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 Spisana w ubiegłem stuleciu przez wybit- 

  

dźwiedź. Chłopiec chwycił go za paszczę i 

wreszcie wraży topór odciął mu jedno 

  

Należność pecziowa opłacona ryczaliem Wilno, Niedziela 18 listopada 1928 r. 
  

  

  

Ście wielkie święto państwowe: 

go uderzą wspólnym rytmem z tętnem 
krwi naszego sąsisda i przyjaciels, a usta 
wyrażą najserdeczniejsze Życzenia jaknaj” 

wszechstronniejszego rozwoju państwowego, 
społecznego i kulturalaego. | 

Jest piekna legenda narodowa lotewska, 

nego pisarza łotewskiego, A. Pumpursa, 

dająca poetycki obraz walk i cierpień, ja” 
kie musiał przeżyć naród łotewski, zanim 
dane mu było ujrzeć jutrzenkę niepodie- 
głości, „Onego czasu, — mówi legenda — 
urodził się w laszch łotewskich chłopiec z 
wielkiemi niedźwiedziemi uszami. Kiedy 

dorósł młodzieńczych lat, posiadł siłę tak 
wielką, jaką dotychczzs nie władał żaden 

człowiek. Raz w borze zaatakował go nie- 

rozszarpał na dwoje. Taka była moc jegol 
Ale rychło okazało się, że ta siła jest zą- 

wisła od uszu... Źli sąsiedzi napadli na 

kraj i uczynili zasadzkę na Laczplesisa, — 

tak bowiem — „zabójcą niedźwiedzia, — 

nazwano mocezrrego młodzieńca. Do wal- 

ki z Laczplesisem stanął Czarny Rycerz. 

Długo bronił się Laczplesis, zadając nie- 

bezpieczae ciesy Czarnemu Rycerzowi, až 

ucho. Siły Laczplesisa zmalały o połowę, 
co widząc Czarny Rycerz podwojł swoje 
wysiłki. Wkrótce i drugle ucho odpadło 

| 

Lai dzivo Latvija! 
"W dniu święta 10-lecia niepodległości Łotwy. 

Naróż łotewski obchodzi dziś uroczy- łu w rokowaniach pokojowych. Wkrótce 

dziesiątą tworzy się w Wałku t. zw. Rada Narodo- 
rocznicę utworzenia Republiki Łotewskiej, wa, która wzywa naród do zastosowania 

W dniu tym serca całego narodu polskie- | zasady Wilsona samostanowienia narodów. 

  Odrąbane. Laczplesis musiał zginąć. Ale w 

ostatniej chwili udało mu się pochwycić w 
ramiona Czarn:go Rycerza. Z nim razem 
Stoczył się w nurty Dźwiny, gdzie obadwaj 
znaleźli śmierć.* 

Legenda ta, malująca bohaterstwo 
wysiłków narodu łstewskiego w zmaga- 
niach się z wrogiem, przewidywała przysz- 
łość w barwach bardzo pesymistycznych. 

I inaczej być niemogło. Półtora miljonowy 
naród nie mógł nawet marzyć w przedwo- 
jennym układzie stosunków politycznych 
w Europie o odzyskaniu niepodległości. 
Jeżeli wielki naród polski, o tysiącletniej 

 fradycji państwowej i žarliwym patrjotyz- 
mie, nadaremnie dwa razy zrywał się prze- 
ciw carskiej przemocy, cóż innego, niż 
śmierć w Dźwinie, mogło czekać samotne- 

go półniedźwiedzia łotewskiego, który do- 

piero w XIX stuleciu zaczął budzić w so- 

bie świadomość narodową? Ale Nemesis 

dziejowa inaczej miała zapisać kartę dzie” 

jów. W pożarze wojny Światowej i w odmęcie 
rewolucji światowej, —nieszczęsnej dla naro- 

du rosyjskiego,a błogosławionej dla ciemiężo- 

nych przez carat ludów,—zrodziła się i urosła 
do nowego symbolu politycznego zasada 

miezależności narodowej mająca wyrównać 

krzywdy,  zadame ludzkości przez  ty- 

ranję monarchów i oligarchów a zrealizo” 
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Ale w Rydze rządzą Niemcy,  któ- 
rzy pozostają tam na zasadzie pokoju nie: 

miecko-łotewskiego i gotują się do poćwiar- 

towania narodu łotewskiego. Kurlandja ma 
być wcielona do Niemiec, Latgalja do So- 
wietów, z Liflandji i Estonii ma być stwo- 
rzony jakiś ćziwoląg polityczny pod hege- 

monją Niemiec. Hindenburg rozpoczyna 
już intensywną kolonizację Kurlandji. Dzię- 
ki ofenzywie Focha potęga Niemiec zała- 

muje się jednak ostatecznie i 18 listopada 
1918 roku następuie wielki dzień: wszystkie 

trzy dotychczasowe reprezentacje Łotyszów, 

Komitet Emigracyjny w Petersburgu, Rada 

Narodowa w Wałku i Blok Demokratyczny 
w Rydze zespalają się w jeden organ, by 
wśród nieopisanej radości ludu prozlamo- 

wąć niezawisłą Republikę Łotewską! 

Młoda republika musiała przejść jesze 

cze ciężkie próby, zanim zdełała umocnić 
swe fundameaty. Z jednej strony zaatako” 

wali ją bolszewicy, którzy zajęli Rygę. 

Rząd schronił się do Libawy, gdzie rozpo- 
czął organizację armji. Tu jednak czekał 
go zamach ze strony dawnych panów 
Kurlandį', t. zw. Niemców bałtyckich, dążą” 

cych do Odzyskania swych wpływów. Dwa 
razy baronowie kurlandzcy ponawiali swój 
pócz, za każdym razem bezowocniej. Tym- 

czasem powstała regularna armia łotewska, 

która wypędziła bolszewików z Rygi a po- 
tem przy pomocy wojsk polskich i estoń- 
skich Oczyściła całą Łotwę. | wreszcie os- 

tatai incydent: atak armji gen. Bermondta, 

złożonej z Niemców i Rosjan a popieranej 

przez baronów kurlandzkich, na Rygę. Po 
dwu miesiączch—z końcem listopada 1919 
r. — pod naciskiem  francusko-angielskiei   artylerji morskiej armja gen. Bermondia i 
musiała ustąpić z Rygi. W styczniu zaś | 

poczem pomogły armji łotewskiej do zdo- 

bycia Latgalji. W ten sposób cała Łotwa 
została uwolniona. 

Urodzone z chaosu, zmuszone do 
budowania z niczego państwo łotewskie 

w przeciągu 10 lat swego istnienia poczy- 

niło olbrzymie postępy, Osiągnęło prze- 

dewszystkiem konsolidację wewnętrzną 

wskutek postępowege ustawodawstwa mniej- 

szościowego, dzięki czemu do pracy pań- 
stwowo twórczej, zaprzągnięto zarówno Ło- 
tyszów, jak i Polaków, Żydów, Niemców i 
Rosjan.  Usprawniło swoją administrację. 
do której początkowo wkradło się wiele 
elementów nieodpowiednich, nierozumieją- 

cych ducha państwa demokratycznego. U- 

porządkowało i do znacznego rozkwitu 

doprowadziło swe życie gospodarcze, ha- 

mowane niestety w swym rozwoju przez   złych sąsiadów. Posunęło naprzód proces 

wać normy sprawiedliwości międzynarodo” | budzenia Świadomości narodowej, dotych- 
wej. Tej przedewszystkiem zasadzie zawdzię- | czas niezakończony przez zręczną akcję 

cza swój byt niepodległy szereg państw i wewnętrzno - propagandową, 

europejskich, a w ich rzędzie także Święcą- 

ca dziś swe 10-lecie Łotwa. 

Ale nie można także zamykać oczu 

na własne wysiłki narodu łotewskiego, któ- 

ry w w. XIX nie miał prawie jeszcze po- 

czucia swej odrębności, a w r. 1918 zdolny 
był już do zorganizowania państwa. Praw- 

dziwy renesans Łotyszów rozpoczyna się z 

końcem XIX w., kiedy to powstaje łotew- 
ska partja socjaldemokratyczna, grupująca 
dokoła siebie proletarjat miejski. Przez kil- 

ka lat wre oflarsa praca oświatowa wśród 
robotników i eśród ludu wiejskiego. W r. 

1904/5 wybuchła rewolucja łotewska, która 
ogłasza deklarację niepodległości Łotwy. 

Rząd carski zmógł krwawo rewolucję i za- 
czął tępić zacięcie działalność oświatową. 

Ale praca trwa nadal i wydaje coraz lep- 
sze owoce. Wybucha wojna. Cała niemal 

inteligencja łotewska zostaje wysiedlona do 

Rosji. W roku 1917 tworzy się w Peters- 

burgu komitet uchodźców łotewskich, który 

staje się mna jakiś czas naczelną organizacją 

łotewską i wysyła potem przyszłego prezy- 

dznta Czakstego i przyszłego premjera 
 Mejerewiesa do Paryża celem wzięcia udzia- 

opiekę nad 

rozwojem rodzimej literatury i sztuki. U- 

mieiętną taktyką zyskało sobie powagę na 

terenie międzynarodowym, w Genewskim 

Parlamencie Narodów, gdzie głosu przedsta- 

wiciela Łotwy słuchsno n. p. w roku o- 

Беспут z ogromną uwagą. Dziś Łotwa 

przedstawią zdrowy organizm polityczny, 

przed którym rysuje się najpiękniejsza 

przyszłość. 

Rozwój Łotwy w przeciągu 10 lat 

niepodległego byłu ma jednak także ogól- 

no-polityczme znaczenie. Jest on żywem 

Świadectwem, że zasada, ma której oparto 

orgenizację powojennej Europy, zasada 
samostanowienia narodów, jest nietylko 
postułatem sprawiędliwości dziejowej, lecz 

także gwarancją najpelniejszego rozwoju 

ludzkości oraz rękojmią pokoju. Naród ło- 

tewski ciemiężony nie wnosił nic do skarbnicy 

ludzkości i był tylko objektem krwawych 

targów między zaborcami. Wolna Łotwa 
bierze udział w ogólnym postępie świata 

a stojąc czujnie na straży sweį niezawi- 

słości zabezpiecza pokój na Wschodzie 
Europy.   : Zbyt symplicystycznie pojmowalibyś- 

1920 r. wojska polskie zajęły EEE 

  

„Stolica Woldemarasa*, 
w której tu i ówdzie znajdują się Litwini. 

GDAŃSK, 17XI (Pat). „Danziger Volksstimme“ zamieszcza artykuł p. i 
„Stolica Wołdemarasa*. Autor artykułu nazywa Kowno olbrzymią wsią i równo - 

cześnie miejscem nieopisanej nędzy. 
Dalej stwierdza, że połowę mieszkańców Kowna stanowią Polacy i Rosjanie, 

wśród których tu i ówdzie znajdują się Litwini. = | 
Drugą zaś połowę stanowią Żydzi. Na każdym kroku w Kownie ude:za 

w oczy straszliwa nędza ujawniająca się we wszystkich kołach ludnoś i kowie ńskiej. 
Drugim objawem rzucającym się w oczy każdemu przybywającemu do sto- 

Hay Litwy jest dyktaturb wojskowego knuta, którą odczuwają wszyscy mieszkań - 
cy Kowna bez różnicy narodowości. 

„Lietuvos Zinios* atakuje Woldemarasa. 
KOWNO, 17.XI (tel. wł). „Lietuvos Zinios” wjednych z ostataich numerów pod- 

daje ostrej krytyce taktykę Woldemarasa w rokowaniach z Polakami. Najwięcej obrusza 
się pismo na Woldemarasa za jego propozycję nadania Wileńszczyźnie międzynarodo- 
wego statutu politycznego. „Dotychczas—pisze „Lietuvos Zintos* — Litwa nigdzie nie 
wyraziła zgody na umiędzynarodowienie jej stolicy. Broniła swych praw de Wilna i nie 
wyrzekała się najmniejszej jego cząsteczki”. Dziwnem również wydaje się pismu re" 
kompensata za nawiązanie stosunków, mianowicie wolny spław lasu pe Niemnie. 

Wszyscy dobrze pamiętamy rokowania w Kopenhadze i Lugano, kiedy to Polacy 
domagali się wolnego spławu. Toteż podobna niespodziewana zamiana ról naprawdę 
wywołuje zdziwienie i przeciętny obywatel nabiera przekonania, że Polacy obracają 
kołem polityczuem tak, jak im się podoba”. 

  

Przybycia delegacyj zagranicznych na uro- 
czystości 10-lecia niepodległości Łotwy. 
RYGA, 17.X1 (tel. wł.). Onegdaj wieczorem na uroczystości 10.tej rocznicy uiepodl. Łotwy 

przybyła do Rygi delegacja polska w składzie przewodniczącego sejmowej komisji spraw zzgr. kś. 
Janusza Radziwiłła, naczeln. Wydz. Wschodniego min. Spraw Zagr. p. Tadeusza Hołówki. W Zemgałe 
delegacje spotkali radca poselstwa polskiego w Łotwie hr. M. Łubieński i b. łotewski attache wo- 
jenny w Warszawie pułk. Griiaberg, w Rydze zaś mie. Bałodis, przedstawiciel prezydenta sekr. Zan- 
ders, poseł p. Łukasiewicz, konsu) p. Łopatto i inae. Dworzec ryski na przybycie gości odświętnie 
udekorowano. 

Przybyła do Rygi delegacja estońska w składzie min. spraw zagr. Rebane, członka rady wojen- 
nej: gen. Pyddera i dr. Leppika. Jedaocześnie z delegacją estońską przybył wice-minister spr. zagr. 
Finlandji Koskinen, który będzie reprezentował rząd finlandzki. ž 

Wczoraj przybył z Kowna «do Rygi reprezentant rząiu litewskiego, gen. sekretarz min. spr. 
zzgraniczn. dr. Zaunius. Ma również przybyć do Rygi kilku członków towarzystwa zbliżenia litewsko- 
łotewskiego. 

Ks. J. Radziwiłł o współpracy państw bal- 
tyckich. 

"RYGA, 17.X1 (tel. w/.). W dniu przybycia do Rygi ks. ]. Radziwiłł udzielił wy” 
wiadu korespondentowi „Segodnia”*. Ks. Radziwiłł zaznaczył, że wizyta delegacji pol- 
skiej nie ma charakteru misji pelitycznej. Ma ona jedynie złeżyć gratulacje rządowi 
i narodowi łotewskiemu. Państwa nasze—powiedział ks. Radziwiłł mają wspólne inte- 
resy i poniekąd wspólną misję. Zadaniem naszem jest pomoc naredem Esropy Wschod- 
niej w rozwoju i współpracy pokojowej. Z zadoweleniem można stwierdzić fakt, iż 
Łotwa bierze czynny udział w tej pracy. W imieniu rządu polsk. składam życzenia, by 
stosunki nasze jeszcze bardziej się zacieśniły i by wszystkie pzństwa bałtyckie w miarę 
możneści przyczyniły się do utworzenia atmosfery pekeju. Pod tym względem Łetwa 
ma tem większe szansę powodzenia, iż dzięki swemu położeniu nad morzem  Bałtyc” 
kiem znajduje się w dogodnych warankach geograficznych. I rzeczywiście w ciągu tych 
10-ciu lat Łotwa jaknajbardziej popierała rozwój hamdlu i przemysłu. Pemijając nawet 
inne względy dla samego państwa i narodu łotewskiego stanowi to gwarancję normal- 
nego i pomyślnego rozwoju. 

Łotewskie medale pamiątkowe dla Estoń- 
e 

czyków. 
_. _ RYGA. 17.XI (tel. wł.). Rząd łotewski zwrócił się do rządu estońskiego z prośbą © pozwo- 

lenie udekorowania jubileuszowemi medalami łotewskiemi tych obywateli estońskich, którzy brali 
udział w walkach z bolszewikami na terytorjum łotewskiem. 

Pomyślne wyniki polsko-łotewskiej konferen- 
cji kolejowej. 

RYGA. 17, XI. (tel. wł.). Onegdaj odbyło się posiedzenie plenum  polsko-łotew- 
skiej konferencji kolejowej. Konferencja osiągnęła całkowite porozumienie w sprawie 
bezpośredniej komunikacji i ruchu osobowego. W poniedziałek będą obradowały od- 

nośne komisje. Konferencja potrwa jeszcze około 10 dni. 
i T I 

Chiny — Anglija. 
SZANGHAJ, 17. XI. (Pat.) Minister Spraw Zagranicznych rządu nacjonalistyczne” 

go, Wang, oświadczył, iż rząd chiński należycie ocenia przyjazae stanowisko rządu 
brytyjskiego, które znalazło wyraz w przemówieniu premiera Baldwina w dniu 9 b. m. 
Minister dodał, że rząd nacjonalistyczny szczerze pragnie podjąć niezwłocznie roko- 
wania z Wielką Brytanją w celu zawarcia mowego traktatu, opartego na zasadzie wza- 
jemności, któryby zastąpił dawny traktat. Przyczyniśoby się to jeszcze bardziej do po- 
gpszenia dobrych stosunków pomiędzy Chiaami a Wielką Brytanią. 

    

my jednak dzieje i zbyt krótki byłby za- 

sięg naszych Oczu w przyszłość, gdybyś” 

my sądzili, że rozwój Łotwy, jako czynnika 

politycznego na Wschodzie Europy, został 

ukończony. Stając u progu nowego dzię- 

sięciolecia swego istnienia, państwo łotew- 
skie powinno zdać sobie sprawę, iż naj- 
bliższem jego zadaniem musi być zajęcie 
zdecydowanego stanowiska wobec tych zja- 

wisk w polityce międzynarodewej, które 
tymczasem skrystalizowały się niedwuznacz- 

nie i skręciły w niepokojący znak zapyta- 

mis. Mówimy tu o odwetowych i ekspan- 

sywnych tendencjach Niemiec, które nawet 
pod rządami gabinetu socjalistycznego uka” 

zują imperialistyczne oblicze; z drugiej zaś 
strony e zamierzeniach czerwonych wład” 
ców Rosji, zapowiadających krucjatę prze” 
ciw ustrojowi Europy. Ręce tych dwu so- 
juszników zaciskają się ponad Łotwą i Łot- 
wa jest właśnie powołana do tego, aby re” 
gulować ten uścisk. Tymczasem nie brak   polityków na Łotwie, którzy w swej krót- 

kowzroczności widzą przyszłość swojej 

Ojczyzny w reli mostu między Niemcami 
a Rosią, zapominając, że most ekonomicz- 
ny musi się nieuchronnie zamienić w most 
pelityczny, a ten spowodowalby nieobli- 

czalną katastrofę dla całej Europy, a prze- 
dewszystkiem dla tego kraju, ponad któ- 

rymby runęła. Z tych to względów przed 

polityką zagraniczną Łotwy staje ważne za- 
danie wypracowania stałej linji politycznej, 
któraby młode państwo uchroniła od takich 
pomyłek, jaką był np. traktat handlowy z 

Sowietami. 

Oceniejąc z podziwem wielkie wyniki 
pracy, osiągnięte przez naród łotewski 
dzięki pracowitości, wytrwałości, umiłowa” 

niu Ojczyzny, a z drugiej strony zdając 

sobie sprawę z trudnych zadań, czekają” 

cych go jeszcze w. przyszłości, wznosimy 
gorący okrzyk: Lai dziwo Latwija! Niech 

żyje Niepodległa Łotwa! 
W. S.   
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Dzień polityczny. 
Z okazji dziesięcialecia niepodległości 

Łotwy ma być wręczone Prezydentowi Mo- 
ścickiemu największe odznaczenie łotew- 
skie czyli order Trzech Gwiazd. Minister 
Zaleski ma otrzymać order Trzech Gwiazd 
trzeciej klasy. 

  

„W poniedziałek przyjeżdża do War- 
Szawy jedna z największych osobistości 
współczesnej Belgii, b. czterokrotny pre- 
mjer belgijski p. Jerzy Theunis obecnie 
dyrektor jednej z największych  instytucyj 
finansowych belgijskich Societe Generale 
dze Belgique. Przybywa ©п do Warszawy 
celem porozumienia się z grupą naszych 
najpoważniejszych finansistów co do mo- 
żliwości finansowania przemysłu polskiego 
przez kapitały belgijskie. We wtorek radca 
ekomomiczny M. S. Z. p. Antoni Wieniaw- 
ski urządza przyjęcie na jego cześć. Mini- 
ster Theunis zabawi w Warszawie do przy- 
szłego piątku 23 b. m. 

Marszałek Sejmu Daszyński przyjął 
dzisiaj o godz. 5 popoł. grono przedstawi- 
cieli sztuki plastycznej celem zapoznania 
się z ich opinją o sposobie malarskiego 
udekorowania nowej sali sejmowej. W kon- 
ferencii wzięli udział: dyrektor depart. sztu- 
ki Min. W. R. i O.P. Jastrzębowski, ar- 

Skórewicz, prof. Mehoffer z Krakowa, prof. 
Sichulski ze Lwowa, prot. Tadeusz Prósz- 
kowski, i Józef Czajkowski z Warszawy. 
Na zebraniu tem postanowiono, iż prace 
dekoracyjne zostaną rozdane w drodze 
konkursu, którego warunki zostaną wkrót- 
ce ułożone. 

® 

Poseł polski w Wiedniu dr. Badel 
przybył w sprawach służbowych do War- 
Szawy. P. Badel pozostanie w Warszawie 
kilka dni, celem załatwienia całego szeregu 
spraw związanych z uregulowaniem  pol- 
sko-austrjackich stosunków handlowych. 

° > Re 

Skład delegacji polskiej do rokowań 
o rewizię traktatu handlowego z Francją 
jest następujący: ambasador polski w Pa- 
ryżu p. Chłapowski, radca ambasady Arci- 
szewski, z ramienia min. przemysłu i han- 
dlu dyrektor departamentu handl. p. Sko- 
kowski oraz p. Konopski i Mychowski a 
nadto delegat min. Skarbu i min. Spraw 
Zagranicz-ych. 

Skład delegacji francuskiej m. in. am- 
basądor francuski w Warszawie Larochć 
oraz radca hańdlowy p. Duple. 

* 

do bierne bilansu handlowego za paždzier- 
nik zmniejszyło się do 30 miljonów blisko. 

Według tymczasowych obliczeń przy- 
wieziono w październiku ogółem 419.000 
tonn, wartości 277.200 000 złotych. 

Wywieziono około 2 miljonów tonn, 
wartości 238.695.000. 

Bierne saldo bilansu handlowego wy- 
nosi 38.505.000 złot., czyli zmniejszyło się 

złot. 

= Śpiewaczka polska Janina Vidd odzna* 
czona została przez dyrekcję teatru del Popolo 
w Medjolanie, największej stałej instytucji kon- 
certowej we Włoszech, złotym medalem zasługi. 
Rodaączkanasza jest pierwszą cudzozłemką, któ- 
rej przypadło w udziale zaszczytne to, nadzwy* 
czaj rzadko udzielane odznaczenie. 

== Obrady pieraszego ogólnokrajowego 
zjazdu zaprzysiężonych rewizorów ksiąg i buchal- 
terów—rzeczoznawców polskich rozpoczęły się 
wczoraj w Warszawie. Zjazd liczy około 80 uczest- 
ników z Warszawy, Krakowa, Lwowa, "oznania, 
Katowic, Inowrocławia i innych miast. Tematem 
obrad zjazdu jest sprawa utworzenia czntralnego 
zrzeszenia zaprzysiężonych rewizorów ksiąg i 
buchalterów rzeczoznawców w Polsce. 

= Dzienniki zagrzebskie donoszą, że wła- 
dze polityczne rozwiązały zebranie federalistów 
chorwackich w Splicie, ponieważ przemawizjący 
na tem zebraniu w gwałtownych słowach atako- 
wali obecny ustrój państwa. Dokanano licznych 
aresztowań. ‚ 

— Przybył do Białogrodu z Rzymu sekre- 
tarz poselstwa jugosłowiańskiego przywożąc do- 
kumenty ratyfikzcyjne konwencyj zawartych w 
Nettuno i w Białogrodzie. Wymiana tych doku” 
mentów dokonana została 14 listopada w Rzymie. 

= W komisji mieszanej austrjackiej rady 
narodowej uprawiają socjalni demokraci obstruk- 

seł Leuther przemawiał z msałemi przerwami od 
godz. 10.30 przed południem do godziny 7 wie- 
czorem. Następne posiedzenie odbędzie się w 
środę. Wszyscy socjalistyczni członkowie komisji 
zapisali się do głosu. 

= Tekst billu o wielkiej fuzji angielskich 
pz radjokomunikacyłeych i telegra- 
icznych ogłoszono onegdaj w Londynie, Bill 
przedłożony będzie izbie gmin w środę przyszłe- 
go tygodnia. Bill przewiduje utworzenie wielkie- 
go towarzystwa komunikacji telefonicznej i radjo- 
wej. Nowe konsorcjum mające rozporządzać ka- 
pitałem 30 milionów funtów szterlingów zakupi 
wszystkie rządowe przedsiębiorstwa kablowe, 

j wszystek inwentarz kablowy przedsiębiorstw pań- 
stwowych oraz przedsiębiorstw Marconiego. 
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ŁOTWA PRZY PRACY. 
Republika Łotewska jest jedaą z ua|- 

bliższych naszych sąsiadek i w północno- 
wschodniej Europie należy do tych krajów, 
z którym łączyły i łączą Polskę dobre sto- 
sunki polityczne i gospodarcze. Jednakże 
jeśli chodzi o gospodarczą stronę współ- 
życia dwóch krajów, to przyznać należy, | 
że dotychczasowy kontakt handlowy nie 
należał do ożywionych. Wpłynęły na to jak 
specjalnie ciężkie warunki, w jakich oby- 
ćwa kraje odbudowywały się z gruzów po- 
woiennych, tak i stosunkowo mała znajo- 
mość wzajemnych możliwości i potrzeb, 
tak wreszcie i pewne sztuczne, a niezależ- 
ne od Polski i Łotwy uirudnienia komuni- 
kacyine (przecięcie przez Litwę kolei Rom- 
ny—Lipawa). 

Niemniej istaieją między Polską a Łot- 
wą, interesy wspólae także w  diie- 
dzinie gospodarczej i odpowiednie nasta- 
wienie polityki ekonomicznej polskiej i ło- 
tewskiej może zbliżeniu gospodarczemu 
2-ch krsjów znakomicie pomóc. Że wy- 
mi:nimy tylko takie możliwości, jak te, że 
porty L'pawy i Rigi, (szczególniej ten 
pierwszy) są naturalnymi wylotami w mo- 
rze północno-wschodnich ziem Rzeczypo- 
spolitej i ich pomyślność handlowa zale- 
żeć może w dużej mierze od tranzytu z 
terenów pelskich. Z drugiej strony, prze- 
mysł i górnictwo polskie mogą znaleść na 
rynkach łotewskich zbyt dla szeregu swych 
wytworów (manufaktura łódzka, przemysł 
cukrowy, węgiel, naftai przetwory sól i t.d.). 

Aby możliwości gospodarcze przeszły 
w dziedzinę realizacji — b. dużo jest jesz- 
cze do zrobienia. Przezwyciężenie licznych 
trudności nie może być uskutecznione 
szybko. Przyznać jednak należy, że obo- 
pólna znajomość znakomicie sprzyja Oży- 
wieniu stosunków wzajemnych. W tem za- 
zuajamianiu się z życiem sąsiedzkiem, pu- 
blicystyka odegrywa _ niepoślednią rolę. 
Niechże nam wolno będzie skreślić w dniu 
10-lecia Niepodległej Łotwy, serję danych 

jakie wyniki już osiągnęła.- Wyniki te 
świadczą o aktywności i energji Łotyszów z 
jednej strony, z drugiej strony—charaktery- 
styka ekonomiki łotewskiej przyczyni się 
bowiem u nas, w Polsce, do tem lepszego 
poznania i ocenienia tego pracowitego i 
spokojnego narodu z nad Dźwiny Zachod- 
niej i Wenty, którego losy historyczne 
przeznaczyły nam na sąsiada. 

* 
* * 

Rolnictwo jest podstawą žycia gospo- 
darczego Lotwy, žywiąc okolo 6 proc. lud- 
ności kraju, a więc stosunkowo mniej niž 
w Polsce. Przeważa drobna własność od 
2—do 50 hektarów, powstała w wyniku 
przeprowadzenia dość radykalnej reformy 
rolnej. 

Wydajność plonów nie jest wysoka 
skutkiem stosunkowo zacofanych metod 
gospodarki. Niemniej wydajneść stale wzra- 
sta i przekracza w chwili obecnej wydaj- 
ność z przed wojny około 16 proc. 

Wyniki zbiorów w r. 1927 były nastę- 
pujące: 

w 1000 4, '/40/o (w lat. 1909-1913==100) 
żyto 2.571.0 79% 
pszenica 578,0 1659/4 
jęczmień 1.300,8 75% 
owies 1.771,6 CZYŃ 
ziemniaki 1.173,5 112970 
len (siemię) 166,4 65% 
len (włókno) 185,7 61% 

Wartość ogólna wymienionych zbio- 
rów wynosi 273.6 miljonów łatów (1 
łat.=1 złoty frank). 

Uprawa roli ustępuje stopniowo na 
rzecz hodowli. Dowodem tego jest wzrost 
wywozu masła i mięsa. Eksport masła wy- 
nosił w r. 1927 10.761 tonn, wobec 1.032 
tonn w r. 1912. Eksport mięsa wzrósł w 
stosunku do okresu przedwojennego 10-cio 
krotnie i wynosił w r. 1927—4.064 tonn. 
Szczególne znaczenie posiada uprawa land 
zbiory którego wynoszą rocznie okolo 
20.000 tonn. 

Wobec rozwoju hodowli i Iniarstwa 
ma Łotwie, deficyt zbożowy zwiększa się i 
Łotwa zmuszona jest przywozić coraz wię: 
cej zboża z krajów sąsiednich. Eksport 

  

KARLIS BURGERS. 

dziuka Niepodległej kotwy. 
Jakkolwiek Łotwa zalicza się do młc- 

dych państw, sztuwa jej i literatura zdąży 
ły zdobyć sobie zsgranicą nietylko sympa- 
tję, lecz także i do pewnego stopnia pc- 
ważanie. Łotwa posiada już nazwiska po- 
pularne zagranicą zarówno w dziedzinie If- 
teratury, jak i muzyki i malarstwa. Gdyby 
artystyczne życie na Łotwie zaczęło Się roz 
wijać dopiero od czasu uzyskania niepod- 
ległości, nie ulega wątpliwości, że sztuka 
masza znajdowałaby się obecnie zaledwie w 
powijakach. Rozwój życia kuliuralnego na 
Łotwie zaczął się jednak jeszcze w latach 
czterdziestych ubiegłego stulecia kiedy to 
na widownię wystąpiły tekie osobistości 
jak K. Valdemars, A. Kronvalds, G Mer- 
kels, K. Kalninsz, J. Alunans, M, Juris, A. 
Pumpurs, Auseklis, K, Barons, bracia Kau- 
dzits, J. Neikens i in. Oto nazwiska lu- 
dzi, którzy całe życie poświęcili pracy nad 
rozwojem duchowym Łotyszów. 

W roku 1868 utworzono w Rydze 
„Rysko-łotewskie towarzystwo”, które jest 
kolebką szeroko obecnie rozwijającego się 
życia artystycznego. Towarzystwo podzieli- 
ło się na liczne sekcje, jak sekcja literac- 
ka, teatralna, mvzyczna, plastyczną i wy- 

płodów rolnych ulega specjalnej kontroli 
jak ze względu na dążności standaryzacyj- 
re kierowników życia gospodarczego Łot- 
wy, tak również ze względu na normali- 
zację obrotu produktów rolnych. 

Podkreślić należy popieranie rozwoju 

kooperacji, obejmującej w 80 proc. ш@- 
ność wiejską na Łotwie. W chwili obecnej 

istnieje już przeszło 270 kooperatyw spo- 
żywczych, grupujących 47,314 członków; 
obroty tych kooperatyw przekraczają cyfrę 
26 milijonów łatów. Prócz tego istniej”: 
580  spółdzielń kredytowych (165.000 
członków; 72 miliony łatów obrotu rocz- 
nego), 443 mleczarń spożywczych 
(20,500 członków; wytworzono w r. 1926: 
256 tysięcy toun mleka i 10 tysięcy tonn 

masła), — 394 kooperatywy rolne, — 605 

kooperatyw handlowych (ostatnie 2 grupy 
liczą 12.270 członków), — 151 koopera- 
tyw, mających na celu wspólne nabywanie 
i używanie maszyn rolniczych. 

Spółdzielczość rolna, nalężycie rozwi* 

jająca się, moźe doprowadzić do dobreby- 
tu rolnictwo łotewskie, walczące obecnie z 
licznemi trudnościami. ° 

Znacznie mniejszą, aczkolwiek wcale 
nie do pogardzenia rolę odgrywa na Łot- 
wie rybołóstwo. 

Łotwa należy do rzędu państw, które 
nad Bałtykiem zajmują 1-sze miejsce pod 
względem połowu poszczególaych gatun- 
ków ryb. Szczególniej poważne iłości ma- 
łych Śl.dzi są łowione przez rybaków ło: 
tewskich. (6, 8 tysięcy tonn w r. 1927.) 

Wreszcie Leśnictwo odgrywa poważną 
rolę, dostarczając Surewca przemysłowi 
drzewnemu na Łotwie jak również surow- 
ca ekspertewego. Łotwa posiada 1.764.000 
ha przestrzeni zalssionych, №\ 82 „proc. 
stanowiących własność państwową i racjo- 
nalnie zagospodarowanych. 

O ile chodzi o przemysł łotewski to 
specjalne tendencje do jego rozwoju zaist- 
niały dopiero po wojnie, i to, jak twierdzą 
naprzykład stery gospodarcze angielskie, z 
poważnym uszczerbkiem energji i nakładów, 
które winny były pójść raczej na popiera- 
nie rolnictwa i hodowli. W chwili obecnej 
istnieje 2.700 przedsiębiorstw (w tem tylko 
32 przedsiębiorstwa zatrudniające porad 

100 robotników), jednakże ilość zatrudnio- 
nych robotników nie przekracza cyfry 50.000. 

Wartość roczna produkcji przemysło- 

wej łotewskiej wynosi około 320 miljonów 

łatów (wobec 135 mailj. łatów w r. 1922). 
Przemysł jest nastawiony przedewszystkiem 
na eksport drzewa na zachód, reszta pro- 
duktów (głównie do Rosji) i wybory prze- 
mysłowe stanowią 22 proc. ogólnej war” 
tości eksportu łotewskiego. Główne gałęzie 
przemysłu są następujące: przemysł txacki, 

przemysł drzewny (eksportuje się 240.000 

staudartów drzewa rocznie), przemysł che- 
miczny, przemysł kauczukowy, przemysł 
papierniczy, linoleum, zapałki, wyroby me- 
talowe, przemysł artykułów spożywczych, 
budowlsny. Centrum przemysłowem  naj- 
ważniejszem jest miasto Ryga. Pewne zna- 
czenie jako centrum przemysłowe posiada- 
ła przed wojną Libawa. 

Udział kapitsłów cudzoziemskich w 

przemyśle łotewskim jest skromny i wy- 
raża się cyfrą około 50 miljonów: łatów. 
Pierwsze miejsca w lokatach kapitałów zaj- 
mują Niemcy i Wielka Brytanja, Francja, 
Stany Zjednocyone Ameryki. Większość 
kapitałów obcych uczestnicy w przemyśle 

chemicznym, w bankach, w przedsiębior- 
stwach transportowych, przemyśle papiero- 
wym, tkackim i drzewnym. * 

Handel wewnętrzny na Łotwie zsleży 
w dużej mierze od wyniku zbiorów, wo- 

rekrutuje się pomiędzy rolnikami. W roku 
1927 handel wewnętrzny Łotwy może scha- 
rakteryzować cyfra przewozów  towaro- 
wych wewnętrzno-krajowych kolejami. Mia- 
nowicie pobrano za przewozy kwotę 25,5 
miljonów. łatów. 

Handel zagraniczny rozwija się po- 
myślnie i cyfra obrotów (import-eksport) 
osiągnęła w r. 1927 kwoty 470 miljonów 
łstów, wobzc 207,6 miljonów łatów w r. 
1922. Bilans handlowy do r. 1927 był nie- 
zmiennie dodatni. W r. 1928 zaznaczają 

zaczyna pulsować. K. Wzldemars w swej 
popnlarnej gazecie „Petersburgas Avises“ 
stara się © spotęgowanie rozwoju świado: 
mości narodowej, mówiąc wszystkim i 
wszędzie, że dopiero wówczas, kiedy Łoty- 
sze osiągną oświatę, będzie można myśleć 
o zdobyciu niepodległości. ldeę jego pod- 
trzymują liczni jego towarzysze i współ- 
pracownicy. 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia życie literackie Łotyszów pozostaje 
pod wpływem dzieł Schillera, Goethego i 
Puszkina, przetłumaczonych wówczas na 
język łotewski. Już wtedy Łotysze mogą się 
wykazać szeregiem wybitnych autorów о- 
ryginalnych, tak poetów, jak i prozaików. 
A. Pumpurs wydaje patrjotyczną legendę 
„Laczplesis*, w której opiewa bohaterskie 
zmagania się narodu łotewskiego z cie- 
mięzcami-Niemcami, Auseklis daje zbiór 
pieśni ludowych o pięknie ziemi łotewskiej. 
Do roku 1880 życie artystyczne łotewskie 
rozwija się jednak dość jednostronnie. Na 
wszystkich dziełach oryginalnych znać po- 
za wpływ literatury niemieckiej i rosyj- 
skiej. 

Około roku 1880 w życiu kultural- 
nem łotewskiem zaczyna się przełom. Zja- 
wiło się pokolenie z nowemi dążeniami, z 
nowemi ideałami, pokolenie, któremu pie- 
Śni o przyszłości wydały się już przeżyt- 
kiem. Pisarze tego nowego okresu pragną 
walki, wzywając naród do zdobycia wolno-   dawnictw oświatowych. Życie artystyczne Ści, rysując przed narodem szerokie pers- 
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się tendencje deficytowe w poszczególnych 
miesiącach, co jednak nie przesądza jesz- 

cze wyniku rocznego. 
Do łotewskich produktów eksporto- 

wych należą w 1-ej linii: drzewo i wyroby, 

len, masło, mięso, skóry, siemie Iniane i 

siemie koniczyny, drobne stosunkowo ilo- 

ści poszczególnych grup fabrykatów prze- 

mysłowych. W imporcie uczestaiczą: ma- 

szyny rolnicze, nawozy Sztuczne, tkaniny, 

sól, węgiel, cukier, nafta I produkty. 

Największe obroty handlowe Łotwa 

posiada z następującymi krajami (w po- 
rządku wysokości obrotów:) Niemcami, W. 

Brytanią, Polską (oa 14,5 miljonów ło 

tów w łotewskim imporcie i 8,3 milio 

nów łotów w eksporcie), Danja, Rosją, 

Czechami, Stanami Zjednocz. Holandją, 

Austrją, Szwecją, Litwą, Belgią, Finlandią. 
Chzrakterystycznem jest, że Polska zaimuje 

w haadlu zagraniczaym Łotwy już 3 cie 

miejsce, podczas gdy naprzykład Rosja ma 

zaledwie 5-te miejsce zaś Litwa — 1i-te. 

Tranzyt przez Łotwę rozwija się 

względnie pomyślałe. 
Przewieziono tranzytem w latach: 

1921 99 tys. tonn towarów 
1922 483 « R “ 
1923 361 ‚ s % 
1924 547 ‚ ė s 
1925 472 ‚ % я 
1926 626. „ > s 
1927 840 , » ” 

Komunikacje na Lotwie są juž w sta- 

nie zadawalniającym, aczkołwiek nie odpo- 

wiadają jeszcze wymaganiom kraju o tak 
tranzytowem położeniu geograficznem, jak 
Łotwa. Długość linij kolejowych wynosi 
2.567 klm., w tem szerokotorowych 1885 

klm. Tabor kolejowy składa się z 329 lo- 

komotyw, 5.807 wsgonów towarowych i 

122 wagon. osobowych 
Dlugość rzek spławnych wynos, jak 

już nadmieniališmy, 3 500 klm. 
Komunikacje morskie koncentrują się | 

w 4 portach: Rydze (głębokość 7,3—8,2 
m), Lipawie (78—10,4 m. gł.), Windawie 
(Venspils) (7,9—7,3 m.) i Ainażi (3,2—4,8 

m. głęb). Trzy pierwsze porty Są zaopa- 
trzone w Śpichlerze, dźwigi, hangary. Szcze- 

gólniej port Lipawski jest dostosowany do 

handlu morskiego na większą skalę, jed- 

nskże ze względu na odcięcie przez Litwę 

kolei Libawo-Romneńskiej. w chwili obec- 
nej aktywność tego portu zamiera. 

pektywy przyszłości. Najgorętszym szer- 
mierzem nowych idei jest poeta Rainis- 

Pliekszans. Jego pióra jest doskonsły prze- 

kład Fausta, a także szereg dramatów, jak 
„Ogień i Noe", „Złoty koń", „Józef i jego 
bracia” i t. d. Wierną towarzyszką pracy 
jest jego żona Aspazija. Poetka ta Stara 
się silnemi wierszami pchnąć naród ku 
wolności, zalecając mu walkę z wregiem i 
miłość wzajemną. W tym okresie czasu 
odczuwa się już wpływ Ibsena, Strindber- 
ga, Zoli i innych. Następuje era reulizmu. 
Tu należy podkreślić wielkiego poetę E 
Veidenbauma, którego wiersze przesycone 
są „welischmerzem“. Aż wreszcie literatu 
ra łotewska dostaje swych klasyków, z 
których najznakomitsi są: Pludonis, J. Po- 
ruks, K. Skalbe, E. Virza i inni. Szcze- 
gólnie popularne były dzieła Poruksa, któ- 
re znajdują się w każdym domu  łotew- 
skim. Z młodszych powodzeniem cieszył 
się K. Skaibe, w którego dziełach behate- 
rami są ludzie bardzo cierpiąsy, lecz dzięki 
wytrwałości | czystości dążeń osiągający 
swój cel. Wybił się również pisarz A. Nie- 
dra, zaany powszechnie ze swej roli w 
czasie walk o niepodległość Łotwy. 

Wśród poetów ostatniej doby wybili 
się szczególnie A, Grins, A, Erss, J. Aku- 
raters, K. Eliass i inni. 

"__ Skoro tylko znalazła się dostateczna 
ilość artystów łotewskich zorganizowano 
pierwszy teatr łotewski pod kierunkiem o-   
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Z okazji otwarcia w dniu dzisiejszym w Wilnie przy ul. MICKIEWICZA 23 stałej 

RADJO-WYSTAWY PHILIPSA 
podajemy do łaskawej wiadomości naszej Sz. Klijenteli, że wszelkie 

wyroby radjowe PHILIPSA » « 
amatorskie lampy nadawcze, lampy odbiorcze, głośniki, transtormatory, 

aparaty anodowe, prostowniki i odgromniki 

Są u nas stale do nabycia: 
„Audjon“ Wilenska 14. 

„Dzwon“, E. Wajman, Biuro Elektro- Radjo-Techniczne, Wileńska 21. Tel. 655. $ 

„Elektromotor“, Deweltow i Szmidt, Trocka 9, Tel. 341. 

„Elektrit*, Tow. Radjotechniczne, Wileńska 24. Tel. 1038. 

Malinowski W. Inżynier, Sp. z Ogr. Odp. Wileńska 23. Tel. 310. 

„Ogniwo“, S-ka Podofic. Rezerwy, Ś-to Jańska 9. 
„Optyfot*, Wielka 66. 
„Universal“ L. Fajnsznejder, Wielka 21. Tel. 1283. : 

D. Wajman, Biuro Elektro-Radjo-Techniczne, Trocka 17. Tel. 781. į 

Wileńskie Biuro Radjotechniczne, Mickiewicza 23. Tel. 405. 

Wil. Pomoc Szkolna, Dział Radjo, M. Kokarew, Wileńska 38. 
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Następujące zestawienie w;raża obro- | morskich—Ryga. Lipawa spadła do zna- 
ty w poszczególnych portach: 

Weszło do portów w r. 1927. 
statków tonn 

Ryga 2.514 1.149.637 
Lipawa 835 337 433 < 
Wiadawa 552 241.380 
Ainażi 140 32.895 

Razem 4.041 1.761.345 
J:k widzimy, dominuje w obszzrach 

łotewskiej szkoły teatralnej był Dugurs. 
Wykształcenie sceniczne otrzymywali do- 
tychczas nasi aktorzy zagranicą. Wielu z 
mich zajęło jeszcze przed wojną bardzo 
wybitne stanowiska w teatrach zagranicz- 
nych. Z otwarciem teatru łotewskiego w 
Rydze w r. 1918 wszyscy ci artyści przy- 
bywają do Łotwy i stają do pracy. Artyści 
tacy jak Zakss, Kaktińsz, Lilija Sztengel, 
R. Berzińsz gościli nieraz na najwybitniej- 
szych scenach operowych i zdziałali wiele 
dia spopularyzowania Łotwy. 

W życiu muzycznem należy przede- 
wszystkiem podkreślić działalaość dyrekto- 
ra konserwatorjum J. Vitołsa i jego zastęp- 
cy Szuberta oraz dyrygenta opery T. Rei- 
tera. Mamy też swoich kompozytorów о- 

perowych, jak J. Medińsz—„Ogień i noc” 
i jego brat J. Madińsz—„Spriditis" i inni. 
Światową sławę uzyskał Emil Darzińsz, 
autor przepięknego „Valse malancholique". 
Najwybitniejsi kompozytorzy ostatnich dni 
to J. Vitolin i J. Zalits. 

W dziedzinie malarstwa istnieje stara 

szkoła, wzorująca się na dawnych mistrzach 

włoskich i holenderskich, lecz rozwinął się 
także kierunek ekspresjonistyczny. Do szko- 
ły starszej zaliczają się V. Purwits, J. Ro- 
zentals, Tillbergs i inni, ekspresjonizm re- 
prezentują R. Sutta, N. Strinka, S. Vid- 
bergs 1 inni. 

Myliłby się, ktoby sądził, że łotewskie 
życie artystyczne koncentruje się tylko w   becnego dyrektora opery Josuusa. Ojcem Rydze. Ryga jest istotnie żywem źródłem   

czenia 4-to rzędnego portu. Ten upadek 
jest szczegól nie charakterystycznym, gdy 
przypomnimy, że port eksportował przed 
wojną 605 tysięcy tonn towarów, co po 
przeliczeniu na tonaż statków wynosi prze- 
szło 200 proc. obrotu w dobi: dzisiejszej. 
Nadmienić należy, że urządzenia portowe 
Lipawy są lepsze n'ż Ryskie. 

* Т. Nagurski. 

życia artystycznego, działa tu opera, teatr 
narodowy i artystyczny, teatr rosyjski, dra- 
mat i operetka niemiecka, teatr żydowski 
i inne. Lecz i w Libawie jest opera, nie- 
wiele ustępująca stołecznej, a prócz tego 
działa trupa objazdowa artystów operowych 
pod kierunkiem Maurinsza, która mieszkań- 
com miast prowincjonalnych duje możność 
zapoznania się z wielkiemi operami. Ło- 
tewskie teatry dramatyczne istnieją pozatem 
prawie we wszystkich większych miastach. 

Współczesne życie artystyczne znaj- 
duje się, ogólrie biorąc, na wysokim po- 
ziomie i można śmiało powiedzieć, że 10 
lat życia niepodległego nie poszło w tym 
kierunku na marne, lecz upłynęłe w inten- 
sywnej pracy, która dała możność wybicia 
się szeregowi talentów, znajdających się 
obecnie na zachodnio-zuropejskim poziomie. 
Jeśli zagranicą nie znają dostatecznie sztu- 
ki łotewskiej, to można to wytłumaczyć 
tem, że wielkie pań.twa zwracają wcgóle 
niewielką uwagę na życie kalturalne państw 
małych. Oczywiście artyści łotewscy mogą 
jeszcze niejednego nauczyć się od swoich 
kolegów z zachodniej Europy, ale narazie 
możemy być dumni, że posiadamy takich 
artystów jak Darzińsz, Vitols, Purwits, Ja- 
kobson, Sztengel i Lejko. Takie gwiazdy 
nie często rozbłyskują nawet na niebie ar- 
tystycznem państw wielkich. 
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NA CO SPEKULUJE POLITYKA LITWY 
w swych dążeniach do zagarnięcia Wilna. 

Z prasą litewską, czy też z Litwina- 
nami osobiście polemizować w sprawach, 

m: _ dotyczących Wilna, czy polityki zagranicz- : 
1 nej, jest robotą niecelewą i niezwykle nud- 

ną (całe współczucie dla członków naszej 
delegacji w Królewcu). Argumenty litew- 
skie zawsze są te sama, a jeżeli chodzi o . 
podanie stanowiska polskiei prasy, to zaw- | 

„526 jest odpowiednie przekręcenie, zawsze 
jest jakieś wyłganie się. 

Czytamy oto w Nr. 219 „Listuvos 
Aldas'a" w artykule pod tytułem „Litwa 
a perspsktywy wojny”, jakoby Polacy zarzu- 
cali Litwie chęć wszczęcia wojny. 

Jest to zwykłe przekręcenie powszech- 
ńiego w Polsce przeświadczenia, że Litwa 
kalkulacje na odzyskania Wilna funduje 
wyraźaie na spekulacji na wojnie i na ru- 
chach wywołanych w Polsce przez belsze- 
wików. 

| Zdaje się, być zrozumiałem aż nadto, 
że z przeświadczenia tego bynajmniej nie 
wynika, że Litwa chce takiej wojny, w któ- 
rej samaby wziąć miała udział, lub że Li- 
twa Wilno chciałaby zdobywać własnemi 
rękami. 

| Polityka wojenna polega na przyjściu 
i wzięciu, a nie na spekulacji na bolszewi- 
ckich przewrotach i wam, Panowie Poli- 
tycy Litewscy, zarzuca się mie politykę 
wejenną, a spekulacyjną. Armja wasza i 
wasi szaulisi nie przyjdą przecie Wilno zdo- 
bywać, a nie przyjdą nie tylko dlatego, że 
my, mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny, go 
mnie damy, i mie tylko, że armja pol- 
ską by nas od Was ebronils, a dlatego, 
że posiadanie tego Wilaa pociągaęłoby za 
sobą zajęcie przez was stanowiska, którego 
wy nie potraficie zająć nawet w swoich pla- 
nach, z chwilą, gdy w iluzorycznej swej fan- 
tazji dojdziecie juź do momentu wymiecenia 
nas przez bolszewików, Niemców, Ukraińców 
czy sewieckieh Białorusinów. Wy go nie 

- chcecie ani do spółki z nami, ani sami, a 
stworzyliście sobie li tylko wyegzalowaną, 
szkodliwą legendę, która dsje wam rezul- 
taty w krzewiesiu i wzmaganiu waszego 
nacjonalizmu, ale powtarzamy, wyraźnie 
stoi na gruncie nieuczciwej, zgubnej dla 
waszego Narodu spekulacji. 

Wy nie chcecie zdawać sobie sprawy 
z tego, że tak się tą legendą i zaszczepia- 
niem nienawiści do Polski narodowo krze- 
piąc, więcej sobie robicie krzywd, niż ko- 
rzyści. 

Artykuł „Lietuvos Aidas'a dla nasze- 
go czytelnika i dla naszego pelityka więcej 
byłby  peżyteczny, niż dla litewskiego 
kmiotka. 

Poza wyraźnem bowiem  wskaza- 
niem, na co Litwa liczy, porusza on mo- 
żliwości niebezpieczeństw dla nas, niebez- 
pieczeństw, które płyną z bezprogramowej 
w stosunku do naszych narodowych mniej- 
szości polityki. Podajemy go tutaj właśnie 
z tego powodu. J. Ostr. 

LITWA A PERSPEKTYWY WOJNY. 
„Lietuvos Aidas Nr 219*. 

Zarzuty polskie. _ 
Polacy i inai, którzy ich naśladują, 

czynią nam często zarzuty, że spekulujemy. 
na ewentuainości wojny i politykę swą o- 
pieramy nie na pokoju, lecz na wyracho- 
waniu wojenaem. Z tego wyciągają on 
wniosek, że Litwa intryguje i prowokuj 
wojnę i że jest ona przeciwniczką pokoj 

Chcielibyśmy. tu rozważyć zarzut 
czynione Litwie. 

Nie tak dawno Litwa przeżyła naj 
straszniejszą, jaką kiedy notowała historia 
wojnę i długą okupację. Rany, przez tę 
wojnę zadane, do dziś dnia jeszcze Się nie 
wygoiły. Zapytamy obywateli Litwy: każdy 
z nich powie, że wojny nie chce. Wszyscy 
jej się boją, gdyż wszyscy na swej skórze 
jej okropności doświadczyli. Chociażby na- 
wet i chcieli tego, Litwa wojny jednak wy- 
powiedzieć nie może, gdyż w porównaniu 
ze swymi sąsiadami, zwłaszcza na wscho- 
dzie, zachodzie i południu, jest zbyt mała, 
by mogła spodziewać się zwycięstwa w 
wojnie ofensywnej. Nie mówimy tu o woj- 
mie obronnej, gdyż napadnięty zawsze się 
broni, chociażby był najmniejszy. 

Łitwa do wojny dążyć nie może. 
A «lięc Litwa wojny nie chce, nie 

prowokuje jej, nie może do niej dą- 
żyć, chociażby nawet jej chciała. Litwa li- 
czy się jedynie z ewentualnością wojny w 
Europie Wschodniej i nietylko z ewentual- 
nością, lecz z bezpośredniem  niebezpie- 
czeństwem wojny. Litwa ze względu na 
problem swej przyszłości nie może tego 
niebezpieczeństwa ignorować lub nie brać 
go pod uwagę. | st 

Dzisiaj dużo się mówi o pokoju, 
uprawia się propagandę  pacyfistyczną, 
podpisuje układy gwarantujące pokój. Do- 
póki jednak nie zostaną zaiszczone przy- 
czyny wojny, nic to nie pomoże. Przyczy- 
ny te tkwią z jednej strony w imperializ- 
mie narodów, z drugiej zaś—w niesprawie- 
dliwości międzynarodowej. 

Przyczyny wojny tkwią w grani 
cach Polski. 

. Przyczyny wojay w Europie Wsch 
niej tkwią przedewszystkiem— powtarzam 
to i powtarzać nie przestaniemy—w grani- 
cach Polski. Przyjrzyjmy się uważnie zie- 

miom Polski: wszystko to ziemie obce. 
Czy zdoła 18 miljsonów Polaków uiarzmić 
część 40-miljonowego narodu? Jeżeli małe 

; narody—grecki, serbski, bułgarski—zrzuciły 
iz siebie 
ibecnego polskiego, — Turcji, jak można; 
przypuszczać, że 7 miljonów Ukraińców, : 
2 miljony Białorusinów, około 2 miljonów ! pętłurowszczyźnie*: — oderwać 

; Wschodaią od 
;sąla Polski — oto 

ców jest 40 milj, Białorusinów około 10 |Sgizą oni, że przy tej okazji 

jarzmo o wiele silniejsze od o- 

Niemców i 1 miljon Litwinów, pozostaliby 
w niewoli polskiej, podczas gdy Ukrsiń- 

milionów, Niemców 60 milj., Litwinów — 
3 miijony. (Miljony owe bardzo są Oczyw;śŚcie ; 

' 
Polsce równo dziesięciokrotnie zwiększene. * 
wyśróbowane, a już cyfra Litwinów w 

Przypistk Red. „Przegl. Litewskiego"). 
Nie trzeba być prorekiem lub nad- 

zwyczajnym politykiem, by to zobaczyć i 
zrozumieć, trzeba być jedynie człowiekiem 
myślącym. Polacy mogą tego nie widzieć, 
gdyż oślepił ich imperjalizm i żądza wła- 
dzy. Innym jednak nie wolno tego nie 
widzieć. Jeżeli Anglja i Francja tego nie 
widzą, to jedynie na skutek propagandy 
polskiej, która zdołała otumanić ich u- 
mysły. 

Rozuminiejsi Polacy widzą niebez- 
pieczeństwo. 

Nie może to jednak trwać wiecznie. 
Dzisiaj już rozumniejsi Polacy zaczy- 

nają widzieć grożące im niebezpieczeństwo. 
Spodziewają się jeszcze przetrawić Biało- 
rusinów i Litwinów, Niemców spodziewają 
się powoli do Niemiec wypchnąć, lecz na 
strawienie Ukraińców Polscy nie mają na- 
dziei. Przeciwnie, mądrzejsi Polacy obawiają 
się, jak mówiliśmy, że nietylko to im się 
nie uda, lecz że Ukraińcy mogą nawet po- 
łożyć koniec samej Polsce. To teź niektó- 
rzy politycy polscy, zwłaszcza z obozu en- 
deków, mówią o tem, Że należy porozu- 
mieć się z Moskwą i wspólnemi siłami 
powstrzymać Ukraińców i _ Bisłorusinów, 
gdyż inaczej może być źle i Polsce i Mos- 
kwie. Jednak nie tak łatwo porozumieć się   

    

   

    

   
    

  

z Moskwą. 

Bolszewicy nie zgodzą się na nie- 
podległą Białoruś. 

Bolszewicy nigdy nie zgodzą się 
popierać _ imperjalistycznych _ tendencyj 
Polski. Nie zgodzą się oni nigdy na 
udzielenie niepodległości « Wschodniej 
Ukrainie, nad którą obecnie sprawują rzą- 

dy. Nie mieliby jednak nic przeciw temu, 
by Ukraina Zachodnia, znajdująca się pod 
rządami Polaków, powstała i odłączyła się 
od Polski. Bolszewicy zawsze będą popie- 
rali takie powstanie i oderwanie się Od 
Polski. Bardzo ważnem jest dla nich osła- 
bienie Polski. 

Dzisiaj bolszewicy nie żałują pieniędzy 
na wschodnich „kresach* Polski. Propagan: 
dę tę uprawiają oni pod naredowem, 
pod socjalnem hasłem. De Ukraińców 
bolszewicy zupełnie nie mogą zbliży 6 
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"Podajemy poniżej w streszcz tezy 
delegacji polskiej złożone Litwinom w Kró- 

lewcu. W pierwszej części tych tez delega- 

cja nasza wyjaśnia, że wszystkie odrzucone 

przez Litwinów pod pozorem dotyczenia 

spornych kwestyj polskie projekty absolut- 

nie tych spornych kwestyj nie dotyczyły. 

  

| 

jędzy innemi: 
„W myśl litewskiej interpretacji osta- 

tniego alinea rezolucji z dnia 10 grudnia 
1927 г., Rada Ligi Nar. oświadczając, że 
jej rezolucja nie dotyka w niczem kwestyj, 
w których oba rządy są poglądów rozbież- 
nych i przyjmując do wiadomości raport 
przedstawiony przez swego sprawozdawcę, 
gdzie sprawa wileńska była wymieniona 
jako przykład tego rodzaju spraw, miała 
uznać wten sposób charakter sporny kwe- 
stji wileńskiej pomimo stanowiska rządu 
Polskiego, który uznał sprawę tę za def   

   
   

    

nitywnie rozstrzygniętą. Strona polska o 

mówiła uznsnia słuszności tego rodzs 
interpretacji. Weśług jej zdania, zamieszcza- 
jąc wspomniany zwrot w rezolucji z dn.10 
grudnia 1927 r. Rada Ligi Narodów chciała 
poprostu zwrócić uwagę nato, że jej rezo- 
lucja nie nakłada ani na rząd polski, ani 
litewski najmniejszego obowiązku zmiańy 
w czemkolwiek swej opinji w .kwestjach, 
w których poglądy obu rządów są rozbie- 
žne“. 

„Strona polska oŚwiadcza, iż zawsze 
jest gotowa zbadać i rozważyć w granicach 
możliwości wszelkie poprawki, któreby de- 
legacja litewska chciała wprowadzić do 
tekstu projektów polskich w celu zachowa- 
nia litewskiego punktu widzenia, lecz nie 
może podzielić zdania delegacji litewskiej, 
według którego rozwiązanie zagadnień te- 
chnicznych, jak ustanowienie bezpośredniej 
komunikacji między Polską a Litwą, doty- 
ka rozbieżnych poglądów tej ostatniej”. 

Delegacja polska па potwierdzenie 
słuszaości swego poglądu przytacza nastę- 
pujący wyjątek z zatwierdzonego niedawno 
p Radę raportu p. Beelertsa van Biock- 

nda: 
„Jedną z przeszkód często wymienia- 

  
mych jest interpretacja ostatniego alinea 

nie 

  

propagandą komunistyczną. W ien sposób 
bolszewicy mimo swęj chęci służą narodo- 
wym dążeniom Usrsińców. 

Ideai „pilsudczykėw“  Petlurow- 
Szczyzna. 

Pilsudczycy widzą swe zbawienie w 
Ukrainę 

czynić z niej *2- 
ideał piłsudczyków. 

udałoby im 
się wykroić kurytarz do Czarnego morza i 
otrzymać rÓŻne koncesje, zwłaszcza na 
kolonizację polską we Wschodniej Ukrai- 
nie. Mocarstwa, zwłaszcza Anglja i Fraa- 
cia, pobłogosławiłyby podobny krox Pelski, 
gdyż spodziewają się oni, że w ten spo: 
sób udałoby się zaiszczyć bolszewików. 

Czego jeździł Piłsudski do 
Rumunii. 

Jsdaak Piłsudski boi się drugiego „mar- 
szu na Kijów*,szuka pomocników. Dzisiaj na- 
wet w samej Polsce otwarcie się mówi, że 
„kuracja” Piłsudskiego w Rumunji miała 
na celu nietyle ratowanie nadwyrężornego 
zdrowia marszałka, ile opracowanie pla- 
nów i przeciągnięcie Rumunów. Opraco- 
wać plany nie jest trudno 1 podobno Pił- 
sudskiemu te się udało. Co zaś do prze” 
ciągnięcia na swą stronę Rumunów, zdaje 
się, że politykę jego spotkałe kompletne 
fiasco. Rumunja ma Besarabję i o niczem 
więcej wiedzieć nie chce. Mówi się, jakoby 
Francia próbowała namówić Rumunów 
w ten sposób komentuje się podróż geg, 
le Rond po stolicach Małej Entanty. Zdaje 
się jednak, że to też do niczego nie do- 
prowadziło. Nikt belszewików nie lubi i 
wszyscy chcą sięich pozbyć. Walczyć jedn:k 
nikt nie chce. Należy więc przypuszczać, 
że marzenia i wysiłki Pelski będą  próż- 
me, tembardziej, że zależnej od Polski U- 
krainy w żaden sposób nie udałoby się jej 
stworzyć, gdyż dawniej naród ukraiński 

Moskwy, 

  
aprobował jeszcze ideę Petlury, dzisiaj zaś | 
i słyszeć o tem nie chce. Ze wszystkich 
swych sąsiadów najwięcej nie cierpią Ukra- 
ińcy Polaków i czekają tylko sposebności, 
by się na nich zemścić. 

Mniejszości narodowe walczyć bę- 
dą z Polską nawet w wypadku 

ńajwiększej tolerancji. 
A więc, jeżeli Polacy zostawią Ukra- 

ińców w spokoju, wówczas Ukraińcy Pola- 
ków w spokoju nię zostawią tak długo, 
dopóki chociaż piędź ziemi ukraińskiej bę- 
dzie w rękach Polski. 

Nie zostawią też Polaków w spokoju 
ani Białorusini, ani inni, których ziemię 
Polska okupewała. Nie pomoże tu żadna 
eksterminacyjna polityka polska, żadna ko- 
lonizacja. Ukraińcy, Białorusini i inni, nie 
darują swych ziem, chociażby Polakem u-   

  

   

    

Czytamy wtem oświadczeniu polskiem 

  

dało się wyniszczyć lub porozpędzać wszyst- 
ich mieszkańców. 

sprawie rozbieżności podadów ob stron w m 
fanach w Arden 

rezolucji z dnia 10 grudnia 1927 roku. 
Rada przypomni sobie' że w kofńicu spra" 
wozdania, jakie miałem zaszczyt jej przed- | 
stawić dnia 6 czerwca r.b. nie omieszka- 
łem zaznaczyć, że, jeżeli Rada uznała po- 
trzebę oświadczenia w grudniu 1927 r., iż 
„omawiana rezolucja nie dotyka w niczem 
kwestyj, w których oba rządy mają poglą- | 
dy rozbieżne”, to nie uczyniła tego, ażeby 
utrudniać rokewania same przez się już 
delikatne, lecz przeciwnie, 

ten sposób Rada uprzedziła jakgdyby w 
pewnej mierze przeszkodę, którą stanowiły 
kwestję, w których oba rządy mają pseglą- 
dy rozbieżne i dla uspokojenia umysłów, 
uzaeła, iż poglądy te nie byłyby dotknię- 
te przez bezpośrednie rokowania © ruchu 
miejscowym, tranzycie, komunikacji pocz-   

    
   

    

  

towej i t. d.“ 

stwierdza stan prawny przynależności Wil- 
na a Polski. Część tę podajemy w ca” 

ci. 
„Delegacja polska uznaje za właściwe 

przypomnieć co następuje: 
1) Zgodnie z oświadczeniami swemi, 

notyfikowanemi rządowi litewskiemu w 
dniu 1 października 1920 w Suwałkach i 
rządowi sowieckiemu w sierpniu 1920 ro” 
ku w czasie rokowań w Mińsku 

Rząd Polski uważa za nieważne i 
nieistniejące postanowienia traktatu litew” 
sko-sowieckiego z dnia 12 lipca 1920 ro- 
ku, o ile dotyczą one praw roszczeń i in” 
teresów Polski. Traktat ten, na mocy któ” 
rego rząd sowiecki rozporządził się na 
rzecz Litwy i bez wiedzy Pelski terytorja- 
mi żądanemi i zajętemi przez Polskę, nie 
może w żadnym razie przelać na Litwę 
żadnych praw, ponieważ rząd sowiecki, 
dekretem Rady Komisarzy Ludowych z 
dnia 29 sierpnia 1918 roku, ogłoszonym 
w oficjalnym „Monitorze Praw i Dekre- 
tów* z dnia 9 września 1918 roku, Nr. 64 
poz. 698, anulował wszystkie tytuły o cha- 
rakterze międzynarodowym, jakie miała 
Rosja do posiadania terytorjów, wchodzących 
w skład Rzeczypospolitej Polskiej w jej   
granicach z roku 1772 i wobec tego w 
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PRZEGLĄD LITEWSKI 
chwili zawarcia traktatu z dnia 12 Прса 
1920 roku Rosja nie posiadała już żadnego 
tytułu prawnego do ustępowania omavia- 
nego terytorjum.. 

2) Prowizoryczaa demarkacia, usta- 
iona w myśl układu suwalskiego z 7 p2ž- 
dziernika 1920 roku, pomiędzy wojskami 
polstiemi i litewsziemi na odcisku od 
Prus Wschodnich do stacji kolejowej Bas- 
tumy nie przesądzałą w  niczem praw te- 
rytorialnych obu stron i została zastąpio- 
na przez nowe rozgraniczęsie, ustanowione 
tą mocy protokułu polsko-litewzkiego w 
Kownie dni2 29 listopača 1920 roku Graz 
na mocy decyzii wojskowej komisji kon- 
trolnei Ligi Narodów z dnia 19 grudnia 
1920 roku na całej przestrzeni frontu poi- 
sko-litewskiego. 

To rozgraniczenie zostało zmienione 
ua linję demarkacyjną na zasadzie decyzyj 
KAS Ligi Narodów z dnia 3 lutego 1923 
гоКи. 

3) Tytuły prawne Polski do terytor- 
jum Wilna wypływają: a) z uroczystego 
głosowania przedstawicieli ludności miejsco” 
wej w Sejmie Wileńskim dnia 20 lutego 
1922 roku, ogłaszaiącego przyłączenie zie- 
mi wileńskiej do Polski. b) z decyzj! Kon- 
ferencji Ambasadorów «z dnia 15 miarca 
1923 roku w sprawie granic Polski. W 
wyniku tej decyzji, wydanej na mocy art. 
87 traktatu wersalskiego, linja demarka- 
cyjna, ustalona przez Radę Ligi Narodów 
została uznana, jako ostateczna granica po- 
między Polską a Litwą. Rząd litewski uznał 
uprzednio kompetencję Konferencji Amba- 
sadorów do orzękania w sprawie granic 
polsko-litewskich w oświadczeniach swych, 
zarówno ustnych, jak i pisemnych: 

deklaracji p. Narusevicziusa delegata 
litewskiego, złożonej wobec Rady Ligi Na - 
rogów dnia 13 grudnia 1922 roku, 

- w deklaracji p. Sidzikauskasa, delega- 
ta litewskiego, złożonej wobec Rady Ligi 
Narodów dnia 17 maja 1922 roku, 

w nocie wystosowanej 28 listopada 
1920 roku przez litewskiego prezesa Rady   Ministrów p. Galwanauskasa do p. Poin- 
carego, przewodniczącego Konferencji Am- 
basadorów. 

Wywiad p. Weldemaraga. 
Pan Woldemsras w wywiadzie swym 

udzielonyta prasie po powrocie z Królew- 
ca nic nowego w sprawie rokowań nie po- 
wiedział. Dowodził, że winną zerwania jest 
Oczywiście Polska, bo chciała ażeby Litwa 
uznała status quo w sprawie Wilna oraz 
dlatego, że przedwcześnie alarmowała Ligę 
Narodów o niemożliwości porozumienia. 
"W sprawie układu handlowdgo p. Wol- 

demaras Oświadczył co następuje: 
„Litwa w najbliższym czasie złoży 

rządowi polskiemu projekt układu w 
sprawie stosunków handlowych. Wy- 
miana towarów ma w dalszym ciągu 
odbywać się drogą okólną. Pomimo 
to iednak legalizacja tej wymiany ma 
wieikie znaczenie, gdyż odpadną po- 
średnicy, którzy na tem wiele zarabiają. 
Pozatem do towarów polskich nie bę- 
dzie stosowana maksymalaa taryfa cel” 
na Oraz będą uznawane polskie śŚwia- 
dectwa o pochodzeniu, brak których 
uniemożliwiłby naogół import towarów 
polskich do Litwy. Jako rekompensaty 
Litwa żąda umożliwienia spławu lasu 

  

  
ażeby umożli- ; 

wić nadanie im pomyślnego kierunku. W: 

  

Druga część ošwiadczenla palskiego | 

  

po Niemnie na odcinku od Grodna, 

traktatu wersalskiego. Polska komuał- 
kacji utrudniać mie będzie, Wyżej į2- 
dnak Niemen już nie jest znsutralizo- 
wany. Otwarcie Niemna dla tranzy- 
tu drzewa ma dla Litwy doniosłe 
znaczenie gospodarcze. Zyskają na 
tem tartaki kłajpedzkie, robotnicy, 
którzy uzysksią pracę przy spławie 
drzewa, jak również skarb państwa 
który będzie miał nowe wpływy z 
opłat za tranzyt wodny”. 

Jak widzimy p. Woldemaras wcale 
niezły zrobić chce interes. Wzamian za u- 
łatwiające tylko swemu krajowi ulegalizo- 
wanie istniejącego importu z Polski, które- 
go przecie żadne ustawy nie wstrzymają, bo 
jest wynikiem gospodarczo naturalnego 
popytu Litwy na najdogodniejszym dla niej 
polskim rynku, na manufakturę, naftę, cu- 
kier, węgiel i t. d. chce sobie zapewnić traa- 
zyt drzewa po Niemnie, w dalszym ciągu 
zachowując ludzką izolację i „litewski mur”. 

Polska ma skłonność do robienia 
kiepskich dla siebie interesów ale sądzić 
należy, że tak już kiepskiego—nie zrobi na- 
pewno. 

W dalszym ciągu swego wywiadu p 
Woldemaras oświadczył, że: 

„Rada Ligi Narodów ograniczy się 
zapewne do przyjęcia do wiadomości 
raportu referenta w sprawie przebiegu 
rokowań. Wyznaczenie komisji rzeczo” 
znawców i określenie ich zadań i kom- 
petencyj jest kwestją przyszłości, zała- 
twienie której zależne jest od zgody 
stron zainteresowanych. 

Co do interesów „stron trzecich”, 
wzmianka o tem ostatnim raporcie 
dawnego referenta była tylko wyrazem 
jego opiaji prywatnej. Rada L. N. ża- 
dnej uchwały w tej sprawie nie przy” 
jęła i nie może jej przyjąć, gdyż, we- 
dług statutu, nie jest powołaną do ©- 
pieki nad interesami stron trzecich, 
które ją oto nie proszą”. 

Tak to p. Woldemaras rozprawił się 
z zagadnieniem stosunków polsko-litew- 

Nr. 26 
  

skich. W dalszym ciągu swego wywiadu 
litewski premjer dowodził, że zatarg z Ło- 
twą jest prawie glikwidowany, że p. Bało- 
dis na stanowisko posła w Kownie nie 
powróci I wkrótce już zapewne nastąpi no- 
wa nominacja, że niebawem zamierza znieść 
stan wojenny, że nawet Seim pravdopodo- 
bnie otworzy,bo „budowa gmachu jest na 
ukończeniu, a gmach nie może słać bez 
mieszkańców” i t. d. 

W sprawie stosunków handlowych z 
Estonią p. Woldemaras oświadczył, że woj- 
na celna z Estonją nie jest przewidziana, 
prędkiemu jednak zawarciu układu han- 
dlowego stoi na przeszkodzie podobnie, jak 
w stosunkach z Łotwą, trudność nadania 
klauzuli bałtyckiej realnego znaczenia wo- 
bec różnicy stosunków pomiędzy tamtemi 

  

państwami a Polską z jednej, a Litwą i 
Polską z drugiej strony. 

UWAGA! 3755 

Samochód G-6io ogobowy 
europejkę okazyjnie sprzedam bardzo 
tanio. Zawalna 56 m. 12, tel. 133, do 12.         

umiędzynarodowionym na podstawie | 

murowany, parterowy do sprze” 
Dom dania. Światło elektryczne, wodo- 

  

ciąg. Dow. Kolonja Wileńska 7, Marja Jasus. 

  

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 95—ó 370 

Polsko liewsta konwencja komunikacji 
Dranicznej 

Treść konwencji o miejscowej komuni- 
kacji granicznej, przyjętej na plenum kon- 
ferencji litewsko-polskiej w dniu 3-go li- 
stopada, jest następująca: 

Art. 1. Obie strony zgadzają się 
zezwolić właścicielom lub dzieržawcom 
działek ziemi, przedzielonych litewsko-pol- 
ską liają administracyjną, na eksploatowa- | 
nie tych gruntów. Zasada ta stosuje się 
również względem tych osób, których grun- 
ta znajdują się w pobliżu strefy, leżącej 
przy linji administracyjnej i które linja ta 
oddzieliła od domów mieszkalnych, przy- 
czem grunta te stanowią z domami miesz- 
kalnemi jedną całość. 

Art. 2. Wzmiankowani włościciele i 
dzierżawcy, członkowie ich rodzin i robot- 
nicy, będą mogli uzyskać zezwolenie 
na przejście linji administracyjnej w jedną 
i drugą stronę. Niepełnoletni będą mogli 
w pewnych okolicznościach iść razem z 
dorosłymi. 

Art. 3. ustala formę zezwoleń. 

Art. 4. przewiduje, iż zezwoleń bę- 
dą udzielały specjalnie w tym celu utwo- 
rzonę urzędy w danym kraju. 

Art. 5. Zezwolenia dają prawo ich 
posiadaczom na przejście linji administra” 
cyjnej w tych miejscach, które są najdogod- 
niejsze dla eksploatacji ich gruntów. Po 
przejściu granicy osoby te mogą pozostać 
po drugiej stronie linji administracyjnej w 
ciągu całego dnia, wyłącznie w celach 
uprawy roli. Artykuł ten przewidujs go* 
pad, w których przejście będzi dozwo- 
one. 

Art. 6. Zezwolenia będą ważne na 
przeciąg sześciu miesięcy. 

Art. 7. Zezwolenia będą kosztowały 
ze strony litewskiej 1 lit, ze strony pol- 
skiej — 1 złoty. Żadnych innych opłat za 
przejście nie będzie się pobierało. 

Art. 8 przewiduje, iż esoby, prze” 
chodzące przez granice, będą mogły bez 
żadnych ograniczeń i żadnej osobnej do- 
płaty brać ze sobą lub przewozić na dru- 
gą stronę linji admistracyjnej narzędzia 
rolnicze, prowadzić bydło, jednakże pod 
warunkiem odprowadzenia z powrotem, 
jako też przewozić kamienie, glinę, plasik 
it. p., uawozy Sztuczne, ziarno nasienne, 
plony, narzędzia do rybołóstwa, jako też 
bydło na pastwiska. 

Art. 9. Posiadacze zezwoleń będą 
mogli również wziąć ze sobą żywność, o” 
bliczoną na jeden dzień, z wyjątkiem rze” 
czy, na które rozciąga się monopol pań- 
stwowy. 

Art. 10 przewiduje w razie potrzeby 
inne ułatwienia, których będą mogły udzie- 
lać miejscowe organy. 

Art. 11 ustala, iż likwidowanie trud- 
mości, mogących powstać przy wykonywa- 
niu niniejszego układu, zostaje powierzone 
organom miejscowym. 

| Art. 12 opiewa, iż przepisy niniej- 
szego układu nie staną zarówno jednej, 
jak drugiej stronie na przeszkodzie w ra- 
zie potrzeby zarządzenia weterynaryjnych 
i sanitarnych środków ochronnych. 

Art. 13 ustala, iż odpowiedzialne or- 
gany z obu stron dla wykonania niniejsze- 
go układu zostaną wyznaczone później. 

Art. 14. Układ. ten wejdzie w 
moc po upływie 15 dni od wymiany do- 
kumentów ratyfikacyjnych i będzie prawo- 
mocny, zanim którakolwiek ze stron nie 
zerwie go, wypowiadając zerwanie na trzy 
miesiące przedtem.    



4 

Braga lilewska bezpośrednio przeń 
rólewcem i po króleci. 

Podajemy tu parę charakterystycznych 
głosów prasy litewskiej przed zakończeniem 
Królewca. 

„Musu Rytojas“ w Nr. 4% z dnia 1 
XI. r. b. w artykule p. t. „Wobec wznc= 
wienia rokowań z Polakami", między in- 
nemi, pisze: 

„Czy jest jakaś nadzieja, że obecnie w 
Królewcu nastąpi porozumienie? Trudno 
naturalnie prorokować, lecz nam się zdzje, 
że nadzieja ta jest bardzo mała. Z4dania 
Polski są takie, że Litwa, nie wyrzekając 
się swych praw do Wilna, nie może ich 
przyjąć. Cel Polskł—zmusić Litwę do przy- 
znania Wiina dla Polski. 

Między temi przeciwnemi żądaniami 
trudno będzie znaleść jakiś środek, który 
byłby dla obu stron do przyjęcia. Można 
byłoby się porozumieć w sprawie komuni- 
kacji, gdyby się udało wyrównać inne, wa- 
źżniejsze sprawy. To samo dotyczy odszko- 
dowań. Wszystko to jednak są sprawy dru- 
gorzędne, sprawą zasadniczą jest Wilno i 
dopóki w sprawie tej nie nastąpi porozu- 
mienie, naogół trudno będzie się poro- 
zumieč“. 

„Sutemos* pismo wychodzące zamiast 
zowieszonego chrz. demokr. „Rytasa'* w 
Nr. 3 pisze: 

„Jeżeli konferencja nie da żadnych, 
nawet najmniejszych rezultatów, powstanie 
pytanie jak się ukształtuje dalszy OE 
kówzń, innemi słowy, — naszego konfliktu 
z Polakami i czego można oczekiwzć od 
podobnych rokowań. Rola proroka jest nie- 
wdzięczna, lecz pewne myśli i przypuszcze- 
nia powstają same przez się. 

Nasze stanowisko prawne w całym 
tym sporze jest wyraźne i mocne. Przyznali 
to nawet tacy znawcy prawa międzynarodo- 
wego, jak profesorowie uniwersytetu parys- 
kiego Lapradelle i Le Fur. Ponieważ jednak 
niestety mie prawo i nie sprawiedliwość 
normują obecnie stosunki międzypaństwo- 
we, lecz zupełnie inne czynniki, byłoby ' 
nierozsądnem spodziewać się, że jednak 
stanowisko to zwycięży. Inne zaś czynniki 
polityczne bodaj czy można zaliczyć do ka- 
tegorji przychylnych dla nas“. 
Ludowy „Lietuvos Zinios“ iracz+j ©- 

ceniał ew. skutki Królewca. 
„Łatwo odgednąć,że delegacja polska w 

uprzejmej formie dyplomatycznej z odpowie- 
dnim wstępem ząda delegacji litewskiej to 
samo pytanie, które już raz Piłsudski oso- 
biście zadał Woldemarasowi. Nie wiemy, 
jaka będrie odpowiedź delegacji litewskiej, 
możemy jedynie przewidzieć, opierając się 
na poprzednim precedensie. 

okowania królewieckie są dla Polaków 
materjałem, którym będą operowali pod- 
czas grudniowego posiedzenia Rady L. N. 
Polska ma zamiar poruszyć wówczas spór 
z Litwą w całej rozciągłości. 

Należy przyznać, że w polityce zagra- 
icznej czas nie pracuje na naszą korzyść. 

Nieporozumienie z Łotwą i Estonią pod- 
kreślają nasze izolowane stanowisko, w ja- 
kiem znaleźliśmy się ostatnio. 

Polsce zostaje jedynie wykorzystanie 
błędów naszych dyplomatów i nieprzychylnych 
dla Litwy okoliczności, by nakłonić Ligę 
Narodów do przyjęcia więcej stanowczej 
decyzji". 

Dalej następują sensacyjne rewelacje 
o wielkich planach marsz. Piłsudskiego: 

Tymczasem Polscy starają się mieć wol- 
ną rękę. Piłsudski wyjeżdżał do Rumunii 
nietylko w celu poprawienia zdrowia. 
Omówiono w Rumunji szereg kwestyj, do- 
tyczących izolowania Europy Wschodniej 
od wpływów Z. S. S. R. 

Według prasy sowieckiej i innej, przy- 
gotowuje się:nowy spisek państw europe|- 
skich przeciwko Z. S. S. R. Coprawda pra- 
sa sowiecka w danym wypadku przesadza. 
Spisku niema, są wysiłki w kierunku okieł- 
zania Z. S. S. R. i zaprzęgnięcia jej do wo- 
zu kapitalistycznego Europy, lub, gdyby to 
zawiodło, wywołać w Z. S. 5. R. wojne do- 
mową, doprowadzić do jej podziału i utwo= 
rzenia szeregu republik. 
Nowopowstały związek kredytorów Z.S.S.R. 
e Ra pacz: za AE aaa: 

Я em tej nowej akc uro 
RE z. $ S, R. i ; , 

olacy dobrze wiedzę, że spragniony ka- 
pitałów Ž S S. R. będzie zmuszony wszę- 
dzie ustąpić, byle tylko w jego stosunkach 
z Europą nie powstały nowe komplikacje. 
Być może, iż jednym z kompromisów będą 
waz ręce Polski w polityce Europy Wschod- 
niej. 

lowe kombinacje polityczne, jakie się 
przewidują w Europie Zachodniej, zmuszają 
również Anglję i Francję do poczynienia 
więcej stanowczych kroków”. 

Tak prasa litewska piszła bezpośred- 
nio przed Królewcem. Po.Królewcu głosy 
prasy litewskiej oceniające widoki wykrę- 
cania się suchą ręką przed Radą Ligi znacz- 
nie były śmielsze Opozycja wprawdzie, jak 
zawsze, mówiła o powadze sytuacji, wska- 
zując na konieczność zmian w polityce we- 
wnętrznej, czytaj dopuszczeniu do głosu 
usuniętych dziś czynników, ale czyniła to 
tym razem bardzo dyskretnie. 

„Lietuvos Aidas“ zato ufa w bezsil- 
ność Rady Ligi i w zawiłość ligowej pro- 
cedury, wierząc, że umożliwi ona trwanie 
w stanie obecnym nadal. 

Czytamy Oto w N-rze 229: 
Wątpliwem jest, czy Rada L. N. będzie mia- 

ła podstawę do uznania całkowitego niepowodze- 
nia rokowań. Wydaje się nam, iż dały one pewne 
wyniki posknalai nie zatamowały drogi do bez- 
pośrednich rokowań w przyszłości. Przecież dla 
wszystkich jęst jasne, iż po pakcie Kelloga, nie- 
bezpieczeństwo wojny ze strony Litwy jest non- 
era" : 

olacy zaś uroczyście się zobowiązali w 
Genewie uszanować nietykalność Litwy, podpisali 
pakt Kelloga 1 są związani przez inne względy 
polityczne. Wobec tego wątsliwem jest, czyby się 
odważyli, gdyby nawet chcieli, dokonać na Litwę 
napadu. Zadanie więc międzynarodowej gwarantki 
pokcju—Ligi Narodów — w sprawie stosunków 
litewsko-polskich zostało ułatwione i zachodzi py- 
tanie, czy wypada jej grać rolę arbitra między 
dwoma swymi powaśnionymi członkami, jeżeli 
spór między nimi wszedł w taką fazę, gdy kon- 
wację wojenne nie są już groźne. 

a lub inna ostateczna decyzja Ligi Naro- 
dów nie zadowoli żadnej strony, a zresztą kto ją 
przeprowadzi? Czyżby wysoka Ligą Narodów sa- 
ma się chwyciła środków wojennej natury prze- 
ciwko któremukolwiek ze swych członków? Wo- 
bec tego możliwem jest, iż sprawa zatargu litew- 
sko-polskiego, która już i samej Lidze Narodów 
dość się uprzykrzyła, zostanie z porządku prac 
przyszłej sesji a a obu stronom się za- 
leci, aby z biegiem czasu znalazły, chociażby 

Kolejne artykuły p. 
Charakterystykę opisu przez p. Pu- 

rickisa swych wrażeń z Polski podaliśmy 
w zeszłym numerze łącznie ze streszcze- 
niem paru jego artykułów. Obecnie poda- 
jemy jeden z ciekawszych artykułów p. Pu- 
rickisa, w którym ten streszcza swe rozmo- 
wy prowadzone w Polsce z niektóremi o- 
sobami niestety nie podając Żadnego 
nazwiska. 

to mówią kierownicy Polski 
(Liet, Aidas Nr. 221). 

Poglądy polskie na sprawę sporu 
polsko-litewskiego. 

Przedewszystkiem obchodziła mię kwe- 
stja, jak postąpi Polska, jeżeli nie uda się 
jej porezumieć z Litwą. Od różnych osób 
słyszałem różne odpowiedzi. Osoby na od 
powiedzialnych stanowiskach mówiły, że na 
to nie mcgą dać odpowiedzi, gdyż rząd nie 
rozważył jeszcze tej kwestji. Jednak będą 
dokładali jaknajwięcej starań, by porozu- 
mienie doszło do skutku i będą bardzo wy- 
trwali i cierpliwi w dążeniu do tego celu. 
Są przekonani, że chociaż i nieprędko, w 
każdym razie porozumienie zostanie osią- 
gnięte. „Narody mają czas—mówiła pewna 
wysoka osoba — spory mie są nowością w 
historji narodów. Może długo jaszcze bę 
dziemy poróżnieni, lecz ostatecznie poro- 
zumiemy się. Obecnie nie ufacie nam i u- 
ważącie nas za największych swych wrogów. 
Czas udowodni, że mylicie się”. 

Inni próbowali nawet grozić: „Nie 
porczumiemy się — ucierpimy na tem nie 
my, lecz wy. Pokładacie nadzieję w Berli-   (nie I Moskwie. Bardzo się mylicie. I jed- 

| no i drugie państwo nawet 15-stu minut 
„nie będą z nami w waszych sprawach per- 
traktowały. Np. gdy przed zjazdem legjoni- 
stów w Wilnie obiegały pogłoski, że na- 
prawdę przygotowujemy się do pochodu na 
was, Moskwa biła w prasie na alarm, lecz 
przedstawiciel sowiecki w Warszawie nie 
uczynił żadnego kroku, nie wyrzekł żadne- 
go słowa. Mógł przecież przyjść przynaj- 
mniej do Ministerstwa i oświadczyć: „,Je- 
żeli na Litwę zostanie dokonany napad, 
Rosja nie będzie mogła pozostać spokoj- 
na”, lub coś podobnego, w ostrożnej for- 
mie. Jednak Sowiety nie poruszyły mawet 
palcem". 

Propozycje Niemiec zamiany 
kurytarza. 

„Jeszcze mniej możca się spodziewać 
od Berlina. Przecież Niemcy już niejedno- 
krotnie nam proponowali zamianę kuryta- 
rza na Kłajpedę, lub, ściślej mówiąc, na 
Litwę, gdyż w myśl ich projektu, zamiast 
kurytarza wiślańskiego otrzymalibyśmy ku- 
rytarz niemeński. Naturalnie wszystkie po- 
dobne propozycje stanowczo odrzuciliśmy, 
gdyż niema żadnego Polaka, któryby za 
jską bądź granicę zgodził się na oddanie 
kurytarza wiślańskiego. A więc wszystkie 
próby. Niemiec w tym kierunku są chy- 
bione. Z tego możecie wnioskować, jaki- 
mi przyjaciółmi są Niemcy dla was“. Mu- 
szę tu zaznaczyć, że wersję tę o rzeko- 
mych propozycjach Niemiec o zamianie 
kurytarza wiślańskiego na kurytarz nie- 
meński słyszałem od wielu Polaków, któ- 

Słów parę. 
W poprzednim „Przeglądzie Litew-   

zagadn'eń Polski. W związku z naszym ar- 
tykułem, „Vilniaus Aidas* napisał w Nr. 
125 artykuł p. t. „Litwinom niema co za- 
rzucić". 

W artykule tym dosłownie czytamy: 
Ponieważ rząd polski w żadnej mie- 

rze nie kwestjonował terytorjów Litwy, 
zoajdujących się poza linją demarkacyjną, 
rząd zaś litewski kwestjonuje terytorja, 
znajdujące się w Polsce i Polska z tem się 
liczy (chociaż nie chce się przyznać do te- 
go formalnie) — nie można więc utrzymy- 
wać, że Polacy w Litwie są w takism sa- 
mem, jak Litwini w Litwie Wschodniej po- 
ložesiu. 

Niebardzo rozumiemy, ale zdaje się, 
że chodzi tu o to, że żądania rządu litew- 
skiego uprawniać mają Litwinów wileń- 
skich do nielojalności względem Polski. Tak 
to wygląda przysajmniej w zestawieziu z 
ltreścią dalszego ujęcia zarzutów. Jeżeli to 
miał na myśli „Vilniaus Aidas“, to tem 
swem rozumowaniem potwierdził tylko nasz 

pogląd. 
Artykuł „Vilniaus Aidss'a* rezem z 

dowodzeniami uzasadniającemi, że to nie 
Litwini, a Polacy odrzūcili braterstwo, bo 

nie Litwini odżegnywali się od Taryby li- 
tewskiej, nie* Litwini chwycili się „Buntu ge- 
neralskiego", Litwinijcały czas chcieli współ- 
pracować z Polakami. Jednak wyciągnięta 
ręka zawisła w powietrzu — 

i udający nie wiedzieć, że Litwini urzędu- 
jąc w Wilnie odpowiadali wilnianom po 
rosyjsku nie zasługuje ma to, żeby z nim 
polemizować. 

„Przegląd Wileński", którego kon- 
sekwencje w wyrażaniu niestety przez nas 
niezrozumiałej ideologii podkreślić należy 
z podziwem jak należy też podkreścić 
poważny zawsze sposób wyrażania się, nie 
zechciał w stosunku do artykułów niżej 
podpisanego swą powagę w zachowaniu 
bezstronnego oddania myśli i treści zasto- 
sować. „Przegląd Wileński" mianowicie, 
omawiając mój polemizujący z poglądami 
p. Olsejki artykuł, we wstępnym artykule 
p. t. „Nierówne szanse” pisze: : 

Pan Ostrowski nie porusza kwestli u- 
stępstw ze strony Polski, a -domaga się je- 
dynie „zmiany stosunków Litwinow do 

{ 

skim* omawialiśmy ustosunkowanie się wi- | 
,leńskiej litewskiej prasy do państwowych | 

|*ym przez Litwę, 

J B R wiILENSKI 

Purickisa o Polsce. 
rzy się cieszą ogromną powagą. lle jest w 
tem prawdy i jeżeli propozycje takie rze- 
czywiście były poczyniene, to z jakich sfer 
i kiedy, nie udało mi się dowiedzieć. 

Czy Polska dotrzyma zobowiąza- 
nia złożonego w Lidze Narodów. 

Następnie chodziło mi o to, ażeby 
się dowiedzieć, czy zobowiązanie, złożone 
w Lidze Narodów 10-go grudnia 1927 r. 
szanowania niepodległości i nietykalności 
terytorjalnej Litwy, unieważnią Polacy, je- 
żeli porozumienie nie dojdzie do skutku, czy 
też nie. Usłyszałem tu jaknajkategorycz- 
niejsze oświadczenie, że danego słowa na- 
wet nie myślą cofać bez względu na skut- 
ki rokowań. ; 

Kiedy były okazje pójścia na Ko- 
wno— sprzeciwiał się Piłsudski. 

Polzcy w różny sposób usiłowali mię 
przekonać, żę nasza nieufaość i obawy są 
bezpodstawne. Argumenty ich są następu- 
jące: najwygodniej dla Polski było napaść 
na Litwę albo po zajęciu Wilna w 1920 
roku, albo po przewrocie w 1926 roku, 
zwłaszcza zaś w jesieni 1927 r., przed po- 
siedzeniem Ligi Naradów. Zająwszy w 
1920 roku Wilno, za jednym zamachem 
mogli jednocześnie zająć Kowno. Odpo- 
wiedzialność i wszystkie inne skutki mię- 
dzynarodowe byłyby jednakie, czy zajęte 
byłoby tylko Wilno, czy Wilno z Kownem. 

Podobno wielu Polaków domagało 
się tego, lecz Piłsudski stanowczo się sprze* 
ciwił. Według nich, nietrudao było zająć 
Kowno w 1926 r. po przewrocie i osta- 
tecznie w 1927 r., gdy Litwa ogłosiła, że 
jest w stanie wojny z Polską. Gdyby Po- 
lacy zajęli wówczas Kowno, nie mieliby 
najmniejszej nieprzyjemności, nie poczynio- 
noby im najmniejszego zarzutu, gdyż je- 
żeli Litwa oświadczyła, że jest w stanie 
wojny z Polską, Polacy nie łamiąc żad- 
nych zobowiązań i nie rozmijając się z 
prawem międzynarodowem, mogli użyć 
przeciw Litwie przemocy. Podobno bardzo 
wielu Polaków chciało wykorzystać tę oka- 
zię i skończyć z Litwą, lecz Piłsudski znów 
stanowczo się Sprzeciwił. A więc. Polacy 
opuścili wszystkie okazję. Dzisiaj jest 
co innego. Dzisiaj są oni związani słowem, 
danem Lidze Narodów. 

Co Polacy by robili z Litwą po 
zajęciu. 

Jedna z najbardziej wpływowych w 
Polsce osób tak mi powiedziała: 

„Powiedz pan, cobyśmy robili, za- 
jąwszy Litwę? -Zmusilibyśmy was podpl- 
sać unję czy federację? Jeżelibyście nawet 
ją podpisali, przy pierwszej Okazji starali” 
byście się jej pozbyć, okazje zaś takie zna- 
lazłyby się. Iakorporować Litwę? -— jeszcze 
gorzej. Już obecnie mamy zawiele mniej- 
szošci narodowych. Po inkorporowaniu 
Litwy samibyśmy się stafi mniejszością. 
Nie mieliśmy i nie mamy zamiaru przy- 
wrócenia obywatelom ziemskim majątków, 
gdyż sami majątki ziemskie parcelujemy. 
Widzi pan z tego, że nie mamy żadnego 
wyrachowania okupować Litwy". 

  

ja dalej, że w innym artykule 
w słowach pełnych energji i tempera 

mentu krytykuje tam ostro powściągliwość- 
i taktykę dyplomacji polskiej w stosunku 
do Litwy i żąda wyraźnie wysunięcia przez 
nią „sporu o polskie terytorja, znajdujące 
się na Litwie” i t. d. 

Otóż w artykule, dotyczącym poglą- 
dów p. Olsejki wyraźnie zupełaie określa- 
łem, jakie byłyby możliwe ustępstwa ze 
strony Polski. Mówiłem o autonomii kul- 
turalnej, mówiłem 0 znalezieniu formy 
symbjozy z Wilna i t. d. 

Oczywiście to nie są ustępstwa, któ- 
reby dogadzały „Przeglądowi Wileńskiemu", 
ale są przecież ustępstwami, więc pocóż 
pisać nieprawdę. pe 

Peco też opacznie tłumaczyć entre- 
filet w sprawie sporu polsko - litewskiego 
żądaniem wysunięcia przez Polskę sporu 
o polskie terytorja, znajdujące się na Li- 
twie. 

Przecież tak wyraźnie tam było po- 
wiedziane: 

Na międzynarodowym terenie od cza- 
su do czasu któryś z szefów litewskiego 
rządu wykrzykuje przetłumaczone po fran- 
cusku owe „Mes be Vilnias nienurimsim* i 
usiłuje wszcząć o Wilno spór. Zagłusza tym 
swym piskliwo-wojennym krzykiem nasze 
normalne pokojowe żądanie bo postulaty w 
krzyku tym ujęte są znacznie dałej idące od 
spokojnych postulatów naszych. O wiele by 
było niewątpliwie w takich warunkach e- 
fektowniejsze wysunięcie przez nas sporu 
terytorjalnego, sporu o polskie terytorja 
znajdujące się na Litwie o polską dolinę 
Niewiaży o litewszczone obecnie, ale prze- 
cież tak polskie miasto Kowno, o dużą o- 
gromną połać kraju. 

A przecież na terenie tym odbywa się 
przez dziesiątek lat brutalne niszczenie pol- 
skošci, a przecież na terenie tym nie było 
od Murawjewa takiej jak w ciągu tego dzie- 
sięciolecia niszczącej z pniami wsžystko co 
polskie akcji. 
Owe „o wiele w takich warunkach 

efektowniejsze by było wysunięcie sporu o 
polskie terytorja na Litwie", przecież to nie 
żądanie tych terytorjów, ale li tylko stwier- 
dzenie, że efektowniejby było w warunkach 
wytwarzanych na terenie międzynarodo- 

żądać tego samego, co 
żąda Litwa, niż być-wiecznie w roli tylko 
odpierającego zekusy strony znacznie mniej 
mającej danych do żądań terytorjalnych 
od nas. 

Ale takie postawienie sprawy dzisiaj 
Oczywiście spóźnione, według „Przeglądu Wi-     stopniowo, odpowiedni modus v:vendi, Polski i Polaków *. leńskiego*, według całej prasy litew- 

  

skiej z żerującym na ciemnocie niektó- | 
rych polskich czytelników czy też -nieświa- 
domości, co zacz to za organ, „Życiem Lu- 
du* na czele jest niedemokratyczne, na- 
cjonalistyczne, szowinistyczne i t. d. Wed- 
ług pism tych bowiem, demokrata polski 
przestaje być demokratą, jeżeli miast pro- 
pagować szowinizm i nacjonalizm obcy, ©- 
Śmiela się stawać w obronie polskiej de- 
mokracji. J, Ostr. 

Litewsko-niemiecki 
traktat handlowy. 
Podpisany w Berlinie 30 paždzierni- 

ka traktat handlowy między Litwą, a Niem- 
cami przewiduje, że jedna strona udziela 
drugiej największego uprzywilejowania jed- 
nak z tem ogrzniczeniem, iż obywatelom 
jednego z układaiących się krajów będzie 
udzielane prawe zgodnie z wymaganiami 
kontroli © paszportach i cudzoziemcach, 
wolnego zamiesrkiwania ra terytorium dru- 
giego kraju, tradnić s'ę tam handlem, rze- 
miosłem i wogóle, na ile zezwalają na ta 
cudzoziemcom krajowe ustawy, nabywać 
mienie, zarządzać niem, płacić podatki nie 
większe, niż ludność krajowa i korzystać 
z prawnej i społecznej ochrony narówni z 
mieszkańcami kraju, o iłe vstawy nie prze- 
widują innych przepisów dla obywateli kra- 
jów cudzoziemskich. 

Pozatem kupcy, fabrykanci i podró- 
żujący w celsch handlowych jedrego kraju 
będą mogli szukać zakupów u kupców i 
fabrykantów drugiego kraju, płacąc nie 
większe opłaty, niż miejscowe. 

Obydwie strony zobowiązują się nie 
czynić żadnych trudności I ograniczeń w 
imporcie, eksporcie i tranzycie, z wyjątkiem 
wypadków, połączonych z bezpieczeństwem 
lub zdrowiem publiczaem. 

Obydwie strony zobowiązują się u- 
zgodolč tranzytowe taryfy kolejowe na lin- 
jach, prowadzących z Litwy do portów Prus 
Wschodnich oraz udzielić „jedna drugiej 
statkom i tratwom na swem terytorjum ta- 
kich samych ulg, co swoim, z wyjątkiem 
morskiej żeglugi nadbrzeżnej oraz nad- 
brzeżnego -rybołóstwa. 

Jednak tratwy, przechodzące z trze- 
ciego państwa przez Litwę, winne być ob- 
sługiwane przez obywateli Litwy. 

Zasady największego uprzywiłejowa- 
nia nie będą dotyczyły tych ulg, którę bę- 
dą udzielone krajom, znajdującym się w 
unji celnej lub ulg ustalonych w umowach 
o wyrównaniu opłat dodatkowych i t. p., 
lub ulg, žtėrych «Litwa udzieli Estonji i 
Łotwie, 

W razie powstalących nieporozumień, 
obydwie strony zobowiązują się oddać spór 
na rozstrzygnięcie sądu rozjemczego. 

Traktat zawarty na 5 lat powinien 
być ratyfikowany i nabiera mócy z dniem 
wymiany aktów ratyfikacyjnych. 

Tego samego dnia został podpisany 
układ kossularny, który ma charakter C- 
gólny tego rodzaju układów. Ustala on, w ja- 
ki sposób i gdzie mogą być zakładane kon- 
sulaty i ustala zakres działalności urzędni- 
ków konsularnych i ich prawa oraz Sto- 
sunki z organami miejscowej władzy. 

Układ pomocy przwnej zwalnia oby- 
wateli jednego z układających się krajów 
na terytorium drugiego od opłat sądowych 
Oraz gwarancyj dla obcokrajowców i usta- 
la porządek w jakim mają być przesyłane 
akty i wszelkie dokumenty z instytucyj są- 
dowych jednego kraju do drusiego, 

KRONIKA. 
— Przemysłowcy pruscy domagzeją 
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skiego zabiegalo w r. biež. o przyjęcie Li- 
twy do międzynarodowej konfederacji stu- 
dentów. Prośba ta jednak nie została przez 
kongres konfederacji uwzględniona. Przy- 
czyny nieuwzględnienia nie są dotychczas 
znane. " 

— Dokoła umowy o unji ekonomi- 
cznej między Litwą a Belgją i Luksem- 
burgiem. Na posiedzeniu 30 października 
Gabinet Ministrów zatwierdził prowizorycz- 
ną umowę o unji ekonomicznej między 
Litwą a Belgją i Luksemburgiem. 

— Odkrycie pokładów kredy. W po- 
wiecie rosieńskim, w pobliżu Skirśniemu- 
nia odkryto wielkie pokłady kredy, której 
przy intensywnej eksploatacji wystarczy na 
30—40 lat. 

— Ograniczenia z zakresu działal- 
ności samorządów. Dyrektor Departamen- 
tu Samorządowego Jasiukaltis wystosował 
w tych dniach do wszystkich samorządów 
litewskich okólnik, na mocy którego zo- 
staję na przyszłość zakazane prowadzenie 
rokowań w sprawie zaciągnięcia pożyczek 
bez wiedzy Departamentu Samorządowego. 
Rokowania podobne zezwala się prowadzić 
tylko w razie uprzedniego zawiadomienia 
o tem Departament Samorządowy. Dotąd 
samorządy prowadziły podobne rokowania 
samodzielnie. 

— W kołach dyplomatycznych. Kon- 
suł holenderski w Kewnie p. Schim van 
der Loef podał się do dymisji, Zastępuje 
go czasowo p. Stegman. 

— Egzamina nauczycielskie. Na se- 
sji wrześniowej Ministerstwa Oświaty skła- 
dało egzamine: 199 nauczycieli szkół pow- 
szechnych — złożyło 69 osób; szkół Śred- 

otrzymania specjalnych świadectw składzło 
egzamina 23 osoby, złożyło 10. Ogółem 

128 osób. 

ET AST DEI ASIKTEES I BET EAST 

Komunistyczny system wychowa- 
nia dzieci. 

MOSKWA 17.XI (kor. wł.). Moskiew- 
skie „Izwiesija“ w jednym z estatnich nu- 
merów umieszczają sprawozdanie z lustra- 
cji kilku domów wychowawczych i przed- 

pisma. Przedmiotem szczególnego zachwy- 
tu kor. sowieckiego jest wyrugowanie ze 
słownika dziecięcego słow „mój, twój”, za- 
stąpionych przez.słowo „nasz*. Obecne 
sow. domy wychowawcze są zdaniem spra- 
wozdawcy „fabryką, która wydaje materjał 
ludzki najlepszego, dotąd niewidziaaego ga- 
tunku. Produkcja tej fabryki zie jest zaka- 
żona bakcylami burżuazyjaego egoizmu, 
poczucia własności, niewolnictwa i nierób- 
stwa. Materjał ludzki jest wyrobiony tam 
w-g programu komunistycznego i odlany 
w formy, dostosowane do potrzeb rewo- 
lucji". 

Depesze gratulacyjne rządowi sow. 

wietów. В 
MOSKWĄ 17.XI (kor. własna). Jsk 

podają „Izwiestja” prezes C.K.W. 2.5 В К, 
Kalinin otrzymał z okazji 11-lecia powsta- 
nia rządu sow. depesze gratulacyjne od 
szacha perskięgo, padyszacha afgańskiego 
Ma o | prezydenta republiki turec- 
kiej 

7-00 zniżenie kosztów produkcji 
własnej w przemyśle sow. 
MOSKWA 17 XI (kor. wł). Rada Go- 

spodarstwa Ludowego Z. S. R. R. wydala   się odszkodowań z powodu zamknięcia 
ganicy polsko litewskiej. Nedawno w 

„ Królewcu odbyła się konferencja większych ; 

przemysłowców drzewnych z Prus Wschod- ' 
nich, która złożyła do rządu niemiec- 
kiego podanie, by ten, korzystejąc z de- 
cyzji Rady L. Nar. o interesach państw 

trzecich, poczynił odpówiednie kroki w 
kierunku zażegnania strat, jakie pono- 
szą Prusy Wschodnie z powodu zam- 
knięcia granicy polsko litewskiej. Według 
oświadczenia przemysłowców, ponoszą oni 
straty dlatego, że Prusy Wschodnie, które 
otrzymywały Niemnem brakujące im 2 mil- 
jony materjału drzewnego rocznie, obecnie 
z winy Litwy nie otrzymują go i z tege 
powodu ponoszą straty. Chociaż brzmi to 
absurdalnie, w berlińskich sferach politycz- 
nych mówi się, że opierając się na rezo- 
lucji Rady L. N. Kłajpeda również mogła 
zgłosić swe pretensje do Litwy, jako jedna 
z zainteresowanych stron trzecich, gdyż 
przedtem Kłajpeda była znacznym punktem! 
spławu i obróbki drzewa. 

— Dokoła projektów reform. Pod- 
czas pobytu u swego kuzyna Augustyna 
Woldemarasa w Zarasach, premjer Litwy 
prof. Woldemaras oświadczył, że rząd 
zamierza dokonać nowych reform, mis- 
nowicie: cała Litwa ma być podzielona 
na cztery okręgi, z 20 powiatów zostanie 
tylko 16; skasowane zostaną powiaty sej- 
neński, tarasowski, możejkowski i szacki. 
Skasowanych zostanie okołe 40 gmin, z 
których co do 28 zapadła już ostateczna 
decyzja. Każda gmina będzie miała nie 
mniej jak 5000 mieszkańców. Około No- 
wego Reku zostanie ogłoszona nowa usta- 
wa o samorządach. Na wiosnę odbędą się 
wybory. do rad gminnych. Rady powiato- 
we zostaną skasowane. Wójtów będzie za- 
twierdzał minister Spraw Wewnętrznych, ci 
zaś będą wybierali dwóch członków za-: 
rządu powiatowego. Prezesem zarządu po” 
wiatowego będzie naczelnik powiatu. 

— Nieprzyjęcie Litwy do między- 
uarodowej konfederacji studentów. Przed-   

wszystkim sow. fabrykom i przedsiębior- 
stwom przemysłowym rozkaz o faktycznem 
zniżeniu kosztów produkcji o 7 prec. 

Jak się okazuje, poprzednia akcja, 
która miała spowodować zniżenie kosztów 
o 10 proc., po dokładnem sprawdzeniu 
przez suw. inspekcję ludową okazała się 
w większości wypadków nierealną. 

4 Państw Bałtyckich. 
ESTONIA. 

Przesilenie gabinetowe w Estonii. 
TALLIN, 17-XI. (Ate). Przewodni- 

czący parlamentu powierzył misję tworze- 
nia mowego rządu erłonkowi związku 
chłopskiego Sootsowi. Soots zastrzegł so- 
bie jednodniowy termin do namysłu. 

W sferach politycznych przypuszczają, 
że misja Sootsa zakończy się niepowodze- 
niem i że utworzenie gabinetu powierzone 
zostanie ponownie Tennisonowi. W pew- 
nych kołach politycznych uważają jednak, 
że i misja Tennisona zakończy się bez po- 
zytywnego rezultatu. 

Wobec tego jedynem wyjściem z sy- 
tuacji jest gabinet urzędniczy. Jako szef 
nowego rządu w razie dojścia do skutku 
tej koncepcji, wymieniany jest prof. Konik. 

TALLIN, 17-XI. (Ate). Powedem u- 
stąpienia rządu Tennisena jest fakt, że 
ostatnio wytworzyły się nienormalne sto- 
sunki między rządem, a parlamentem. Par" 
lament odrzucił cały szereg projektów 
ustaw rządowych, a najliczniejsza z frsk- 
cyj t. j. zwiąsek chłopski, wyraziła Mini- 
sterstwu Relnictwa votum nieufaości. Bez- 
pośrednio po odczytaniu aktu o dymisji, 
posiedzenie parlamentu zamknięto, poczem 
odbyły się rokowania pomiędzy frakcjami. 
Bardzo jest prawdopodobne, że w wyniku 
rokowań misja twerzemia rządu będzie po- 
wtórnie powierzona Teunisowi za cenę 
pewnych ustępstw ma rzecz związku chłop- 
skiego. W przeciwnym razie tworzenie rzą-   stawicielstwo studentów uniwersytetu litew- du trwałoby bardzo długo.   

sklaualo egzamina 321 nauczycieli, złożyło 

szkoli sow., w zwiedzaniu których przyj- A 
mował m. in. udział i sprawczdawca tego - 

z okazji 11-lecia powstania So- i 

nich—99, złożyło egz. 49 osób. Na prawo 
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II TYDZIEŃ AKADEMIKA 
RZECZPOS*OLITA AKAD.,A SPOŁECZEŃSTWO 

„Młodość to wielka rzecz. Młodość 
to wieczna rzecz, bo wiecznie młode jest 
to, co umiera. Zmienisją się pokolenia, a 
młodość narodu pozostała zawsze bujna, 

| "świadcząc o żywotności narodu. 
Młodzi dojrzewają, a starsi wymierają 

i nowe pokolenia. wchodzą, aby z kolei 
zostawić miejsce innym. Przychodzi poko- 
lenie, ale naród nie przestaje kwitnąć wie- 
czną młodością życia. Młodzież wchodzi w 
Świaż nie sama, nie opuszczona — z nią 1 
przy niej stoją ci, którzy sami młodzi byli, 
a pozostali młodzi duchem”. 
mu. + T T + = m 

Są to znamienne słowa ks. rektora 
Szlegowskiego wypewiedziane ma Копрге- 
sie działzcziy akademickich. Poruszone w 
nich rostało niezmiernie ważne a Od za- 
tania Świata zawsze aktualne zagadnienie 
— młodzież a starsze społeczęństwo. 

Problem ten napoetykał zawsze brak 
zrozumienia z obu stron. Młodzież sądziła, 
że każdy jej czyn jest nowym  edkryciem 
Ameryki, że oną ma zawszę Słaszność, 
gdyż tylko młodzież idzie z postępem i 
duchem czasu. Dernier cris. 

Ludzie zaś nieco już w latach posu- 
nięci, bardziej zachowawczo usposobieni, 
patrzyli na życie zawsze trzeźwo, przypi- 
sując wielkie znaczenie doświadczeniu, któ- 
re zdebyli w zawodach życiowych. Na po- 
czynania młodych patrzyli zawsze z nie- 
ufnym krytycyzmem, a w najlepszym razie 
z pobłażliwym uśmiechem. 

Zawsze niestety brakowało wzajem- 
nego odczucia i zrozumienia. 

Młodzi ząawszę chcieli zdejmować 
gwiszdy, a stassi niechętnie zapalali lampy 
naftowe. A prawda jest pośrodku—w lamp- 
ce elektrycznej 

Jest przytem między pokoleniami 
pewne nieporozumienie. 

Starsi sądzą, że doskozale młodzież 
rozumieją, bo sami młodymi się czują, 

A młodzież patrząc na starszych są- 
dzi, iż ci od urodzenia siwizną przypruszo= 
ne posiadają włosy. 

I jedni ! drudzy się mylą. 
Starsi bo miarką swojej młodości 

mierzą młodość nowego pokolenia, a mło- 
dzi gdyż uważają się za wyłącznych jej 
właścicieli. | 

Młodzi młodym nie podobni, a sta- 
rzy starym. 

Proszę sobie przypomnieć z jakiem 
zgorszeniem pokolenie Krynolin patrzyło 
na obcisłe suknie i gładkie koafiury. 

Kto wie czy za lat kilkanaście, czy 
kilkadziesiąt nasze siostry i koleżanki jako 
dostojne matrony nie będą ze Świętem o- 
burzeniem i zgrozą zgorszenia patrzeć na 
suknie z trenem i długie treliose włosy. — 
Kto wie? 

Bo gdy starsi dziwią się dzisiejszej 
młodzieży, że jest inną aniżeli oni w la- 
tach młodych, to zapominają że ten zarzut 
i im stawiały ustępujące pokolenia. 

Toż wszyscy znamy Skargi klasycy- 
zmu, które zaznaczyły się walką między 
krytykami warszawskimi a Mickiewiczem. 

Dziś zatargu niema, ale jest wyraźna 
odmienność nie tyle zapatrywań, iie od- 
mienność odczuwań, tak odwiecznych tra- 
dycyj, jak i bieżącej chwili. 

Odmienność w sztuce i literaturze. 
I dobrze, że młodzież jestinną. Przez 

to każde pokolenie stanowi odmienny typ. 

  

Niemasz szablonu, ani naśladownictwa i w 
tem to właśnie objawia się żywotność 
narodu. 

Nową generacja przynosi na grunt 
rodzinny nową odmianę życie, nowe zja- 
wiska ducha narodowego. Jest zwiastunem 
nowych czasów, haseł i dróg. 

Lecz aby być sprawiedliwym muszę 
tu wysunąć pewne objekcje w stosunku do 
siebie i do całego mojego pokolenia. Aby 
ie jednak z odpowiedniej strony oświetlić 
muszę zacząć od pieca. 

Na rozległej przestrzeni oststaich kil- 
kadzięsięciu lat przesunęło się przez orga- 
nizacje akademickie, utrwalając ich byt i 
dótonywując rozwoju tychże—tysiące osób, 
których imiona dzisiaj znajdujemy na cze- 
le naszego życia państwowego, spsłeczne- 
go, politycznego, gospodarczego, nauko- 
wego i t. d. 

Pracując za młodu na tererie aka- 
demickim wykuwali sercem i trudem imię 
wolnej Polski, dziś pracują nad utrwale- 
niem i dalszym Jej rozwojem. 

Pekolenie wyrosłe w  ustawiczaej 
walce we krwi ma już dążność do twór: 
czej pracy pełnej trudów i zwycięstw. 

Ale wyczerpują się siły fizyczne i du- 
chowe. Pokolenie to schodzi z placu. 

Pozostaje po niem jedynie testament 
— łdea walki i pracy. 

Dziedziczyć go będzie młodzież — w 
pierwszym rzędzie młodzież akademicka, 
która od pracy zawodowej oddziela įuž 
tylko krótki odstęp czasu. Musi ona dla- 
tego dobrze zrozumieć powstaniowe myśli 
swego dziedzictwa. 

Czasy się zmieniły—konzspiracja i wal- 
ka z przemocą znikły — otwiera się pole 
pracy w słońcu Wolności Odrodzonej. 

A jednak... jednak, młode pokolenie 
zda się niedoceniać tej pełni życia, tych 
wartości, które zdobyli dla nas nasi po- 
przednicy. 

Młodzież dzisiejsza przychodzi do go- 
towego i dlatego w przeważającej liczbie 
idzie w życie po drodze najmniejszego 
oporu. 

Składają się na to b. rozmaite czyn- 
niki, ale w pierwszym rzędzie — nieznajo- 
mość pracy poprzedników. 

Mamy w sobie wielkie mocej rzuca- 
my je w przestrzeń, ale jakże często giną 
one i w proch się rezsypują bo nam brak   ledzy. Przyjdźcie do nas z serdeczną współ: 
pracą My damy swój zapał i młode siły— 
Wy doświadczenie i podstawy do działania. 

Rzućcie granity pod tęczę—woła Krasiń- 
ski. Tak, stworzycie twardy fuadament, a 
my na nim rozepniemy tęcze kolorową 
szczęścia, dobrobytu i potęgi Narodu na- 
szego. . 

Ale do tego trzeba zgodnei współ- 
pracy i wyrozumiałcści. Nie żądajmy od 
siebie tych samych kategorji myślowych, 
nie wymagajmy tych samych pojęć, prze- 
kenań i zapatrywań—nie. 

To droga błędna. Jedynie dawajmy 
chętnie i ofiarnie to czem rozporządzamy, 
a aa może przyczynić się do wspólnego 
celu. 

Zbliżcie się do nas, prowadźcie nas 
serdecznie jako ojcowie i przyjaciele, nie   bądźcie jedynie surowymi krytykami naszych 

U 

łączności z Wami, nasi drodzy, starsi ko-; 
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m 
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Wilno jest miastem akademickie 

Nie zważają na przeszkody, 
dze, ale idą po wiedzę, 
w Ojczyźnie. 

dzież akademicka, 

zdrowia. 

domów akademickich, 

może przechodzić nad niemi 
nasze niejednokrotnie złożyło 
młodzieży akademickiej. 

pilniejszych potrzeb kształcącej 

nia doli jej, w przeświadczeniu, 

Akademika! 

Wilno, w listopadzie 1928 r. 
WA ZO EITI TIENTOS DO 

błędów, martwymi nauczycielami pewnych 
regał życiowych. 

Przyjdźcie do nas abyśmy poznali Wa- 
sze życie. | 

Pamiętajcie, że młodzież to skarb i 
przyszłość. Młodzież to Wasza nadzieja 
i rękojma, że czyn Wasz nie pójdzie na 
marne. 
7 Wierzcie naszemu genjuszowi mło- 

zawiedziemy. 

Powtarzam przecie za Jego Maga. Ks. 
Rektorem Szlagewskim „Młodość Narodu 

przyjaciele Wy starsiiwy młodzi sobie du- 
chem idźcie w świat, ale wpierw poznajmy się 
wzajemnie zanim się do pracy się wež- 
miemy. 

zażądaj serc od starszych braci. 
‚ Apelujemy więc do wszystkich, zapi- 

sujcie się na członków Stowarzyszenia Przy- 
jacłhół Akademika.   

  

Wielka 24. Bratnia Pomoc od 19—21. 

Jur. L, 

Budowa Kolonii letnich, budowa 
pomoc w naucę wreszcie — 

palące potrzeby młodzieży akademickiej. 
Społeczeństwo nie może patrzeć na te 

dości i sercu, że na manowce Narodu nię 

jest to przyszłość Nerodu*. Razem młodzi: 

Poznajmy się wzajemnie. Młodzieży, ' 

  

WPŁENSK 1 

OBYWATELE! 
m o wiekowych tradycjach. 

Rok rocznie nowe zastępy młodych płyną w mury uniwersyteckie. 
na głód i chłód, który ich czeka na tej dro- 

aby przez nią stać się godnymi pracownikami 

Wiemy wszyscy w jak trudnych warunkach kształci się nasza mło- 
zmuszona w czasie studjów troszczyć się o chleb i dach 

nad głową. Taki stan rzeczy wyczerpuje ją moralniei fizycznie. Nadomiar 
złego po całorocznej pracy niema gdzie wypocząć i nabrać sił do walki 
z życiem i dalszej pracy. Niema gdzie poratować nadwątlonego pracą 

Domów Zdrowia, sanatorjów, 
to najbardziej 

sprawy obojętnie, nie 
do porządku dziennego. Społeczeństwo 
dowody, że rozumie i odczuwa ciężki los 

Bo pomoc młodzieży akademickiej jest dziś 
społecznym obowiązkiem każdego obywatela. | 

Odbywa się doroczny Tydzień Akademika. jest to okres który ma 
być próbą siły młodzieży, a jednocześnie próbą stosunku społeczeństwa 
do akademika, okres wzmożonej akcji społecznej w celu zaspokojenia naj- 

się w murach wszechnic 
każdy w tym okresie w młarę środków i sił 

młodzieży. Niech 
przyczyni sią do ulże- 

że spełnia swój konieczny obowiązek! 
Niech nikogo nie zabraknie w szeregach członków Kół Przyjaciół 

Niech wszyscy w tych dniach biorą udział w imprezie Tygodnia! 
Pieniądz Wasz, obywatele, nie pójdzie na marne, 

Skarbnicy sił narodowych, stokrotny w przyszłości odda procent! 

WOJEWÓDZKI KOMITET WILEŃSKI 
VII TYGODNIA AKADEMIKA: 

Przewodniczący: Wojewoda Władysław Raczkiewicz. 
Członkowie: Red. Czesław Jankowski, Nacz. Konrad Jocz, Prof. Dr. Wacław 

Komarnicki, Prezes Stanisław Lewakowski, Prezes Luljan Sta: 
szewski, Dyr. Władysław Szmidt, Prezes Józej Żółtowski, Wła- 
dysław Babicki, Ryszard Puchalski. 

gdyż idąc do 

   

życi 
Buine jest życie akademickie i różno- 

rakie są jego przejawy. Młode natury wy” 
ładowują nadmiar energji życiowej w róże 
nego rodzaju stowarzyszeniach, które moż- 
naby podzielić na trzy grupy: stowarzy- 
szenia naukowe, ideowo - wychowawcze i 
wolne. Do pierwszej grupy zaliczyć należy 
wszystkie Koła Naukowe tego typu co 
Koła Polonistów, Prawników i t. p. kołs 
zajmujące się pracą naukową w zakresie 
swego fachu. 

Oczywista nie jest to praca naukowa 
wścisłem tego słowa znaczeniu, w każdym 

| bądź razie praca związana ze zdobywanem 
wykształceniem, 

Druga grupa — stowarzyszeń ideowo 
wychowawczych jest najliczniejszy. Wcho : 
dzą tu stowarzyszenia o rozmiaitych celach. 
W stowarzyszeniach tych młodzfeż akademi- 
cka łączy się, aby już teraz przygotowy- 
wać się do przyszłej pracy w kadrach 
starszego społeczeństwa przez oczyszczenie 
i ustalenie swego Światopoglątu w ogniu 
zbiorowej dyskusji. Należą tu przedewszy- 

  

POMOC Młodzieży Akademickiej jest 
 Jecznym 

  

lisologja ruchu samone 
MOCOWEDA. 

Organizacje szmopomocowe, będące 
gospodarzem wielkiej jeż dziś „Rzeczypo- 
spolitej Akademickiej", nie są li tylko war- 
sztatem praktycźnych starań © zapewnienie 
młodzieży najelementarniejszych warunków 
bytu materjalnego, lecz mają pewne szersze 
podłoże ideowe. W pozornie szarej i nud- 
nej pracy szmopomocowej jest coś, co za- 
pala młodzież do niej i złotą nicią wije się 
przez wszystk,e poczynania gospodarcze, 
po(porządkowując je sobie. Oto, zakłada- 
jąc kolonje letnie. myśli się przedewszyst- | 

__ klem, aby nie były one konwencjonałnemi 
letniskami ale czemś swojskiem, rodrin- 
niem, czemś, gdzieby w atmosferze beztro- 
skiej, młodzieńczej radości i serdecznego 
koleżeństwa wypoczęło się nietylkó ciałem i 
duszą, a kiedy się buduje dom akademicki 
to się troszczy o te, aby to nie był hotel, 
ale dom rodzinny, ogniskujący całość ży- 
cia towarzyskiego i kalturalnego. Tak więc 
u złóż pracy Ssamopomoecewei tkwi idea 
solidaryzmu braterskiegu to, co się już od- 
bija w samej nazwie „Bratnia Pomoc“, 

to nietylko 
solidaryzm  „„żołądkowców'. Chodzi tu o 
zaspokojenie również i potrzęb duchowych 
i to znajduje swoje praktyczne zastosewa- 
nie w istnieniu Sekcyj Kulturalno-Samo- 
 kształceniow.,Czytelniach, bibljotekach brat- 
niackich a wreszcie znanych ma terenie 
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Zapisujcie się na członków Kół Przyjaciół Akademika. 

Popierajcie Imprezy VII Tygodnia Akademika. 

Składajcie 
   
Wilna „„Czwarikow Akademickich", 
samopomoc nie jest ruchem, šktėryby je- 
dynie konsumowa? kapitał społeczny; w za- 
sadzie swcjej opiera się Ona na idei samo- 
wystarczalności, aczkolwiek samowystar- 
czalność ta ma szerokie rozpięcie. Oto ka- 
pitał, zużywany na bezpośrednie zaspakaja- 
nie potrzeb akademika, wraca stokrotnie w 
formach immaterjalnego, kapitału, jakim 
jest wiedza, — i materjalnego jakim jest 
jego zastosowanie. Mało tego. Świadczenia 
Bratnich Pomocy oparte są na zasadzie 
zwrotności. I oto, gdy zwsżymy na to, 
iż ci którzy z samopomocy korzystali, zacz- 
ną zwracać swe długi wobec Bratniej Po- 
mocy, możemy twierdzić, iż z czasem wy- 
tworzy się pewien niezniszczalny majątek 
społeczny przeznaczony na pomoc mło- 
dzieży akademickiej. Praca więc samopo- 
mocowa ażeby mogła dojść do zupełnie 
normalnego funkcjonowania jest obliczona 
na wiele, wiele lat a celem jej jest stwo- 
rzenie takiego majątku społecznego, który- 
by już nie wymagał żudnych nakładów ani 
ze strony państwa ani społeczeństwa. Tym-   

Dalej | czasem jednak samopomoc akademicka nie 
jest samowystarczalna i społeczeństwo mu- 
si tworzyć kapitał obrotowy gospodarstwa 
akademickiego przez odpowiednie šwiad- 
czenia ad hoc w czasie „Tygodnia Aka- 
demika“, czy też przez zapisywanie się na 
członków Kół Przyjaciół Akademika, a 
zdobywając się na ofiarność wobec mło- 
dzieży akademickiej, społeczeństwo może 
mieć pewność, iż majątek Bratnich Pome- 
cy jest administrowany uczciwie i słusznie 
so najlepszym dowodem mogą być cy- 
ry. 

Oto 4000 akademików mieszka w do- 
mach akademickich wzniesionych przeważ- 
nie własnemi środkami a nawet pracą. 
Wartość tych domów wynosi około 
12.000.000 zł., 1000 studentom umożliwiają 
stypendje zwrotne znośny byt. 

Kuchnie akademickie wydają dziennie 
do 7000 obiadów, 1500 akademików rok 
rocznie po bardzo niskich cenach umożli- 
wia się spędzenie wakacyj w kolonjach aka- 
demickich nad morzem w Górach Tatrzań- 
skich i lasach Wileńszczyzny. Komisje Wy» 

sumy na listy ofiar. 

  
  

dawnicze Bratnich Pomocy wydają rok 
rocznie ponad 15000 egzemplarzy skryptów 
i podręczników; sekcje Pośrednictwa Pracy 
dostarczają zajęć zarobkowych zgórą 1000 
studentów. 

Tak więc dzisiejsze instytucje samo- 
pomocowe są to wielkie organizacje gos- 
spodarcze o szerokim rozpięciu działalno- 
Ści, obejmujące przeszło 30000 studentów. 

W administrowaniu tym wielkim ma- 
jątkiem i udzieleniu pomocy są już usta- 
lone pewne kryteria. 

Oto najpierw samopomoc usuwa jako 
kryterjum przy wyborach do władz Bratnich 
Pomocy jako też przy kwalifikowaniu podań 
wszelkie względy ideowe i polityczne. 
Bratnia Pomoc jest właśnie tą instytucją, 
która stwarza płaszczyznę porozumienia i 
współpracy dla ludzi o różnych przekona- 
niach ideowych i politycznych. Ma ona 
olbrzymią rolę wychowawczą, niweluje róż- 
nice wykazuje olbrzymie połacie wspólnych 
celów i zadań. Ów uniwersalizm i demo- 
kratyzm instytucyį samopomocowych nie- 
slychanie silpie wplywa na wytworzenie 

  
  

  
  

stklem stowarzyszesia ideowc—noli/yczne 
które biorac za podstawę dyskusji gio- 
Sy i czyny starszego społeczeństwa pokazvją 
swoim członkom drogę odbudowy państwa, 
którą uwsżażają za najlepszą. Należy tu 
Koło Młodzieży Demokratycznej, Miodzież 
Wszechpolska, Młodzież Ludowa, Myśl 
Moca”stwowa, Młodzież Socjalistyczna, Mło- 
dzież Postępowa. Nieco inny charakter po- 
siada Stowarzyszenia Młedzieży Axademi- 
ckisj „Odrodzenis”, Stowarzyszenie to, sto- 
jąc na gruncie Światopoglądu katolickiego 
i przyjmując katolickie rozwiązanie kwestii 
społecznej za podstawę owej pracy, absor” 
buje od wszelkiej polityki. 

Potem następują organizacie o cha- 
rakterze wychowawczym, Ściślej mówiąc, 
samowychowawczym. W pierszym rzędzie 
trzeba tu wspomnieć Solidacje Marjańskie 
i propagującą ideę chrześcijańskiego miło- 
sierdzia konferencję św. Wincentego a Pzu- 
lo. Do stowarzyszeń ideowo—wychowaw- 
czych nalsży zaliczyć wreszcię Korporacie, 
które przez wpajanie w swych członków 
karności organizacyjnej I myśli państwowo 
twórczej; chcą wytworzyć typ obywatetela 
polaka. Takby wyglądały stowarzyszenia 
ideowo-wychowawcze w pobieżnym rzucie 
Oka, na jaki sobie tu możemy pozwolić! 

Jeżeli chodzi o trzecią grupę, grupę 
słowarzyszeń, jak je nazwałem wolnych, 
to należą tu organizacje, które postawiły 
sėbie za cel bądź twórczość artystyczną, 
bądź „produkcję radości*, hasło, zatacza” 
jące dziś na uniwersyteckie coraz szersze 
kręgi. Do stowarzyszeń „artystycznych* w 
w pierwszym rzędzie zaliczyć należy S.T.O. 
(Sekcję Twórczości Oryginalnej) i Cech 

w. Łukasza, Stowarzyszenie Studentów 
Wydziału Sztuk Pięknych, Co „do produ- 
kji rodości*. Jest to ruch wśród młodzieży 
akademickiej, który dąży do „rozkrochma- 
lenia" uniwersytetu, do wytworzenia jaknaj- 
lepszych, braterskich stosunków, a przez 
zdrowy szczery śmiech i publiczne wytyka- 
nie wad i i usterek, do podniesienia po- 
ziomu pracy akademickiej i wykorzeniania 
pesymizmu, który niejednokrotnie wgryza 
się w zmęczone walką o chleb powszedni 
życia. Poważną platformą na której ten 
ruch się rozwija się „czwartki“ akademi- 
ckie, organizowanie przez „Bratnią Pomoc" 
która przez to wykazuje, że dba nie- 
tylko o potrzeby materjalne młodzieży a- 
kademickiej, ale i o jej ducha. Współpra- 
cuje z „czwartkami* przedewszystkiem re" 
dakcja „żywej gazetki", a ubocznie tylko 
„Akademicki Klub Włóczęgów*, który w 
całym ruchu „radosnym” (jakbym go na- 
zwał) niepoślednią odrywa rolę, acz czyni 
to w swój sposób. Niepodobna również 
pominąć milczeniem AZTesu, organizacji 
występującej pod hasłem „sana mens in 
corpore Sano”, a przez propsgowanie ra- 
jonalnego sportu dba o zdrowie szerokiego 
ogółu młodzieży. 

Widzimy więc z tego, iż młodzież aka- 
demicka żyje. rusza się i tworzy. Słabe to 
Są początki i słaby jeszcze ruch. Wiele wad 
i usterek jest wśród nas, ale dziś nie czas 
na wyrzuty. Wady i usterki znikną w pra- 
cy, a może orzyjdzie piękne jutro. Dziś 
święcimy Tydzień Akademika, okres, w któ - 
rym zwracamy się do społeczeństwa, nic 
więc dziwnego, że pokazujemy, co u siebie 
mamy najlepszego i poparcia godnego, a 
z wad i usterek solennie obiecujemy wybr- 
nąć i wyrwać chwasty, jakie jeszcze miej- 
scami porasta'ą teren akademicki. 

H. L, Chmielewski. 

dziś spo- 
obywatela. 

  

nowego typu obywatela. Dalej w udzielaniu 
Świadczeń Bratnia Pomoc ma ustalone 
pewną hierarchię. Tak więc przedewszyst- 
kiem zaspakaja materjalne potrzeby nieza- 
możnych studentów wśród których dzje 
pierwszeństwo tym, co chcą, i dzięki swym 
zdolnościom nośnem mogą zdobyć pełne 
wykształcenie wyższe, a którzy jedzocześnie 
pracują społecznie w organizacjach aka- 
demickich, i już na terenie akademickim 
wykazują swoją wartościowość społeczną. 
Dalej Bratnia Pomoc udziela pomocy wy- 
starczającej mniejszej ilości kolegów za- 
miast pomocy drobnej, niewystarczającej 
liczniejszej rzeszy akademickiej. 

Ustalając te kryteria samopomocowcy 
mieli przedewszystkiem mna względzie swój 
główny cel—wydanie z łona społeczeństwa 
akademickiego największej ilości jednakową 
tęgich moralnie i inteaktualnie, owych twór- 
ców kultury narodowej i państwa polskiego. 

To też, jeśli już tak szeroki rozmach 
wzięła praca samopomocowa, jeżeli tyle się 
już zrobiło dia akademików i przez akade- 
mików w ciągu tych dziesięciu lat, to nie 
spoczywajmy na laurach. Wierzy obecny 
Tydzień Akademika, iż społeczeństwo pol- 
skie iest konsekwentne i raz rozpoczętą 
pracę nad stworzeniem możliwyych warun- 
kach pracy dla młodależy akademickiej bę- 
dzie kontynuowało i z miemniejszą ofiar- 
nością pójdzie na spotkanie wysiłkom mło- 
dzieży. Niechże każdy w Polsce zatrosczy 
się dolą akademika, bo od jego przecież 
nawartości zależy wartość przyszłości pań- 
stwa polskiega. H, Dembiński, 
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1 tygodniu Akademika, 
Poraz siódmy na terenie Środowiska 

wileńskiego młodzież akademicka święci 
swe święto. Tydzień Akademika ma już za 
sobą tradycie. Wyrósł on z troski o mło- 
fzież, wziął na się stygmat Święta młodości. 
Obecny Tydzień Akademika bezpośrednio 
ł ky Ža ze świętem  10-lecia Odrodzenia 

olski. 
Dziesięć lat mija, gdy z niebywałym 

entuzjazmem w myśl swej dewizy: Mierz 
siły na zamiary nie zamiar podług sił, mło- 
czież na czele z Akademikami roz- 
krajała okupantów. Dziesięć lat—od chwi- 
li, gdy młodzież akademicka jak jeden mąż 
stanęła do zpelu do wielkiego oflarnsgo 
trudu. Poszła w bój — lała się młoda krew. — 
J.egjia akademicka, tysiące młodzieży roz- 
proszone po innych formacjach wojsko- 
wych.— Wszystko to nie wyćwiczone, nie u- 
rmundyrowane, słabe—ale pełae zawadjactwa, 
ntimuszu, dumne z tei wielkiej roli, jaka 
na niej przypadła. Wreszcie wracają z pól 
chwały, zdziesiątkowani, znużeni, bez Śśrod- 
ków do życia wracają poto, by się zetkaąć 
oko w oko z okydnym upiorem nędzy. 

Ale nie załamano rąk. Oto solidaryzm 
braterski łączy tych ludzi dzielących dolę 

i niedolę harówki wojennej w. organizacji 
Bratniej Pomocy. Wreszcie 1923 r. mło- 

dzież zwraca się do społeczeństwa, która, 

rozumiejąc doniosłość nauki w kulturze 
narodowej i wartość młodzieży akademic- 
kiej jako przyszłej elity narodu, chętnie i 
serdecznie bierze się do organizowania spo- 
Jecznych instytucyj pomocy. Powstaje Rada 
Naczelna do spraw pomocy młodzieży aka- 

demickiej jako też poszczególne Koła Przy- 
jaciół Akademika. Organizacje te zespoliły 
na szerokim terenie współpracy dla dobra 
Akademika, doświadczenie i rozwagę star- 
szych z zapałem i twórczym rozmachem 
małodych. Zespoliła je chęć dopomożenia mło 
dzieży. Tygodnie Akademika stały się punk- 
tem szczytowym wysiłku zbiorowego nad 
stworzeniem kapitału społecznego, służącego 
zaspakajaniu najelementarniejszych potrzeb 
młodzieży akademickiej. A obok tego stały 
się Tygodnie Akademika świętem młodzieży 
świętem rozhukanej radości, Świętem par- 
skającego w Oczy nędzy, Szalonego swym 
rozmachem i nieposkromionego jak niepo- 
skromiony jest żywioł śmiechu. Korowody 
inaszkary w radosnej wrzawie kuligu, jakby 
chcąc zakpić z powagi i sztywnego konwe- 

nansu życia ciągnęły ulicami miast uniwer- 
syteckich, wszędzie żyjąc swobodą, czystą, 
beztroską, helieńską wesołością. 

Nie była więc to i nie jest żebranina. 
"fo tylko—zbiorowa manifestacja zwycięstwa 
kpiącego ducha nad omnipotencią praw 
przyrodniczych, ekonemicznych i ludzkich. 
Zbiorowa produkcja radości. W ponure, 
pełne waśni politycznych i społecznych, ży- 
cis polskie Tygodnie Akademika wprowa- 
dzały promyki jasności, manifestowały che- 
stertonowski paradoks zestawienia bezczel- 
nej powagi i grozy życia z buntują- 
cą się, upojną Szałem swej młodzieńczej 
zarozumiałości, duszą młodzieży. I tak przy- 
zwyczajała się ona do swych Tygodni, a | 
starsze społeczeństwo widząc, jak młodzież 
z głupia frant szaleje i bawi się, cieszyło się 
razem z nią, a ta radość była nieraz zapra- 
wiona łezką wspomnienia za ową nieza- 
pomnianą, wieczną młodością Obok tego. 
Społeczeństwo hojnie szło z pomocą swym 
xochanym bałaganiarzom. Ale sprawy ży- 
cia codziennego, praca twórcza nad budo- 
waniem dobrobytu materjalnego w.nowood- 
rodzonem państwie, ów „wyścig pracy” sto- 
pniowo zączął ochładzać zainteresowanie 
mię starszego społeczeństwa młodzieżą a 
młodzież, widząc obojętność szerszego ogółu 
poczęła kostnieć i zamykać się w sobie. 

Dziś trzeba z tem zerwać dla cbopėl- 
nej korzyści: społeczeństwu starszemu po- 
trzeba więcej twórczej radości w jego pracy 
zbiorowej nad przyszłością, trzeba wreszcie 
utrzymać nić wspólnoty ideowej pomiędzy 
sobą a młodymi, ażeby była zachowana tra- 
dycja młodzieży zaś potrzeba serca opieki i 
zrozumienia w jej „akademickich* dysku- 
sjach i poczynaniach. Taką płaszczyzną po- 
rozumienia jest właśnie Tydzień Akademi- 
ka. Niechże on się tem stanie! 

Niech więc wszyscy od zwykłego wyro- 
bnika, od wieśniaka z głuchej wsi — po 

pierwszych obywateli państwa zespolą się 
w jedną całość Święcącą wielkie święto 

młodości i radości. A w wyniku tego świę 

ta niech budują się domy akademickie, da- 

jące hygjeniczne i wygodne mieszkania, 

niech rosną kolonje akademickie, niech się 
rozszerzają i powstają nowe kuchnie aka- 

demickie, niech się zwiększa fundusz po- 

życzkowy, niech więc wzmaga się majątek 

społeczny Rzeczypospolitej Akademickiej! 
A jeśli tak będzie, to pamiętajmy, iż mło- 
dzież akademicka, widząc ofiarność społe- 
czeństwa widząc, że ona i społeczeństwo 
starsze to jednojduchowe ogniwo, będzie wszy- 

stkie swe siły zużywała dia dobra państwa 
polskiego i stokrotnie odda kapitał społecz- 
ny, wypożyczony dziś przez nią, w formie 
bardziej owocnej, bo inteligentnej pracy pań- 
stwowo-twórczej. Demb. 

(Choroby dzieci) 

Dr. L EU оее 
Zawalna 28/30, tel. 585. 
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jest wygodna i elegancka. Zamówienia na 

dalsze podróże przyjmuje telefon 375. 

KURJER 

PROGRAM 
Akcji VIl-go „Tygodnia Akademika* w Wilnie 

1). Organizacja VIl-go „Tygodnia 
Akademika“. 

1) Celem przeprowadzenia akcji VII 
Tygodnia Akademika, Prezydjum  Woje- 
wódzkiego Komitetu Wileńskiego Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej, zaprasza 
wybitne osobistości znane szerokim  sfe- 
rom społeczeństwa, zarówno na terenie 
m. Wilna, jak i w większych ośrodkach 
prowincjonzlnych Województwa Wileńskie- 
go do Komitetu Honorowego, oraz tworzy 
Komitet Wykonawczy pod nazwą „Woje- 
wódzki Komitet Wileński Vil-go Tygodnia 
Akademika”, kierujący właściwą akcją, 
mającą na celu obok propagowania idei 
niesienia pomocy materjalnej niezamożnej 
młodzieży akademickiej, dążenie do uzys- 
kania od społeczeństwa funduszów na do- 
starczanie tejże młodzieży środków mater- 
jalnych przez zorganizowanie rozmaitego 
rodzaju zbiórek i przeprowadzenie szeregu 
imprez dochodowych. : 

2. Na czels Komitetu \МуКопатстево 
stoi prezes Wojewódzkiego Komitetu Wi- 
leńskiego Pomocy Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej. 

3. Komitet Wykonawczy łącznie z 
prezesem składa się z 9 osób, w skład 
którego wchodzą: Prezydjum Wojewódzkie- 
go Komitetu Wileńskiego Pomocy Polskiej 
Młodzieży Akademickiej, przewodniczący 
Sekcji Propagandy i Imprez, przewodniczą* 
cy Sekcji Zbiórek, przewodniczący Sekcji 
Prowincji, sekretarz Generalny. kierujący 
biurem i mający bezpośredni nadzór nad 
czynnościami wykonawczemi. 

4 Praca Komitetu ogarniają dwa o* 
drębne tereny: 2) m. Wilno, oraz b) więk” 
sze ośrodki prowincionalne, 

5. Akcja prowadzona na terenie m. 
Wilna ześrodkowuje się w 2-ch sekcjach: 
a) Sekcja Propagandy i Imprez, b) Sekcja 
Zbiórek, które z kolei rozpadają się na 
poszczególne referaty, na czele których 
stoją referenci, rekrutujący się z pośród 
młodzieży akademickiej. 

6) Pracę na prowincji prowadzi Sek- 
cja Prowincji, która ogarnia różnorodne | 
przejawy akcji pomocy młodzieży akade- 
mickiej w czasie organizacji Vit Tygodnia 
Akademika na prowincji. 

1. Prace wykonawcze prowadzi biuro 
pod klerownictwem sekretarza generalnego 
przy pomocy 7-miu referantów oraz perso- 
nelu pomocniczego. 

8. Realizuje program ma zlecenie Ko- 
mitetu ogół polskiej młodzieży akademic- 
kiej, zorganizowanej na podstawie przy* 
musu pracy samopomocowej w kadry w-g 
wyboru pracy w odpowiednim referacie. 

2). Sekcja propagandy i imprez. 
Prace Sekcji rozpadają się na 3 refe- 

raty: s) Referat Propagandy, mający za po- 
średnictwem wszelkich środków propagan- 
dawych, jak transperenty stałe przez ulice, 
radja, kina, reklamy świetlne, pochody 

0 WINE i MŁODZIEŻY NKADENICKIEJ 
Wilno jest miastem akademickiem. 

Mówi o tem nie tylko trzy tysiące bato- 
rówek ale cały charakter miasta, mówi 

każdy załamek naszych ukochanych kre- 
mowych zaułków, cała nasza tradycja fila- 
recka. 

Wilno jest wielką akademją nowych 
myśli, poczynań, projektów. 

Tu u stóp Góry Zamkowej, w ciszy 
średniowiecza goreją młode pełne zapału i 
ukochania piękna serca. Rodzą się myśli— 
by wędrować w szeroki Świat czynu. 
Gedyminowych bram wychodzą nasi Wiel- 
cy. Bo są w Wilnie ukryte jakieś dziwne 
siły a źródła mocy biją w niebo hymnem 

potęgi, biją z cudów wszelakich pełnej 
Wszechnicy Batotowej. 

Rok rocznie napływa nowa fala ża- 
ków, by czerpać ze źródła—a moc w nich 
wzrasta i staną do życia ze stygmatem mi- 
łowania bezgranicznego z tęsknotą do wcie- 
lenia wielkiego słowa z tężyzną i zwartoś* 
cią zajadłą. 

Wywiera to znaczny wpływ na cha- 
rakter zespołowości akademickiej w Wilnie. 
Skrystalizowują się cechy regjonalae, Od- 
rębne a nam specjalnie właściwe. Gdy się 
bowiem rozejrzymy w naszej społeczności 
akademickiej, gdy zajrzymy do poszczegól- 
nych ośrodków, to napotkamy pewne skłon” 
ności, pewien tropizm niewyraźny może a 
jednak nie mniej istotny, stwarzający pe- 
„wien charakter ośrodkowy. 

l tak: Warszawa z zawrotnym pędzie 
poleruje powierzchnię życia, Lwów—wzno* 
si szafce na rubieżach, Poznań—stuka na 
maszynie, budując gmach dobrobytu go- 
spodarczego, Gdafsk—pochylony nad tab- 
licą rozdzielczą, pożera kilometry, Lublin— 
zapadł w zadumę nad zagadnieniami filo- 
zofji narodowej. Pozostały Kraków i Wilno. 
Związane dziwnym łańcuchem wspólnoty 
ideowej. Niezmęczone w szukaniu nowych 
dróg dla sztuki—nowego słowa dla myśli. 
Nie można traktować tego skrajnie ale że 
w tych środowiskach panuje taka właśnie 
atmosfera—to fakt. Dlatego też Kraków i 
Wilno są najstarszemi miastami o wybitnie 

akademickim charakterze. : 
Odbywa się VII Tydzień Akademika, 

jest on nie tylko świętem młodych—będzie 
radośnem świętem całego miasta.     Pamiętajcie o tem. 

Jur. L. 

WI LE NS K 

w dniach 14-—22 listopada 1928 r. 

propagandowe, ulotki, odezwy uświadamia- 
iąc społeczeństwo o zadaniach „Tygodnia 
Akademika", o sytuacji materjalneį mlo- 
dzieży akademickiej, © pracach i działalno- 
Ści stowarzyszeń samopomocowych mło- 
dzieży akademickiej. b) Referat Prasowy 
powyższe czynności spełnia za pośrednic- 
twem prasy. c) Referat Imprez organizuje 
szereg przedsięwzięć dochodowych, między 
innemi: Czarną Kawę z tańcami pozatem 
dążyć będzie Komitet w okresie trwania 
VII „Tygodnia Akademika" do wykupienia 
przynajmniej jednorazowo poszczególnych 
widowisk i przedstawień w kinach i test- 
rach wileńskich. : 

3) Sekcja zbiórek. 
Praca Sekcji ześrodkowuje się w 4-ch 

referatach na czele których stoją referenci. 
a) Referat ziednywanis członków Woje- 
wódzkiego Komitetu Wileńskiego Pomocy 

Polskiej Młodzieży Akademickiej, będzie 

kontynuówał wzorem lat ubległych zjedny- 

wanie osób z pośród inteligencji zawado- 
wej, urzędników państwowych, samorządo- 
wych i instytucyj prywatnych na członków 
Wojewódzkiego Komitetu Wileńskiego Po- 
mocy Polskiej Młodzieży Akademickiej, 
osób, które w swoim czasie przebywając 
w szeregach młodzieży akademickiej, lub 
też bliską styczność z mią mając najłepiej 
potrzeby tej młodzieży zrozumieją. Poza 
tem przy pomocy odpowiednich inkasen- 
tów będą inkasowane składki członkow- 
skie od osób, które w latach ub. na człon- 
ków się zapisały. Opłaty członkowskie 
zgodnie z SS 12, 13, 14 statutu Komitetu, 
wynosząc dla członków zwyczajnych skład- 
ka miesięczna 50 gr. i wpis 1 zł, dla 
członków wspierających roczna składka 25 
zł, dla członków dożywotnych jednorazo- 
wo 250 zł. Jako dowód zapisania się na 
członka, każdy zayisujący się otrzyma le- 
gitymacię i odznakę członkowską. 

b) Referat list i ofiar będzie rozsy- 
łał listy ofiar do wszystkich urzędów pań- 
stwowych, instytucji społecznych, banków, 
księży-probcszczów celem uzyskania tą 
drogą od osób, które dokładnie sobie zda- 
ją sprawę z sytuacji materja!nej młodzieży 
i jej potrzeb, odpowiednich sum pienięž- 
nych. Listy powyższe za pośrednictwem 
Sekcji Prowincji przesłane będą — 40 ро- 
szczególnych urzędów  starościńskich, ma- 
gistratów i urzędów gminnych. 

c) Referat znaczków. Wobec tego, 
iż na terenie Wileńszczyzny w latach ubie- 
głych akcja zbiórek za pomocą znaczków 
odpowiedniej wartości (niedużej), zawsze | £ 
dawała rezultaty finensowe dodatnie, do- 
sięgające w roku 1927 kwoty zł. 15.000. 
W roku bież. na tego rodzaju zbiórkę bę- 
dzie specjalna uwaga zwrócona. W tym ce- 
lu mają być uzyskane zezwolenia odpo- 
wiednich władz i czynników ma sprzedaż 
znaczków: a) w kasach kolejowych przez 
nalepiania na bilety, b) pocztowych i tele- 
graficznych, c) skarbowych, d) urzędów 

NOWICZE. 
Zdarza się czasem słyszeć z ust przed- 

stawicieli starszego społeczeństwa, zabiera” 
jących głos w sprawach akademickich, że 
pieniądz poświęcony akademikom idzie na 
marne. 

Nie będę tu już rozwodził się nad 
tem, że wraca on potem razem z procen' 
tem składanym, gdy akademik wchodząc 
do starszego społeczeństwa zaczyna praco- 
wać wraz z innymi nad rozwojem kraju. 
Że nie jest to frazesem, mamy już przykłady 

  

Z | tych, którzy ukończywszy uniwersytety (już 
po odbudowie niepodległości) teraz zajmu- 
ją poważne nieraz stanowiska. Nie. Mówi- 
ły o tem obszernie i udowodniały to ar- 
tykuły moich poprzedników. Ja w tym 
skromnym szkicu chciałbym wskazać, jak 
Bratnie Pomoce administrują, wypożyczo- 
nym im groszem społecznym, a dla jaś- 
niejszego dowiedzenia tego dam krótki rys 
gospodarki jednej z agend samopomocy, 
najbliższej może dla Wileńszczyzny, bo za- 
sadniczo do użytku studentów U. S. B. 
przeznaczonej, dam krótki rys Uzdrowiska 
Akademickiego w Nowiczach. Nowicze mają 
za sobą sześć lat istnienia. Sześć lat mija, | 
gdy rozpoczęły swoją nadzwyczaj pożytecz- 
ną działalność zdrowotną. 

Nowiczę i okolice to kraina piasków, 
sosnowych lasów i gaików, więcej tam 
co prawda lasu, ale tam gdzie las wytrze- 
biono odsłania się gleba piasczysta. Suche, 
żywicznemi woniami przepełnione powietrze, 
połączone z przecudnym wprost krajobra- 
zem, wypełniało wszystkie warunki potrzeb* 
ne na to, by stworzyć z Nowicz dosko- 
nałą kolorję wypoczynkową. Gospodarka 
Nowicz oparta była na możliwie jaknajda- 

iej posuniętej samowystarczalności. Admi- 
nistracja utrzymywała własne bydło i nie- 
rogaciznę, własną pasiekę, ogród warzyw- 
my i t. p. objekty potrzeb gospodarczych, 
chcąc przez to jaknajbardziej umożliwić 
kontrolę zdrowotności posiłków udziela” 
nych kuracjuszom. 

Na miejscu zawsze czuwała pomoc 
lekarska, do której zresztą prawie nigdy się 
nieuciekano. 

Że życie w Nowicząch płynęło żywo 
i przyjemnie zaświadczyć by mogli chyba 
kuracjusze, korzystający z Uzdrowiska. We- 
soło płynęły dni kuracjuszom. Nic zresztą 
dziwnego; gdzie się zbierze na wywczasy 
grupa młodych, to tam Od rana do wie- 
czora będzie rozbrzmiewał szczery zdrowy   

notarjalnych, e) dyrekcjach monopolów 
tytuniowych, spirytusowych,  nadleśnict- 
wach, oraz f) w sklepach i restauracjach 
— w tych ostatnich przez nalepianie znacz- 
ków na rachunkach. 

Akcja w tym kierunku skierowana 
będzie dążyła do tego, by tym sposobem 
najszersze masy społeczeństwa mogły w 
mniejszym lub większym stopniu przyczy- 
nić się do ofiąry niezamożnej młodzieży 
akademickiej. 

Znączków zostania wypuszczonych na 
sumę 70.000 zł. Wartość poszczególnych 
znaczków wynosić będzie 10 i 20 gr. 

Znaczkami powyższymi za pośrednic- 
twemem Sekcji Prowincji będą również za- 
silane odpowiednie urzędy i instytucje na 
prowincji. 

d) Referat nalepek. Komitet prowa- 
dzić będzie obok znaczków drugi rodzaj 
zbiórki a mianowicie za pośrednictwem na- 
jepek, które przez nabywców mogą być u- 
mieszczane w oknach i szybach wystawo- 
wych. Nalepki powyższe nabywalyby fir- 
my haadlowe, przedsiębiorstwa przemysło- 
we, zakłady publiczne, a także domy pry- 
watne, a za pośrednictwem Sekcji Prowin- 
cji przesłane będą i na prowincję. Ogólna 
wartość wypuszczonych nalepek wynosić 
będzie 6.000 zł. Wartość poszczególnych 
nalepek wynosić będzie: 1 zł., 50 gr., 20 
groszy. 

4) Sekcja prowincji. 
W Sekcji Prowincji ześrodkowuja się 

całokształt akcji tak propagandowej, jak i 
dochodowej prowadzonej na prowincji. 
W większych ośrodkach prowincjonalnych, 
w których istnieją Koła Przyjaciół Akade- 
mika bliższe opracowanie programu jak i 
charakter, Oraz rodzaj imprez dochodo- 
wych pozostawia się Zarządom poszczegó!- 
nych Kół. Nie jest wykluczone zorganlzowa- 
nie lokalnych loteryj fantowych. Sskcja Pro- 
wincji natomiast udziela wszelkich infor- 
macyj, wskazówek, oraz przesyła materjały 
jak: znaczki, nalepki, listy ofiar dla podję- 

lcia akcji VII Tygodnia Akademika na pro- 
wincji. 

Koła Przyjaciół Akademika nie są 
wcale skrępowane terminami prowadzenia 
akcji na rzecz VII Tygodnia Akademika. 
Nie może jednak powyższa akcja przękro- 
czyć dnia 15 stycznia 1929 r. 

Przed podjęciem akcji VII Tygodnia 
Akademika na prowincji i deflnitywnem 
ułożeniem programu, odwiedzą poszcze- 
ólne Koła Przyjaciół Akademika delegaci 
Wojewódzkiego Komitetu Wileńskiego Po- 
mocy Polskiej Młodzieży Akademickiej. 

Poza imprezami dochodowemi wzo- 
rem lat ubiegłych Komitet VII Tygodnia 
Akadem. dążyć będzie do powiększenia 
ilości członków Kół Przyjaciół Akademika, 
oraz do zapisania pozostałych urzędów 
gminnych i magistratów na członków wspie- 
rających. 

śmiech, przeplatany pieśnią. Tak było w 
Nowiczach. 

Na dowód, że Nowicze rozwijały się 
coraz bardziej i zyskiwały uznanie szer- 
szych warstw młodzieży, może posłużyć 
fakt, że gdy w roku 1924 z uzdrowiska 
skorzystało 111 osób przy obrocie 24.952 
złotych, rok 1928 wykazał obecność 336 
kuracjuszy przy obrocie 50.500 zi, przy” 
czem zaznaczyć należy, że rok 1928 był 
wyjątkowo niepomyślnym ze względu na 
niepogody trwające prawie przez całe lato. 
Tak więc Nowicze spełaiały swoje zadanie 
w zupełności. Spełniały tembardziej, że 
mógł z uzdrowiska korzystać każdy. Jeśli 
któryć z członków „Bratniej Pomocy" nie 
mógł uiścić opłat należnych za pobyt w 
uzdrowisku, te otrzymywał odroczenie tych= 
że w 50 proc. lub nawet jeśli warunki ma* 
terjalne były wyjątkowo ciężkie, otrzymy- 
wał 100 proc. odroczenia opłat. To znaczy 
zobowiązywał się całą sumę spłacić po 
ukończeniu studjów. 

Pożyteczność instytucji uzdrowiska 
akademickiego jest więc wobec powyższego 
rzeczą pewną. 

Nowicze zakończyły swoje istnienie 
wobec wygaśnięcia umowy z właścicielem 
i zakupienia tych terenów przez Min. Spraw 
Wojskowych. 

"Ale nie znaczy to bynajmniej, że prze- 
stanie istnieć uzdrowisko akademickie jako 
takie. Bez względu na to gdzie ono będzie, 
musi być, gdyż jest to placówka koniecz- 
nie potrzebna. Na przyszły rok akademicki 
Wileński Wojewódzki Komitet Pomocy Mło- 
dzieży Akademickiej projektuje urządzenie 
uzdrowiska w miejscowości Legaciszki od- 
ległej o 20 klm. od Wilna. Niestety reali- 
zacja tego projąktu napotkała na przeszko- 
dy natury finansowej wobec czego zwrócono 
się do Min. W. R.i O.P. z prośbą o 
subsydja. Sprawa ta definitywnie załatwioną 
nie została. Widzimy więc, że i tu, jak 
zresztą we wszystkich swoich poczynaniach 
Pomoc i Samopomoc akademicka napoty- 
ka trudności finansowe. 

Placówka konieczna, niezbędne miej- 
sce spoczynku dla wyczerpanych całonocną 
pracą, ale uruchomić nie można bo — nie- 
ma pieniędzy. 

} H. L. Chmielewski. 

Pamiętajcie 0 tem, że akademicy wileńścy 
gą synami Ziemi Wileńskiej i mają być jej 

przyszłymi obywatelami. 
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Walka z gruźlicą. 
Gruźlica jest dziś bodaj, że najgroź- 

niejszym wrogiem młodzieży akademickiej. 
Zabiera ona setkami, co najtęższe i naj- 

lepszą nieraz przyszłość rokujące, jednostki, 
szczególnie po wojnie, gdy młodzież zna- 
lazłszy się w ciężkiej sytuacji materjalnej i 
nadmiernie się  przepracowując przy 
jednocześnie niewystarczającem odżywianiu 
i złych warunkach zdrowotnych nie mogła 
poświęcić należytego czasu na uprawianie 
sportu i zajęcie się wogóle swem zdro- 
wiem, 'rozpanoszyła się gruźlica na dobre. To 
też walka z tym wrogiem stała się pier«- 
szorzędnem zadaniem instytucyj samopo-— 
mocowych, które też do tego zabrały z ca- 
łem zrozumieniem grozy sytuacji i rozpo- 
częły batalję na wszystkich frontach. Oto 
walka z gruźlicą poszła w dwóch kie- 
runkach: najpierw usunięcie tych ujemnych | 
czynników, które wpływają na powstanie 
i rozwój choroby, a więc buduje się w tym 
celu wzorowo urządzone domy akademic- 
kie, organizuje się letnie kolonje wypo- 
czynkowe i kultywuje się sport, podrugie 
leczenie chorych w początkowem  stadjum 
choroby co Się realizuje przez przeprowa- 
dzanie badań studentów i wysyłanie cho- 
rych do swych sanatoriów w Zakopanem i 
Mikuliczynie. Lwia część pracy w tej kam- 
pasji antigruźlicznej przypada na leczenie ku- 
racyjne. I tu właśnie odczuwa się dotkliwy 
brak, odpowiednio do ilości chorych po- 
jemnego, sanatorium. Przejęliśmy coprawda 
w spadku po okresie niewoli Dom Zdro- 
wia „Bratnia Pomoc* w Zakopanem, któ- 
ry został wybudowany w roku 1920, ale 
dziś już jest on niewystarczający, bo mieści 
zaledwie 52 kuracjuszy. To taż Rada Na- 
czelna do spraw pomocy młodzieży aka- 
demickiej już oddawna myślała o budo- 
wie nowego sanatorjum ale dopiero w bie- 
żącym roku mogła przystąpić do realizo- 
wania powyższego projektu. W tym celu, 
aby prawnie umożliwić Radzie Naczelaej 
zdobycie kredytów pod hipotekę, Ogólno- 
polski Związek Bratnich Pomocy przeka* 
zał Radzie tytuł własności Domu Zdro- 
wia „Bratnia Pomoc” w Zakopanem. Przy- 
szłe to sanatorjum ma być zbudowane na 
południowym stoku Gubałówki, w sąsiedz- 
twie sanstorjum Związku Nauczycieli Szkół 
Powszechnych. Fundusze potrzebne czer- 
pane są ze specjalnych oołat młodzieży . 
akademickiej na budowę sanatorium w wy- * 
sokości 5 zł. rocznie od każdego studenta, 
pozatem Rada Naczelna rachuje na pomoc 
społeczeństwa w pierwszym rzędzie przez 
fundowanie w projektowanem sanatorjum 
poszczególnych łóżek. Ofisrodawca, skła- 
dający kwotę złotych 10000 jednorazowo, 
lub w kilku ratach nabywa prawo do naz- 
wania łóżka swoim imieniem. 

Tak więc zdrowie młodzieży akade- 
mick'ejį, a tem samem i zdrowie Narodu 
zależy dziś od zrozumieniai ofarności spo- 
łeczeństwa. Niech więc każdy, jak i ile 
może, daje na budowę sanatorium w Za- 
kopanem. jest to pierwszorzędna lokata 
kapitalu społecznego, bo oto dziś, prze- 
glądając opisy kuracjuszy „Domu Zdro- | 
wia” w zakopanem znajdujemy tam na-- + 
zwiska, dziś już głośne i zasłużone wo- 
bec kraju. H. D. 
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Aby udostępnić Sz, Pu- 
Uwaga! bliczności do uczęszcza- 

nia mok ik „Polonja“ 

urząca PORANEK 
w NIEDZIELĘ od godz. 12-ei do 4-ej 

po cenach znacznie zniżonych. 

  

Nowe książki. 
Ukazały się dalsze 3 tomy Bibljoteki „Weż 

mnie z sobą* w cenie po 3 zł. za tom. Tym ra- ы 
zem wydawca rodzimych, polskich autorów daje SH 
czytelaikom: A. Marczyńskiego „Mścicielka”, Prze- ®) 
włockiego „Prawdziwy mężczyzna" Szczepkowskie- 
go „Oczy, które zabiły*. Wszystkie te powieści, 
treści ciekawej, sensacyjnej — zyskają uznanie 
nabywców i zachęcą ich do kompletowania wyżej 
wspomnianej „Bibijoteki". 

W Bibljotece „Weź mnie z sobą” wydała 
Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rze- 
peckiego w Poznaniu trzy powieści rodzimych i 
znanych już autorów. я 

Dr. Antoni Marczyński napisał fantastyczną 
powieść „Wyspa nieznana”, w której przedstawia 
losy Polaka-marynarza. M. H. Szpyrkówna w po- 
wieści „Nena zaczyna żyć”, opisuje przeżycia | 
pensjonarki; z wielkim humorem i bystrym @а- _ 
rem spostrzegawczym przedstawia autorką typ7 
i charaktery naszej uczącej się młodzieży żeń- 
skiej. Trzecia powieść Stelli Olgierd (Skrzetuskiej) 
daje nam pod tytułem „Czarownica” typ karaim- 
ki-żydówki z szesnastego wieku, która czarami 
chciała zniewolić do małżeństwa rycerza pol- 
skiego, a nie osiągnąwszy celu, ginie straszną 
śmiercią. ; 

Cena każdego tomu zł. 3, — do nabyciasą | 
te trzy powieści w wszystkich księgarniach i na 
stacjach kolejowych w kioskach „Ruchu“. 

Myśl wydawcy, aby popierać autorów ro- 
dzimych, wobec zalewu tłumaczeń utworów ob- 
cych — nie zawsze wartościowych—zasługuje na 
uznanie i poparcie. Dalsze powieści ukazywać się 
będą w odstępach kilkutygodniowych. W końcu 
października ukażą się powieści Bol. Szczepkow- 
skiego, Józefa Warty-Przewłockiego i d-ra Anto- 
niego Marczyńskiego. 5 

Wśród pism. 
— „Droga“. Tak aktualnej obecnie spra« 

wie reformy konstytucji poświęcony jest całkowi- |. 
cie Nr 9 miesięcznika „Droga”*. W szeregu arty- / 
kułów na ten temat zabierają głos wybitni znaw- * 
cy tej sprawy i publicyści jak: prof. W. L. Jawor- 
ski, Tadeusz Hołówko, prof. dr. Maliniak oraz 
kilku uczonych młodszej generacji przcujących w 
tej dziedzinie. Całokształt tego zagadnienia w ak- 
tualnem naświetleniu został ujęty syntetycznie we | 
wstępnym artykule. Pozatem w sprawozdaniach z 
książek zostało omówione dzieło prof. W. L, Ja-, » 
worskiege o reformie konstytucji. W dziale „Z 1: 
žycia zagranicy“ skomentowano list B. Shaw o 
faszyzmie i liberalizmie, przytoczony w całości. 
Kronika zawiera sprawozdania z ostatnich wystaw   (Cotliba, Dołżyckiego, Rafałowskiego i in.) z no- | 
wych filmów polskich oraz z szeregu książek.   

Ч 
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KRONIKA. 
  

  

Dziś: Anieli P. 
Niedziela] Jutro: Elżbiety Wd, 

18 Wschód słońca—g. 6 m. 46 
listopada.| Zachóod „ £ 15m2i 

BETEOROLOGICIZKA. 
  

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. 5. B. z dn. 17.XI. b. r. Ciśnienie 
średnie 745. Temperatura-|-8 stop. C., opady 0.1 
Wiatr południowy. : 

Uwagi: pochmurno, deszcz. następnie po- 
godnie. Maksimum + 9 stop. C. minimum > 
stop. C. z 

Tendeacja baromatryczna: silny spadek ci- 
śnienia a następnie wzrost. 

KOŚCIELNA, 

— Przeniesienie Obrazu M. B. Osirobram- 
skiej. Wczoraj w południe w obecności J. E. ks. 
Metropolity Jałbrzykowskiego J. E. ks. biskupa 
Michalkiewicza konserwatora p. Remera i prof. 
Kłosa odbyło się przeniesienie i ustawienie w ka- 
piicy cudownego obrazu M. B. Ostrobramskiej. 

Jak wiadomo przed dwoma miesiącami 
obraz był przeniesiony co zakrystji w celu prze- 
prowadzenia w ołtarzu potrzebnego remontu i 
ustawienia żaluzyj ochronaych. 

Wieczorem o godzinie 5 J. E. ks. Metropo- 
lita odprawił w kapiicy Ostrobramskiej pierwsze 
solęnne nabożeństwo. (x). 

MIEJSKA. 

— W sprawie likwidacji pożyczki angiel- 
skiej. We wtorek 20 b. m w lokalu Magistratu 
odbędzie się posiedzenie komisji do likwidacji za- 
granicznej pożyczki, zaciągniętej przez miasto w 
roku 1912. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Wypłata zasiłków doraźnych dla bez- 
robotnych pracowników umysłowych, 24 b. m. 
w gmachu Ratuszu przy ul. Wielkiej nastąpi wy- 
płata zasiłków doraźnych dla bezrobotnych pra- 
cowników umysłowych za m-c listopad. 

Z UNIWERSYTETU. 

— Wykłady Powszechne Uniwersyteckie 
Dnia 18 b. m. o godz. 7-ei wieczór „w Sali Snia- 
deckich (ul. Św. Jańska 10) odbędzie się wykład 
powszechny p. Antoniego Narwoyszą p. t. „Odzy- 
skanie niepodległości, jako wynik myśli wyzwo- 
leńczej pokołeń XIX wieku”. Wstęp 50 gr., dla 
młodzieży szkolnej i akademickiej 20 gr.3 : 

-  (—)Stefan Giixelli 
Przewodniczący. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Sekretarjat Stowarzyszenia Bratnia Po- 
moc Pol. Młodz. Akadem. U. 5. B. w Wilnie po- 
daje do wiadomości ogólnej, że Sekcja Pośred- 
nictwa Pracy przy wymienionem wyżej stowarzy- 
szeniu poleca rutynowanych korepetytorów, oraz 
pracowników we wszelkich innych dziedzinach. 
Łaskawe zgłoszenia pracy prosimy kierować do 
łokalu Bratniej Pomocy (ul. Wielka 24) we wtor- 
ki godz. 19—20, środy i piątki godz. 20—21. 

WQJSKOWA. 

— Nowy komendant placu we Lwowie. 
W związku z ostatniemi zajściami, jakie miały 
miejsce we Lwowie, na kierowniczych stanowi- 
skach nastąpił cały szereg przesunięć. Między 
innemi komendantem placu we Lwowie mianowa- 
ny został major Woźniakowski z 1 p. a. p. Leg. 
w Wilnie. 

ZE ZWIĄZ. i STOWARZ. 

— Zbiórka książek. Dzisiaj, w dniu 18 Ц- 
stopada, staraniem Związku Młodzieży Polskiej 
w Wilnie została zorganizowana na terenie całe- 
go woj. wileńskiego zbiórka książek na rzecz 
bibljotek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. 

— Obchód Święta Młodzieży. Dziś, w nie- 
dzielę 18 listopada w dniu' „Święta Młodzieży” 
odbędzie się o godz. 1 pp. Akademia w sali Snia- 
deckich* U. S. B. Na program złoży się: 1. Re- 
ferat p. Henryka Dębińskiego na temat „Święto 
Młodzieży. 2. Spiew (solo) p. Janina Plawska. 3. 

„Cytra (solo) p. prof. Witold Jodko. 4. Śpiew (so- 
lo) p Ryta Jentysowa. 5. Skrzypce (solo) p. Woj- 
ciech Dąbrowski. 6. Śpiew (solo) p. Janina Pław- 
ska. 7. Deklamacja p. Kazimierz Knobelzdort. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY. 

— W Sali „Ogniska“ Kolejowego. W nie- 
dzie'ę dnia 18.XI r. b. o godzinie 15.30 odbędzie 
się w Sali Ogniska (ul. Kolejowa 19) koncert pa- 
pularny z udziałem chóru, orkiestry oraz solistów. 

W tym dniu o godz. 18 profesor Ц. 5. В 
Mieniecki wygłosi odczyt na temat: „Upadek Pań: 

  

  

  

  
   

ARTYSTYCZNA. 

— Zamknięcie wystawy modernistów pol- 
skich przy ul. Dąbrowskiego 5, która wzbudziła 
tak żywe zainteresowanie publiczności wileńskiej, 
nastąpi nieodwołalnie w dniu dzisiejszym (w nie- 
dzielę) o godz. 8 wieczorem. 

ŚPRAWY ROBOTNICZE. 

— Stan bezrobocia. Podług ostatnich da- 
nych statystycznych stan bezrobocia na terenie m. 
Wilna przedstawia się w cyfrach następujących: 
robotników metalowych—105; budowlanych — 198; 
innych w,kwaliiikowańych—714; niewykw.—987; 
robotników umysłowych—545. Razem 2548 bez- 
robotnych, w tej liczbie mężczyzn 1648 i ko» 

"biet 798, 

W p'równaniu z tygodniem poprzednim 
bezrobocie zwiększyło się o 121 osobę. 

Teatr i muzyka. 
REDUTA (ną Pohulance). 

Oststnie przedstawienia „Cara Pawła I“. 
, Dziś po południu dramat Merežkowskiego 

„Car Paweł I* z Junoszą-Stępowskim, znakomi- 
tym odtwórcą postąci tytułowej. Bilety po cenach 
popularnych, t.j. od 50 gr. rano do nabycia w 
„Orbisie“, a od l-ej w kasie teatru, 

Początek punktualnie o godzinie 3-€j. 
Wieczorem „Car Paweł I* — o 20-ej. 
Jutro, przed wyjazdem Zespołu Reduty w 

objazd Ziem Wchodnich Rzplitej „Car Paweł I* z 
Junoszą-Stępowskim nieodwołalniepo raz 
ostatni. 

Najbliższą nowością Wilna będzie występ” 
artystów warszawskich z Lucy Messal, J. Redo, 
Bol. Horskim na czele w operetce p. t. „Pan mi- 
nister na inspekcji". 

| Wileśskie Towarzystwe Filharmonicane 
w Reducie na Pohulance. 

— Kwartet Drezdeński w Wilnie. We wto- 
rek 20.go b. m. odbędzie się jedyny występ zna- 
komitego zespołu kameralnego, mającego już od 
szeregu lat ustaloną sławę w kołach muzycznych 
Europy. W programie genjalny kwartet Beethove- 
na cis-mall. op. 131, następnie Schuberta a-moll, | 
osnuty na tematach znanej Jego pieśni „Der Todt! 
und das Madchen* (Śmierći Dziewczyna) dv słów 

Antoniego : 
Dvorzaka. Występ kwartetu Drezdeńskiego stano- ' 
Corneliusa, wreszcie kwartet F-dur 

wi dla Wilna ewenement nielada, skoro się zwa- 
ży, że od całego szeregu lat możemy zanotować 
pierwszy koncert zagranicznego zespołu kameral- 
nego. Bilety w ograniczonej liczbie do nabycia | 
w biurze „Orbis”, ul. Mickiewicza 11. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“), 
, — Występ Karola Hanusza. Obdarzony ; 

żywiołowym humorem, oraz kolosalną inweacją | 
nasz gość warszawski Karol Hanusz rozśmiesza ' 
do łez i znakomicie bawi najzagorzalszych pesy- 
mistów, ta też widownia Teatru Polskiego aż trzę- 
sie się od oklasków podczas przedstawień, na 
które, oprócz występu K. Hanusza, składają się 
dwie znakomite komedje Twajna i France'a „His- 
torja O człowieku, który wydawał Gazetę Rolni- 
czą” i „klistorja o człowieku, który zaślubił nie- 
mowę”. 

— Pożegnalny występ Marji Gorczyńskiej. 
Dziś Marja Gorczyńska o godz. 5 m. 30 pp. po 
raz ostatni wystąpi na naszej scenie w komedji 
Kesslera „Grzebień szyldkretowy*, 

Ceny miejsc zniżone. : 
— „Damy i Huzary“ dla młodzieży, Dziś 

o g. 3-ei pp. grane będą „Damy i Huzary* dls 
młodzieży szkolnej. 

Ceny miejsc od 20 gr. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

NIEDZIELA, dn. 18 listopada 1928 r. 
11,00: Transmisja z Wiednia: Uroczystości 

ku uczczeniu stulecia śmierci Fr. Schuberta. Wy- 
konawcy: Wiedeńska Akademja Śpiewacza, Zwią- 
zek Śpiewzczy T-wa Przyjaciół Muzyki, oraz Wie- 
deńska Orkiestra Symfoniczna pod dyr. Roberta 
Fiegera. Po transmisji komunikat meteorologiczny. 
14.00—15,00: Transmisja z Warszawy: Odczyty rol- 
nicze. 15,15—17,20: Transmisja koncertu z Filhar- 
monji Warszawskiej. 17,20—17,45. Odczyt w jęz. 
litewskim wygłosi Józef Kraunaitis. 17,45—18,00; 
Komunikaty i odczytanie programu na poniedzia- 
łek. 18,00—18,35: Transmisja otwarcie Salonu Phi- 
lipsa w Wilnie, Mickiewicza 23. W programie: 
przemówienia oraz muzyka. 18,35—19,00: Odczyt 
z powodu 10-lecia niepodległości Łotwy, na za- 

KURIE 

  

i wie, komunikat meteorologiczny. 

  

о— 

СЕЙ ЗК 

Nowy konflikt wśród stronnictw niemieckich. 
BERLIN, 17.Xł (Pat). Bezpośrednio po załatwieniu wczorajszego konfliktu po- 

między stronnictwami rządowemi w sprawie budowy pancernika już dzisiaj powstał nowy 
zatarg, który grozi wywołaniem nowego nastroju kryzysowego. Centrum i socjaliści 
zgłosili wniosek © przyznanie przez rząd Rzeszy znacznych bezzwrotnych zasiłków 
komunalnych północao-zachodnim Niemcom na wypłacenie zasiłku robotnikom do- 
tkniętym lokautem. . 

Niemiecka partja ludowa ošwiadczyla na to kategorycznie, že mogłaby się ona 
zgodzić tylko na takie uregulowanie kwestji, przy którym zasiłki wypłacone byłyby 
tylko rebotnikem mie należącym do związków zawodowych. 

Niemiecka partja ludowa miała grozić w tei sprawie wycofaniem swoich ministrów 
z gabinetu. Wniosek centrowy popierany bardzo mocno przez frakcję socjalistyczną 
był przedmiotem dalszych dzisiejszych obrad komisji polityki społecznej. 

  

Zawalenie się domu w Przemyślu. 
PRZEMYŚL, 17. XI. (Pat.) Dnia 17 b. m. o godz. 7 rano zawalił się tu trzypią- 

trowy dom mieszkalny przy ulicy Kazimierza Wielkiego Nr. 5. Według dotychczasowych 
informacyj wskutek katastrofy zginęła rodzina krawca Hermana Schnitzla, złożona z 
czterech osób. Natychmiast po wypadku przybyła policja, straż ogniowa, oddział 10 
pułku saperów, i rozpoczęto energicznie akcję ratunkową. Miejsce katastrofy otoczono 
kordonem policji. 

Wręczenie nagrody Halinie Konopackiej. 
WARSZAWA. 17. XI. W dniu wczorajszym odbyło się w mieszkaniu p. Haliny Konopackiej 

oficjalne wręczenie naszej rekordzistce wielkiej dorocznej nagrody przechodniej państwowego Urzędu 
Wychowania Fizycznego. Piękny puhar wręczył p. Konopackiej dyrektor Panstwowego Urzędu Wy- 
chowania Fizycznego ppułk. Ulrych, wygłaszając przytem okolicznościowe przemówienie. Nagroda 
Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego została przyznana p. Konopackiej za pobicie rekordu 
światowego w rzucie dyskiem i zdobycie tytułu mistrzyni olimpijskiej. 

Ucieczka więźnia z 
Wczoraj koło stacji Juraciszki Zz pę- 

dzącego pociąga zdołał zbiec transporto- 
wany z Wilejki do więzienia w Siedlcach 
bandyta skazany na 3 i pół lata ciężkiego 
więzienia niejaki Bondarow Timofiej, ope- 
rujący w swoim czasie na terenie powiatu 
wilejskiego pod różnemi nazwiskami. Bon” 
darow był eskortowany wraz z innymi 
wiežaiami odsyłanymi do ciężkiego więzie” 

  

  

Supersensacja Sezonu _ HAŃBIĄCY 

„bólly paszport” 
w wykonaniu artystów Moskiewskiego 

teatru Stanisławskiego | 
jutro premjera „Helios“ 

w kinie 

Strzeżcie się przeziębienia. 
Zbliża się zima z jej srogiem powie- 

trzem i każdy musi zaopatrzyć się w kalo- 

    3795. 
  

isze i śniegowce, dla pań zaś, które dbają 
także o elegancję śniegowców, wskazanem 
jest, by przy kupnie żądały wszędzie Ok2- 
zania wyrobów „Quadrat* i przy porów- 
naniu z innemi z łatwością dojdą do prze- 
konania, iż Śniegowce „Quadrat* są na- 
prawdę najbardziej eleganckiemi, najtrwal- 
szemi w porównaniu z innemi. 

Jakość gwarantowana. 3787 

PONIEDZIAŁEK, dn. 19 listopada 1928 r. 
11.56—12.10. Transmisja z Warszawy: sy- 

gnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krako- 
16.10 — 16.30. 

Odczytanie programu dziennege i chwilka litew- 
ska. 16.30—16.45. Komunikat L. O. P. P. 16.40— 
17.10. Bajki opowie dzieciom Ciocia Hala. 17.10— 
17.35. Transmisja z Warszawy. „Z włoczęgi my- 
śliwskiej — lato na Białorusi* odczyt wygł. St. 
Dzikowski. 17.35—18.00. „G. F. Haendel" odczyt 
z cyklu: „Fistorja muzyki w przykładach* wygł. 
dr. Tadeusz Szeligowski. 18.00 — 19.00. Koncert 
popołudniowy. Wykonawcy: Orkiestra Rozgł, Wi- 
leńskiej pod dyr. Zygmunta Dołęgi, Zofja Bort- 

  

 kiewicz-Wyleżyńska (sopran), Tadeusz Szeligow- 
ski (akom.). 19.00—19.25. Audycja z cyklu: „Roz- 
wój polskiego humoru* Fragmenty z „Pamietai- 
ków” Paska, w wyk. art. Teatru Polskiego Karo- 
la Wyrwicz-Wichrowskiego. 19.25 — 19.50. „O 
szkołacń unickich w Żyrowiczach* odczyt wygł. 
Walerjan Charkiewicz. 19.50. Sygnał czasu z 
Warszawy, odczytanie programu ma wtorek i ko- 
munikaty. 20.30. Transmisja z Warszawy: Kon- 

kończenie wykonany zostanie łotewski hymn pań- i cert poświęcony twórczości F. Schuberts, w setną 
stwowy. 19,00 — 22,30: Transmisja z Warszawy: | 
Dzień Akademika w Radło. Transmisja Journal ' 

Poczem komuni- ; parie, koncert, kabaret, rewja. : 
katy: P. A. T., policyiny, sportowy i inne. 22.30— 
23,30: Transmisja z Warszawy: Muzyka taneczna ° 
z dancingu „Oaza”. 

i T 3 

      

rocznicę zgonu. Wykonawcy: Oktet instrumen- 
talny, Aleksander Michałowski (śpiew) i prof. 
Ludwik Urstein (akomp.). 22.003— 23 30. :Trans- 
misja z Warszawy. komunikaty; P.A.T., policyjny, 
sportowy Oraz spacer dstektorowy po Europie 
retransmisje stacyj zagranicznych).   

w zy z AZ OZ AZ OO O Зь ЗОВОНОННООННЙ 

Obwieszczenie o licytacji. 
Urząd Celny w Wilnie na zasadzie postanowień S$ 34 i 49 

rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 roku o 
s postępowaniu celnem (Dz. Ust. R. P. Nr 11 poz. 64 z 1920 r.) 
j zmienionych brzmieniem rozporządzenia Ministar Skarbu z dnia 

1 maja 1925 roku (Dz. Ust. R. P. Nr 49 poz. 339 z 1921 roku), į 
podaje do wiadomości ogólnej, iż w dniu 10 grudnia b. r. o $ 
godz. 10 rano w magazynach kolejowo-celnych na stacji towa- 
rowej w Wilnie odbędzie się 

pędzącego pociągu. 
nia. W chwili 
stacji Juraciszki Bondarow, który był skuty 
z innym więżaiem udał się do ogólnej ubi- 
kacji. W drodze wyswobodził się z kajdan 
i dotarłszy do okna, bez namysłu pomimo, 
że pociąg był w biegu—wyskoczył na plant. 
Pociąg został natychmiast wstrzymany i 
policja zarządziłą pościg, który jednakże 
mie dał rezultatu. (x) 

  

wileńskim 
— Zagadkowe zaginięcie młodej dziew» 

czyny. Marja Mielnikowa (św. Ignacego 6) powia- 
domiła policję, że nieznana jej kobieta zamieszku- 
jąca chwilowo w hotelu „ltalja* przyjęła jej córkę 
Wladyslawę lat 19 w charakterze bony i wywiozła 
w niewiadomym kierunku. 

— Pomyłka w apiece miejskiej, P Fejga 
Goldtarb posłała przed miesiącem męża z receptą 
d-ki Dziekiewicz ze szpitala Św. Jakuba, po le- 
karstwo do apteki miejskiej. Dano mu zupełnie 
coś innego, na receptę dla p. Janczukowej pisaną 
przez tęż doktorkę. Chorej od zażywania lekar- 
stwa znacznie się pogorszyło. Niepiśmienny Gold- 
farb udał się znów do d-ki z receptą i, gdy p. 
Dziekiewicz oświadczyła, że jastto inna zupełnie | 
recepta, nie, ta którą pisała dla p. Goldfarb, uda- 
no się do apteki miejskiej. 

Tam atoli odprawiono ludzi z niczem, wma- 
wiając im, że to oni się omylili. 

Tak nie-wolno! Lekarstwo omylone może 
stać się przyczyną nieszczęścia. | 

Kika awanfuiy przy ml. Jatkowej. 
Dochodzenie policyjne w sprawie najścia na 

piwiarnię przy ul. Jatkowej 4 i zabrania od jedne- 
go z obecnych 335 zł. o czem donosiliśmy przed 
kilku dniami zdołało ustalić dużo ciekawych szcze- 
gółów. Okazało się, że współwłaścicielem tej pi- 
wiarni jest prezes osławionego „Bruderfereinu* 
i że piwiarnia jest stałem miejscem źbiórek róż- 
nych podejrzanych osobników, wśród których zdo- 
łano już wyłowić „występowiczów”, 

Najmodniejsze swetry 
damskie 

GARSONKI 

į Jan Wokulski | S-ka 
tel. 182. 

3779 --5 

WIELKA 9, 

WODZE EAS 

SPORT. 
Dzisiejszy mecz. 

Dziś o godz. 13 na boisku 6 s. p. Leg. 
(Antokol) odbędą się zawody piłki nożnef o zdo- 
bycie puharu Wil O. Z. P. N'u pomiędzy „W. K. 
S. I p. P. Leg.*, a W. K. S. Pogon. as ze 
względu ną drużyny biorące udział zapowiadają 
się bardzo ciekawe | 

    

   

gdy pociąg zbliżał się do 

  
   

Szpital starozakonnych 
fuad. małż. Poznańskich w ŁODZI poszuzuje 

zę wykwalifikowane PIELĘGNIARKI orzz SIOSTRY 
s OPERACYJNE. Oferty kierować pod wyżej 

: wskszanym с @гезет. | 

1 

Przy niedostateczaćj formie przawodu 
pokarmowego, katarze żołądka i kiszek, opu- 
chlinie i stanach zapalnych kiszki grubej, skłon- 
ności do zapalenia ślepej kiszki, naturalna woda 
gorzka „Franciszka- Józefa" szybko usuwa objawy 
zastoinowe i bóle w podbrzuszu. Wieloletnie do- 
świadczenia szpitalne wskazują, że stosowanie 
wody Franciszka- Józefa doskonale reguluje funk- 
cje przewodu pokarmowego. Żądać w apiakach. 
  

Kine „POLONJA* 

Nareszcie jutro premjera dawno 
oczekiwanego przez całe Wilno filmu 

Pl 49 BURZA” 

„459 John Barrymore 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze, 

Uprzejmie proszę o łaskawe umieszczenie w 
poczytnem Pańskim piśmie następującego oświać- 
czenia z powodu artykułu p. H. Romer p. t. „Wa- 
ra, kołoto!” („K. Wil." Nr 264 z dn. 17.XI. r. b.). 
Czyn, którego dokonała „Bibljoteka Polska* wy- 
dając „Pana Tadeusza" w opracowaniu J. N. Mil- 
lera i pod redakcją prof. Włodzimierza Са!ес 
kiego, powinien być traktowany narówni z pusz- 
czabiem w obieg fałszywej monety lub z działa- 
niem na szkodę państwa. jest to nie cynizm, 
nie ohyda, lecz zbrodnia, o której krzyczeć głośno 
można i t(zzeba przedewszystkiem w Wilnie, mo- 
gącem łatwo się poznać na wartości „naukowych* 
wydawnictw „przystosowanych do najnowszych 
postulatów nauczania literatury. 

Głęboko wdzięczny p. Н; Romer-Ochen- 
kowskiej za szlachetne, odważne i jedynie słu- 
szne postawienie kwestji, przyłączam się do Jej 
protestu i wzywam kolegów-zolonistów do sta- 
nowczego wypowiedzenia się, prosząc Sz. Redakcję 
o łaskawe otwarcie na pewien czas stałej! rubryki 
pod tym tytułem, który zdobi artykuł p. H. Romer. 

17. XI. 1928, Ż głębokiem poważaniem 
Walerian Charkiewicz 

naucz. gim. O.O. Jezuitów w Wilnie 

      

    

Nauczycielom | wychowawcom 
| polecamy na GRUDZIEŃ łatwe obraz- 
| ki sceniczne: 

MH. Romer, Nasza Szopka . . 50 gr. 
M. Reuttówna, Św. Mikołaj . 40 , 

ы Krėl Migdatowy 40 „ 

Ńsięgarnia Józela Zawadzkiego 
WILNO. Zamkowa 22. 

niech śpieszy ujrzeć  śieszy rze" |HINM MOZŻOCHNA 
w arcydziele 

„Tajny Kurjer“ 
dziś ostatni dzień - 

w kinie „HELIOS“ 

2 — SŚkazanie bandy włamywaczy. Zeszłej 
zimy na terenie Wilna raz po raz notowano licz- 
ne włamania do sklepów w śródmieściu, a spraw- 
cy urządzali się tak sprytnie, że pomimo obser- 
wacyj i zasadzek nie zdołano ich przez dłuższy 
czas ująć. Bylioni poprostu plagą kupców, którzy 
ostatecznie zdecydowali się na własną rękę do- 
chodzić, gdzie przynajmniej magazynowane są 
ich towary. Jeden z poszkodowanych Buszkaniec 
wszedł w pertraktacje z włamywaczami i skradzio - 
ny towar—wykupił. | 

Jednakże „do czasu dzban wodę nosi“, 
Taksamo i w tym wypadku nieuchwytaych do* 
tychczas włamywaczy ujęto 22 marca r. b. w 
chwili gdy usiłowali wynieść towar ze sklepu Szul- 
kina przy ul. Sadowej. W policji poznane w za- 
trzymanych znanych, niebezpiecznych włamywa- 
czy Stankiewicza, Rąbala i Drekę. Na rozprawie 
sądowej okazało, że wszyscy trzej byli już kilka- 
krotnie karmi więzieniem, a pomimo to w dal. 
szym ciągu uprawisli swój niecny proceder. Os- 
skarżeni tłómaczyli się przed Sądem, że działali 
pod wpływem alkoholu, co jednakże nie wiele 
poskutkowało ponieważ, Sąd po zbadaniu Świad- 
ków i wysłuchaniu stron uznał wszystkich trzech 
wianymi zorganizowania bandy mającej na celu 
okradanie sklepów i składów i skazał po 4 i pół 
roku więzienia każdego. (x) 

‚ " zp" BE A 

  

     
    
       
  

Kto jeszcze nie widział. 

      

  

  

Wyjątkowa okazja 
Majątek ziemski z pełnym 
inwectarzem zaraz sprzeda- 
my dogodnie. 3765. 
Dom. H/K. „ZACHĘTA, 

, Mickiewicza 1, telef. 9.05. 

  

    
       _3797—5769 

  sprzedaż z licytacji towarów nie . RSE        odebranych przez adresatów. | ulokujemy 
Na wypadek niesprzedania towarów w wyżej oznaczonym 

terminie, odbędzie się powtórna licytacja (w dniu 20 grudnia 
b. r. o tej samej godzinie w tem samem miejscu. 

Przeznaczone na sprzedaż towary mogą oglądać reflek- 

stwa Polskiego w dobie Sasów" 

| F A 
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2000 c dola! ÓW niezwłocz- 
nie ną I hipotekę mieiską. 

Ogłoszenie. Dom H.-K. „ZACHĘTA“ : | m.» | Mickiewicza 1, tel. 9-05. Z tanci na 2 dni przed rozpoczęciem licytacji ©d godz. 10 do 13 Towarzystwo Kursów Technicznych p rzy Państwowej - 2 
Spis mających się sprzedać towarów, znajduje się na ta- nia 1928 r. otwiera dwuletnie kursy Dozorcėw Drogo- S Z aiv > 3 blicy urzędowej w Urzędzie Celnym w Wilnie oraz Dyrekcii wych. Przyjmowani będą kandydaci ze Świadectwem 

p) Ce) w Wilnie, ul. Ostrobramska Nr 6. Naczelnik urzęgu UKOfczenia 7:klasowej Szkoły Powszechnej, lub 4 klas | 
3778/1914/VI łukowski. gimnazjum. Wykłady odbywzć się będą w godzinach nadsjące się do galanterii | 

i kosmetyki w stanie do- 3 
brym sprzedają sie 23ро- 

|--—————— m" WIČCZOOWYCh (17 do 21). Oplata wynosi: wpisowe 10 

wodu niepotrzeby. - 

złot. i 30 złot. miesięcznie za naukę. Wszelkich infor- 

Ūsialnia sposobność wzbogacenia sių) R RZ 
macyj udziela oraz podania przyjmuje ksncelarja Kur- 

Podaj Fryzjer „Aleksander“. 

   

     

    

   

  

   

    

   
     

      

  

) 52Е 
TRWAŁEJ ELEGANCKIE 

2 = sów od godz. 17 do 19 w Szkole Techniczneį—Holen- z 
dernia 12. 3747 

  
nam dokładny adres, a wyślemy 
  

Grand Prix Paris 1927 

  

medai Paris 3766-0 
Gold medal$ Paris 1927 DARMO cenną pamiątkę naszych wyro- д 

Grand Prix bów. Zełączyć znaczek pocztowy na porto— [OJOJ0) KOŁDRY 66866 6 domów 
Libawa 1926, 1927 : | 

 „Pollux* ŁÓDŹ, Kilińskiego 12. dochodowych sprzedamy za 
3784.1 6.500 dolarów. 

Grand Prlx Mitawa 1927 3796 Wileńskie Biuro ©    1 rozmaitych materjałów i najlepszej waty 
      

B= | Gold medal Ryga 1627 JĄ yGDUWGDUGDNGDO © Аа i © | Komisowo-Handlowe 60. As PROWINCJA! WYJAZD do Warszawy TTC s Owa ИО „ © — “а й tel. 152. 
k Zalatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, dach państw. I legit ję U.S.B. Wielki medal złoty ми 192 za B-cia Chanufin$ zim 5:05: Interwencje, zastępstwa, porady, informacje we wszelkich nych wydaną w roku 1927/28 

fe) na imię Elżbiety Wałkówny — 
unieważaia się. 3774 

sprawach. Windykacje weksli i należności. 

| BIURO 
—  ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE Wywiady. 

Przędstawicielstwo i skład fabryczny 

B-cia TROCCY r: >. 

Wilno, Niemiecka 23, 
firma egz. od r. 1890. 

| Sprzedaż również na RATY. 3790 % 

с Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. © Ogłaszajcie się 

000000688038866666666 V „uje ИН, 

3789 

DOM 
„HANDLOWY 

  

„Pomoc prawno -handlowa“ 
Warszawa, Nowy-Świat 28. 

Prosimy załączać znaczki 
Korespondenci w całej Polsce poszukiwani. 
0Й 

  

© 
© 
© 
© 
© 

© 
© 
© 
©     

     
pocztowe na odpowiedź. 

3628-9 
PGPWGHWGOWGOWGER   komunalnych, isstytucjach finansowych i wszystkich innych. 
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Miejski Kinematograf 

Kaltaralno - Oświatowy 
SALA MIEJSKA 
(Ostrobramska 5) 

K:NO-TEATR 

„AGS“ 
Wilešska 38. 

PETER the- 

Nadpro- 
gram: 

Tajny kurjer 

KINO 

„Р 
Mickiewicza 22 

Dziś ! 

Od dnia 14 do 18 listopada 1928 r. 
włącznie PE filmy: 

UKIE R 

MŚCICIELE 

WIK 

Dramat w 8 aktach, W roli głów- 
nej: słynny aktor czworonożny 

EAT. Rzecz dzieje się współcześnie w puszczach Północnej Ameryki wśród tra- 
perów, czyli myśliwych, polujących przy pomocy sideł na zwierzęta o drogocennem futrze. 

w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3.30. 
Uratowani Następny progra: „WILCZE SERCE". 

Dziś ostatni dzień! Superszlagier sezonu! Mistrz ekranu, ge- fwan Mozżuchin 
nialny w swem najnowsz. arcydziele prod. 1928—29 r. p.t. 

z udziałem czarującej sady LIL DAGOWER. 
Wyjątkowo fascynująca treść. 

Film ten wzbudził zachwyt całej prasy zagraniczn. SEANSY o g. 4, 6, 8 i 1015. 

ARCYZŁODZIEJ Z DAMASZKU 
zcyku „Złodziej z Bagdadu” 
W rolach giównych: znany DOUGLAS MAC LEAN rywal DOUGLASA FAIRBANKSA i przepiękna 
SUE CARÓL. Na»doro:ram: Wesoła komedja w 2 skt. Początek o godz. 4-ej, ostatni 10.25. 

Początek seansów od fg. 4-2]. 

Mistrzowska gra. 

Obraz ilustruje nam awantury miłosne, osnute 
na tle pięknych bajek egzotycznego Wschedu. 

  

  

KINO Tylko dla osób o mocnych nerwach! Dziś największy film doby obecnej! Mistrz ekranu BERNARD 
GOETZKE, królowa piękności SUZY WERNON i ulubieniec kobiet WILLI FRITSCH w > 

Piecadilly dramacie c. WINIEN (Tragedja człowieka, skazanego na Śmierć) Kusz Sue: 
dejrzanym kaberecie, paltrnizsch opium i szulerni+ch, Ujawnienie tajemnic nocnych lokali! Pełne tra- 

WIELKA 42 gicznych wstrząśnień duchowych przeżycia człowieka niewinnie skazanego na śmierć. Pocz. o g.3, ost. 10.30. 

KINO Dziś | Sztandarowe arcydzieło! 
Zagadnienia wolnej miłości. | Opętana przez zmysły. 

WAN DA Potężny dramat w 12 akt. ilustrujący najważniejsze zagadnienia erotyczne doby obecnej. 
W rolach głównych urocza к 

Wielka 30. | 79 aw owiczą, Marcela Albani, [av. Miendoń, Wilhelm  Dieterle 
żriejsze arcydzieło doby współczesnej © KINO Dziš najpotežniej y doby współczesnej Student Z Pragi. 

LUX 
Mickiewicza 16.   

Dziśl Nadzwyczajny intere- 
sujący dramat w 10 aktach 

(Mazarz, kosmetyka | miłość) 
Ki:o Kolejowe 

Ognisko 
(obok, dworca ko- 

lejowego). 

Ogłoszenie. 
Towarzystwo Kursów Technicznych przy Pafi- 

stwowej Szkole Technicznej w Wilnie (Holendernia 12) 
20 listopada 1928 r. otwiera dwuletnie kursy pomoc- 
ników mierniczych. Przyjmowani będą kandydaci ze 
świadectwem ukończenia 7-mioklssowej szkoły pow- 
szechnej, lub 4-ch kłas szkoły średniej. Wykłady odby- 
wać się będą w godzinach wieczorowych (17 do 21). 
Oxłata wynosi: wpisowe 10 złotych i 30 złotych za 
mavkę miesięczhie. Wszelkich informacyj udziela oraz 
podania przyjmuje kancelarja Kursów w godz. 17—19 
w Szkole Techsiczńej przy ul. Holendzrnia 12. 3748 

    

   
| Drzewo i węgiel 

polscs skład 

Abel Kirzner i L. Gelpera 

PO CENACH KONKURENCYJNYCH | 

ul. Piłsudskiego Nr. 12. | 
3791 

    

  

Trwałe i eleganckie — Ryskie 

KALOSZE i ŚNIEGOWE 
„KWADRAT“ 

Grand: PriX 
Bialystok 1928. 

Vielki medai 
ОУ 

Wiino 1928. 

JAKOŠČ 
GWARANTO- 
WANA 

  

GRAND-PRIX Riga 1928, 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. 

M. ZŁATIN SKŁAD 
Fabryczny 

WILNO, Niemiecka 28, telef. 13-21. 

poóług sensacyjnego dzieła H Eversa. 
W roli tytułowej 2 największe gwiazdy: mistrz ekranu KONRAD WEJDT, WERNER 
KRAUS i piękaa Hr. ESTERHAZY. Film ten jest chiubą nietylko ostatniego sezonu, 

ale wogóle całej dotychczasowej produkcji kinematograficznej. 

TAJEMNICA SALONU PIĘKNOŚCI 
Romans, osauty na tle męczeństwa, jakie przechodzą kobiety 

в W rolach głównych MARGARET 
LIWINGSTON i OLIWE TELL. Początek o godz. 5ej popoł., w niedziele i święta o godz. 4-ej popoł. 

Ceny miejsc zwykłe. 

dla zachowania piękności. 

  

Poszukujemy 
gotówki pod pewne gwaran- 
cje wekslowe, hipoteczn. i in. 

Dom H. K. „ZACHĘTA* 
Mickiewicza i, telef. 9-05.     

  
    3788 

  

Przetarg. 
D. K. P. w Poznaniu zwraca uwagę -na mający 

się odbyć w dniu 11 grudnia 1928 r. przetarg publicz- 

ny na dostawę około 40.000 kilo terpentyny 60.000 

kilo karbolineum i 24.000 kg, mydła szarego. 

Szczegóły przetargu ogłoszono w Monitorze Pol- 

skim Nr 264 z dn. 15.XI i w Epoce Nr 315 z dnia 

13.XI b. r. 3111/5124 

3725 

  

WIELKA 47 

3585 

PIANINA 
do wynajęcia. Reperacja i 
strojenie. UI. Mickiewicza 
24—9. Estko 2203. 

000060 

    

EWS X ? 

  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypiałne, i gabine- 
towe, kredensy, stoły, sza- 

fy, łóżka i t. d. 

Wykwintne - Mocne 
Niedrogo. 

na dogodnych warun- 
kach | na ratp. 1564 
  

  

  

Perlatuttera Ultramaryna 
jest bezwzgłędnie najlep- 
szą i najwydatniejszą 
farbą do bielizny, wapna 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wysta- 
wąch w Brukseli, Med- 
jolanie i Paryżu złotymi 

medalami. 
Biuro Fabryki Ch. Perl- 
muttera, Lwów, Słone- 

czna 26, 
Wsżędzie do nabycia, 

£2
9£
 

  

Pracownia 

KAPELUSZY 

przyjmuje przeróbki— 

odnawiania, oraz poleca 

kapelusze gotowe. 

Jagiellońska 9, m 10 

3118:0     
pierwszorzędn. fabryk 

Pianina sprzedają się na do- 
godnych warunk*ch. W. Pohu- 
lanka 9—23. 3625 1 

   

   
   
   

No 

STROPPING     

Prawdziwym nożykiem *' Gillette ' 
ogolisz się lekko i przyjemnie 

Każdy pragnie mieć świeży i sta- 
ranny wygląd, być gładko i czysto 

ogolonym. Prawdziwym nożykiem 
Gillette osiąga się to z łatwością. 

Nie czuje się nawet, kiedy ostry 
nożyk, ledwie dotykając skóry, Glietie "jest oznatzony tų 

usuwa zarost. 

Paczka Lux (30 sztuk), normalna (10 sztuk) 
i pół paczki -(5 sztuk) do nabycia we wszyst- 

kich odnośnych sklepach. — 

GT LEE BETI 

ryginalne nożyki GILLETE importowane bezpośrednia z Ameryki. 

      

      

——— 
MADE Gillette > U S.A. 

KNOWN THE WORLD OVER 

NO 

HONING 

Nr. 265 (1312) 

  

—
 

ażdy prawdziwy nożyk 

    

   KNOWN THE 

Е SAFE TY RAZ ORCO. 309 
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”
 

  

POLECA: 

Jedwabie, wełny, materjały bieliźniane i pościelowe, 
dywany, gobeliny, firanki, serwety, kołdry i t. d. 

WILNO. 

CENY KONKURENCYJNE. 

овО оааа в аВ оВО ООО 

Zakład krawiecki |qrqind Kulikowskiego 
zawiadźmia szanowną publiczność, iż dn. 14-go listopada b. r. 

został. przeniesiony z alicy Mickiewicza 3-2 m oltę Wielką Nr 13. 
Pos ow ei alerjałóW i gołowych ubrań, pali jesiennych 

i. ZMOWYCH - ovstsiank 2 własnych materialių ZA GOTÓWKĘ 
i NA RATY. 

Pierwszorzędna robota. ta Ostatnie nowości. ta Cenyniskie. 2 
Przy ul. Miekiewicza Nr. 33-a pozostała pracównia reparacyjaa. e 

CXBDEOBOADELDCIOCXDLKDOKDOAZYOXP OODCOGD PKD DKAD 

TELEF. 14-02 

  

  

3798 

posiada stale 

Artur Buki 

MASZYNY nowe i używane dla FABRYK CZE- 
KOLADY, pracowni CUKIERNICZYCH, PIE. 
KARŃ, wytwórni CHEMICZNYCH, MYDŁA, 3 
FARB etc. MŁYNY usziwersalne i mieszadła dla 
wszelkich gałęzi przemysłu. AUTOMATY do pa- 4 

kowania I dozowania repr. 

na składzie Bitro Techniczno- Handlowe 
WARSZAWA —-Sienkie- 
wicza 3, tel. 212—03. 

    
fabryk. 

  

  3696 

Г 

Ch otrzymać 

cesz posadę ? 
Musisz ukończyć kursy facho- 
we korespondencyjne prof. Se- 
kułowicza. Warszawa, Zórawia 
42. Kursy wyuczają listownie: 
buchalterji, rachunkowości ku- 
pieckiej, korespondencji han. 
dlowej, stenografji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, pisowni Oraz 
gramatyki polskiej, Po ukoń- 
czeniu świadectwo. dajcie 
prospektów. 3572 

Lasów 
kupno i sprzed:2z a twise 
my dogodnie. 3782-1 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

Zgubioną 
Ks. Woj. wyd. przez P.A.U 
Wilno na imię Antoniego 
Karszniewskiego unieważ- 
nia sią. 3715 

  

      

  

LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne. od 11 — 2; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 — 1; oczu 12—2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popol. 

zębów 10—11; skórne i weneryczne od 2—2fe; nerwowe 1-2; dziecięce od11 — 12 i od 2—214. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. Leserie promieniami, 

Wilno, ul. Wileńska 28. 
Telefon Nr. 846. 

fetogratowanie, prześwietlanie. Diatermia. Kwarcowa lampa. Solux. 
Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne, 3620 

į Folwark Ji 

  |. AKUMULATOR ЭООО о 

AKUMULATORY - 
‘:Ё anodoxe, katodowe, šamochodowe i inne žy- A 
© wotns, trwałe, efektowne i dlatego tanie. Kwas g 

siarkowy j części do axumulatorów. 

ŁADOWANIE i NAPRAWA 
FACHOWO. TANIO. 3613 

Zakłady Akumulatorowe i Elektrotechniczne = 

MICHAŁ GIRDA "gr; śr. 
km XA OKDRAACZWY OKO DID 

OBWIESZCZEWIE. 1 
Szd Ošręgowy w Vilnie, | Wydziai Cywilny, obwiestcza, 

że na żądanie Marii Jaczynawskiei decyzją z dnia 25 si:rpnia 
1927 r. postanowił unieważnić 47/2% listy zasta» ne Wileństlego 
Banku Zjemskiego wartości nomin:lnej po 1000 rb. każdy: serji 
3 Nr. 07011, serj: 4 Nr. 15185, serji 5.Nr. Nr. 19509, 19510, 19511, 
19571, 1957”, 19576; serji 6 Nr. 23096; serji 7 Nr. 33122; serjj 8 
NNr. 43520, 88438, 88439, 88441, 88442, 95985, 95986, 95987, 
95988, 95989, 95 90, 95991, 95992, 95993 95994, 95995, 95996, 
95997, 95998, 95999, 96000, 96041, 96002, 86003, 96704, 96005, 
96005, 96107. 96008, 96009, 96010. 96011; serji 10 NN. 118200,... 
118201, 118202; serji 1i NNr. 126283 i 126284; wartości nomi- 
nalnej po 500 rubli: serji 8 Nr. 13283; serji 11 Nr. 030076; serji 
28 NNr 040851. 040500, 040901. 040902, 940903 i 0409! 4 

Ir. I. OŁÓGIKO 
Choroby ucha, 

| gardła i nosa. 
EEuunuuuzazuuaunamum Przyjmuje w Leczaicy Li- 

5. LEMRZE-DENTYŚCI E gete (el Milsūska 28) = роро!. 

:---.---------.-.... 
DOKTOR MEDYCYNY 

LEKARZ - DENTYSTKA 

JULJA 

Biliunas-Matjostaitis 
Przyjm. 12—2 i 3—5,  [horoby weneryczne | skórne. 

ul. Jagiellońska 9—3. Elektroterarja, Diatermia, 
368. Mickiewi, S: 212 

i Ckiewicza 
E Akuszerki a róg Tatarskiej. 

= Przvi LLL muie 9—2i 5—7 3584 

Akuszerka " я 

т Ir | Aetneztejn przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4; Mickiewicza 28 me: 5. WoZdr. Nr.3093. — 2152 Bipeimoje od 0-1 Id © 
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z zabudowaniami pod Wil- 
nen sprzedamy za 3020 dol. 

Wileńskie Biuro 3785 
Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. -— — a es онсноиноощеннисонины   

Oszczędności pieniężne 
ki na cprccentowa- 
137 absolutnie dwa 
zabezpieczenie. 3783 2 

Wileūskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Michiewicza 21 tel. 152, 

       

        
    

   

DOKTOR 

BLUKOWICZ 
chorobyweneryczne, syfilis 

kórne. is 

HUNDENESZNNONNNNNNNE s Ska A | 

ЕЛЛ ОНЕ p, pa, aa ama: (I, НОО 
rzy, ścienianie nóg, masaże elek= e k. 
tryczne w gabinecie dyplomo- 

Z sys "że, się (MOM weny | kr 
go w Grodnie, ul. Dominikań- 
ska 22, 3649-10 Od 10—1 i 4—7 wiecz. 
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppot. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppol. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6 do T wiecz. we wtorki i piątki. ВеКор! Redak i k 
. Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe EB CE o г BI piąj ękopisów Redakcja nie zwraca. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odńoszeniem do dcmu lub przesyłką pocztową 4 zł. 

Oddział w Grodnie — Bankowa 15. 

80.750. 

0—20 gr. Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, na str. IV 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo 

granicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimet 4 tekstem -40 gr... w tekście Ill se -30 gr.II IV, М, VI—35 k з / Ы 3 d 1 а ь ZEN: Za wiersz milimetrowy przed tekstem r. w cie 1, „—30 gr., III, IV, V. VI —35 gr., za tekstem — 3 
kronika rekl.-komunikaty — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 10 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabeleryczne—50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% dr 
teczn.—25%0 drożej, zagraniczne—100%0 drożej, zamiejscowe—25%0 drożej. Dla poszukujących pracy 50%0 zniżki. Za dostarczenie n-ru = Н о о, ZE a 

zmiany terminu druku ogłoszeń. 

| "w numerach niedzielnych i świ 
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