznością (diater- 

mia). 2 
ul. Zamkowa 7, m. 1. 

F-my „Bezet*, Niemiecka 24 
„„ Szames, Wileńska 17 

+» Kronik, “ 25 

    
   
     

   

    

    

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

fiory, szpinak, marchew-karota poleca 

W. WELER, Wilno, Zawaina i: Zawalna 18. 

3 
E
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Kwatki elokwencji parlamentarnej. 

Dwaj członkowie Reichstagu niemieckiego— 
p. Hoffmann (centrum), oraz p. Moses (soc.-dem.) 
ułożyli, na zasadzie stenograficznych sprawozdań 
z posiedzeń parlamentarnych, bukiet krasomów- 
czych kwiatków. Niektóre zwroty zasługują na do- 
słowne przytoczenie, odznaczają się bowiem nie- 
zwykłemi rzeczywiście zaletami (?!) stylu. Frazes 
z przemówienia posła socjalistycznego: „Twierdzę 
to nie jako socjal-demokrats, lecz jako człowiek, 

e 
z 

Od dnia 30. I. do 2. II. wł. 1928 r. będą wyświetlane filmy: 

„Przez dżungle i puszcze” 
haterska w Schombu wgłąb czarnego lądu, w 10 aktach. Nad pro- 
gram: "DZIEŃ MARYNARZA POLSKIEGO*—film Ligi Żeglugi Morskiej i Rzecznej 

    

KAU K | ESR 

Przyszłość młodzieży 

„Naturalny i sztuczny 

racjonalnego gospodar: 

  

czynna od godz. 3 30. 

i j ńskiego. Ostatni seans o godz. 10. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szcze) ZI R w OGNIU 

Atrakcja sezonu! 
Dramat miłości i egzaliacji na tle 

HELIOS “ „Mogila Nieznanego Žolnierza“. nieśmiert. epopei walk o POLSKĘ 

э 

WILENSKI 

jasno patrzący na to, co się dziś ńia świecie dzie- 
je." oseł stronnictwa konserwatywnego: „Rząd 

pruski w swojej bezmiernej i przewo- 

iczący zwraca mu uwagę: „() | 

Ds Ag wolno mówić w Reichstagu!“. A oto 

kilka doskonałych zestawień obrazowych: „Nasza 

hodowla świń wciąż jeszcze wisi w powietrzu..*. 

rękach niemieckich krów..", „Przyrost ш@т 
wiejskiej odbywa się najzupełniej normalnie i za- 

raz państwu pokażę, jakim sposobem to się dzieje...", 

  

(z aparatem filmowym 
w obliczu śmierci). Bo- 

Jerzy Marr, 

334 Woroniszki, 
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nektar i ambrozja dla starożytnych Greków...", „W 
całej okolicy tej świnia jest matką biednych lu 
dzi...*, „Zagadnienie to stanowi ten właśnie mar- 
twy punkt, na którym tak chętnie lubi galcpować 
opozycja... Cóż nam z tego, że fasada nzsza jest 
piękna, jeśli z tyłu nie mamy żadnego powietrza..." 

aparatu wykazały jego wartość w zastosowaniu 
raktycziem. Przyrząd ten oddaje poszczególne 
litery za pomocą sygnałów głosowych. Sygnały te . 
właśnie umożliwiają ślepym czytanie. Jeżeli wy» 
nalazek prof Rozinga okaże się dobrym, będzie 
mieć on wielkie znaczenie dla ślepych, których Г 

głupocie rządu 

  

etc., etc. YTL sa gen jest Y Rak deh około 
iemieckiei jduje się w „000, bowiem nie będzie trzeba przepisywać 

L kos les A ai Wynalazek, ktėry ma umožliwič šlepym | ksiąžek obwyktem pismem ślepych, co jest bar- | 
czytanie. 

Rosyjski profesor Rozing w Leningradzie, 
zbudował właśnie model aparatu do czytania dla 

dzo żmudne i połączone z wielkiemi kosztami. " < 

o ! 

ślepych. Pierwsze próby czytania za pomocą tego 3 
Silne Iotnictwo—to polęga państwal 
Zapisujcie się na członków L.O.P.P. 

nawóz jest tem samem dla 
stwa rolnego, czem były —     

  

  

AKUSZERKĄ 

Marja Brzezina | 
przyjmuje od 9rano do 7 w. r 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. | 

POPIERAJMY PRZEMYSŁ KRAJOWY! 

WYTWÓRNIA ARTYST.-KILIMKARSKA 
Katarzyny Medwedczakowej w Kosowie 

(Wojew. Stanisławowskie) 
zaprasza najuprzejmiej Szan. P. T. Interesantów 

 Lokujemy 
każdą sumę dogodnie na 
oprocentowanie pod pewne 

zabezpieczenie. 

Wileńskie Biuro 

  

  

ra Przegląd КОН oaz aryknzów dekoanyfnyth | twewiea z | ozacno eg 
w hotels „Śl. Georges" w, Wine, al leke - SKRADZIONĄ Krawcowa_4_ 
w dniech RE £ a 10 foo do 8 w. ny ) RÓ w dwuch S iai akd, ai : 
Wstęp wolny. Firma egzyst. od r. 1912 i została odznaczo- 

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

i dowód osobisty wyd. przez nia dziecinne, bieliznę it.p. 
Starostwo Brasławskie na im. UJ, Ciasna 3, m. 4 A. W. rs i . Ul. „ m. 4. A. W. 

foro ag aa Tamże potrzebna dziew- 
czynka do nauki. 

      у 

go, uniewažnia się. 320-0 

  

Najtaniej piszemy 
podania, 

fachowo przepisujemy na 
maszynach i tłumaczymy na 

wszystkie języki. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Dr. Suszyński 
Spec. choroby weneryczne, 
niemoc płciowa, skórne. 

Przyjm. od 9—12 i 4—7. 

Ogłoszenia 

„Men Wlaśiegr     Mickiewicza 21. 353-2 przyjmuje | UI. Mickiewicza 30. 
  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salonowe i 
gabinetowe, kredensy, Stoły, 

szaty, łóżka itd. 

Wykwintne—Mocne— 
Niedrogo. 

Sprzedaż na raty. 550 

  

  

Dzierżaw 
majątków ziemskich po- 

szukujemy. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo- Handlowe 
Mickiewicza 21.  354-2 

pianina i fortepiany 
do wynajęcia | 

Portowa 19, m. 6. 353 

Lokal 

      

  

— NB piojowy* 
I piętro, front. ze wszyst- 

„kiemi wygodami: elektrycz- 

nością, wanną, wodocią- 

giem, skanalizowanym va- 

terklozetem 

do wynajęcia 
przy ul. Piwnej 3 (Plac 

Ostrobramski). Dowiedzieć 
22 sia: . 20, m. 26. sią: Tatarska Nr = 

  

W.Z.P. 1 6344-15 na najbardziej 
dogodnych   

Pożyczek 
udzielamy na różne terminy 

iw różnych sumach. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21.  356-2 

LASY 
kupujemy 2a gotówkę. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlowe 

Mickiewicza 21. 357-2 

Dr. KENIGSRERG 
CHOROBY WENERYCZ- 

paowazo NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

FMA W. NOWICK
I L 141 * 73 

į Mickiewicza 4. Tel. 1090. 
W.Z.P. 39 6346-27 

į Wilno, ul. Wielka 30, tel. 908. 

į na żądanie Sz. Klijenteli przedłuża wydawanie 

warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Karjera Wileńskieg < 

Jagiellońska 3 

Ważne ila kin, restauracyj 
i innych lokali publicznych! 

AUTOM AT zręcznościowe i towa- 
rowe krajowej wytwór- 

ni są do nabycia w firmie „KRAJOWY AUTOMAT*, 
mieszczącej się w Warszawie przy ul. Leszno 52. 

  
        

  

   

  

      
  

    

  
  

  

CENNIK NASION „yć ogrodniczy 

W. Weler, Wilno. śadowat 
na żądanie niezwłocznie. Ž 

      

  

  

  

    

    
   

      sklep „„Okazja* 

bezpłatnych podarunków do dnia 1 marca r.b. 

Wilno, ul. św Jańska 8. 

POLECA NAJWIĘKSZY WYBÓR konfekcji, 

Kupno i sprzedaż: MEBLE, чеа 
DYWANY, ANTYKI, Lombardo- WYKRĘCIŁ SIĘ... 

galanterji, obuwia, kaloszy i t. d. и z 

Ceny niskie i stałe. па 

we kwity i rozmaite rzeczy. > dałem wczoraj od 
Śzacunek rzeczy bezpłatnie. Dla Karola i Franciszka a= 

Le wyjeżdżam na 50 koron, lece jeden i_drugi 
prowincję. iwiadam ać list. nie mieli pi sobie pieniędzy, 

61»0-253 Myślę jednak, że był to wy- 
kręt, gdyż nie mają wogóle 

„Bpiyk-Rakli"" = Sk = Zupełnie jak ze mną 
zaluś, w 1840 r. LI Domini. mój drog, jesteś w istocie 

kańsks 17, telet. 10-58. bardzo domyślny... 

  

  

  

   > 

    "TAŃCE KARNAWAŁOWE 
Black-Bottom, Blues, Charleston, Tango. Wymie- 
nione tańce wyuczam za 2 tygodnie. P. BOROWSKI, 
ui. Mickiewicza 22 m. 45. Kurs rozpoczyna się 
w niedzielę 5-go lutego o godzinie 5 ej wieczorem. 

Opłata za kurs 10 zł. 346-1 

  

Czy zapisałeś się na członka 
LO, PORZ 

  

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

WANDA_NIEDZIAŁKOWSKA-DOBACZEWSKA. 40) 

Kamienica za Ostrą-Bramą. 
Stary Pan położył ręce na chmurze i pędził z 

nią razem, a ciągle świecił mu w oczy dwurogi księ- 
życ i wykrzywiał chudą, złośliwym profilem ku czło- 
wiekowi zwróconą twarz, w djabelski grymas, 

W pewnej chwili gwiazdy zachichotały wszyst- 
kie razem i otoczyły lecącego migotliwem, wirują- 
cem kołem. 

Kręciły się w jakimś szalonym oberku, rozprys- 
kiwały się w pojedyńcze iskry, to znowu przelatywały 
ciemne niebo we wszystkich kierunkach olbrzymim 
złotym wężem. 

Tętniły po niebie do wtóru wichurze i ten cały 

potworny łomot pędzących w nieskończoność wichrów 
i światów ogłuszał i unicestwiał biedną duszę ludzką, 
zbłąkaną, nieszczęsną, maleńką w wiekuistym roz- 

gwarze, 
Starego Pana ogarnął lęk, nigdy dotąd nieod- 

czuwany, żadnym językiem ziemi nienazwany, i prze- 
raźliwa, szalona tęsknota za ziemią. 

Chciał krzyknąć, ale głosu już nie miał, zatracił 

się kędyś jego zwyczajny ludzki głos. Wówczas Za- 
pragnął wrócić i z trudem skupiał na tem pragnieniu 
skołataną, rozwichrzoną myśł, 

Bolała go myśl w głowie, rozsadzała mu czaszkę, 
płomień jakiś dziwny kotłował się w mózgu. Stary   

Pan wyraźnie słyszał, poprzez huk Wszechświata, 

syk i szelest płomienia. Jednocześnie jakiś obcy szwar- 

goczący głos szeptał mu coś śpiesznie do ucha, 

Słowa tego szeptu, jakkolwiek niezrozumiałe i 

pozbawione wszelkiego znaczenia, wiązały się w jakiś 

jasny i wyraźny sens, którego jednak nie sposób by- 

łoby powtórzyć. 

Ale Stary Pan uchwycił się tego głosu: nie wie- 

dzą— wiedział, co z nim trzeba robić, I oto zrobił, 

choć sam nie wiedział jak. 

W tej samej chwili poczuł, że opada gwałtownie 

w dół, a huk Wszechświata umilkł nagle i Cisza za- 

dzwoniła mu w uszach dalekiem, cichuteńkiem dzwo- 

nieniem. 

Stary Pan leżał znowu na mchu a nad nim stał 

las i milczał. Trzeba było wstać i iść. Koniecznie 

prędko, zaraz. Dźwignął głowę. Ciężka była, bo za 

nią dźwigała się cała ziemia. Całą ziemię trzeba było 

wziąć na ramiona, oprzeć na szyi i tak wyprostować 

się. Za pierwszym ruchem potworny ryś skoczył na 

kark i wpił szpony w czaszkę, To był ból i chciał 

przeszkodzić wstać. 

Ale drzewa leśne pochyliły się ku Staremu Panu 

i podały mu ręce, a najtęższy dąb podniósł koślawy 

konar, gałęzistemi palcami ujął rozjuszonego rysia 

za kark, oderwał od rany, rzucił sobie pod korzenie 

i zdeptał. Stary Pan widział, jak mu się chwiała z 

gniewu zielona broda mchowa, jak płonęły poprzez 

korę groźne oczy. Uścisnął konar dębu i uśmiech 

nął się. 

Głowa była znowu lekka, a zamiast syczącego 

  

płomienia paliło się w niej teraz jasne światło, wiel- 

ka błękitna gwiazda. 

Rozstąpiły się przed nim drzewa, a on począł 

iść lekko, posuwiście, nie dotykając prawie nogami 

ziemi, jak wówczas, kiedy miał dwadzieścia lat. Księ- 

życ posrebrniał, uśmiechnął się łagodnie i słał mu 

teraz wąską, błękitnawą smugę pod nogi. Tą smugą 

księżycową szedł Stary Pan ku swojej ukochanej Mi- 

chałowszczyźnie. 

Zobaczył dwór, jak był dawniej, cały 1 nienaru- 

'szony, zobaczył kasztan przed gankiem, senne, srebr- 

ne jaśminy, zalane rosą i małe różowe światełko w 

dawnem oknie Oleńki. 

Stanął przed gankiem i patrzył. Czerniał ogród 

owocowy za domem i czerniały jeszcze mocniej świer- 

ki, sadzone w aleję, i chwiał,się czubek srebrniolistej 

topoli wysoko pod niebem zawieszony. 

Stary Pan podniósł rękę by domowi i polom po- 
błogosławić. Teraz był na miedzy, a dojrzewające 

kłosy w pas mu się kłaniały i szumiały grusze dzikie 

na pożegnanie. 

Pomyślał o żonie i zobaczył, jak spała w swoim 

sypialnym pokoju, twarz miała młodą i pogodną i 
złote włosy rozsypane po poduszce. Pochylił się nad 

nią, a ona postarzała mu w oczach, pomarszczyła się 

posiwiała, Poruszyła się niespokojnie i jęknęła głośno 

przez sen. 
Wówczas ocknął się po raz ostatni i znowu le- 

żał na mchu, ale nie widział już nie, bo oczy prze- 

słoniła mu gęsta biaława mgła, a gwiazda, płonąca w 
głowie przygasła.   
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,  Dokoła niego cykotały świerszcze i las był za 
tą mgłą, bliski, choć „„vslonięty. Stary Pan wie- į 

dział już, że umi « .. całą resztą myśli porwał się / 

ku żonie. k 

Chciał krzyknąć do niej, powiedzieć jej coś tak | 

bardzo kochanego, jak za dawnych lat. | 

Ale słowa pogubiły się już oddawna, pomieszały | 

się ze sobą, zaszły jedne za drugie. | 

Nadludzkim wysiłkiem przemógł zdrętwiałość, | 

Poruszyły się skrwawione wargi. Stary Pan usłyszał, 

jak wydały cichuteńki, chrypły, do niczego nie po- 

dobny głos: 

— 0, gwiazdeczko... coś blyszezala, gdym... ja... | 

Ostatni promień tlejącej jeszcze gwiazdy zgasł 1 

w głowie Starego Pana. A Las ruszył z miejsca ty- ' 

siącem drzewnych pni, zachwiał się, zakołysał się i 

runął mu na piersi potwornym ciężarem i nakrył 

wiekuistym cieniem. ! 

* * 
* 

A Żybuł opamiętał się wreszcie i rzucił siekierę į 

w bajoro, w topielisko leśne, w trzęsawę niezgłę” 

bioną, by tam leżała do dnia sądnego i nie wołała 

wielkim głosem przeciw zbójcy. 

O staję dalej zdarł świtkę, bo krew zabitege- 

chlupnęła mu na pierś, a nieco później zrzucił gacie» 

bo też były krwią poplamione. 

(OCET 
=   

  

Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99, Czynne od godz 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca 
Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od 9 — 3 ppoł. i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe K.O. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 893. 

CENA PRBNUMBERATY: miesięcznie z odnoszeniem a lub łką poczt Zagiani zł. CENA OGŁOSZEŃ: ża wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tskście I i II str. — 30 gr., III i IV str. — 25 gr., za tekstem—10 gr., oglosze- 
mia mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) i | gr. z. s, , dia DS racy-—50%0 zniżki, ogł. cyfrowe i tabelowe O 20% drożej, Ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej. Zagraniczne 50% drożej. 
Oddział w Grodnie— ej 5, tel. 360. : 1}:1‹1 ogłoszeń 5-с10 гыпо'у, na stronie IV 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Reduktor w':. żntoni Faraaowati, 
  

Wyśawsi Tow. Wydaw, „Pogos“, rav. Wyd, .Fogeż* rek. „Pax“. ul, Še. 157 6426 В,


