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Wiadomości, które drogą okólną do- 

odchodzą do nas z Kowieńszczyzny, zdają 

uk się stawiać pod wielkim znakiem zapytania 
-_ /qealaość zapowiadanych rokowań polsko- 
łkC- litewskich, które mają doprowadzić do ja- 
mnii kiej takiej stabilizacjj wzajemnych stosun- 

te ków. Tak przynajmniej wnosićby należało 
° ® hałasu, jaki dokoła tych rokowań czyni 

„| prasa niemiecka, która w depeszach z Kow- 
ia podaje, rzekomo na podstawie informa- 

ЭСУ litewskich kół urzędowych, że termin 
źokowań polsko-litewskich miałby się roz- 

ы „począć dopiero późną wiosną. Bo, jak po- 
| daje „Vossische Zeitung”, premjer Walde- 

54 maras przedewszystkiem chce przeforso- 
. wać projekt o zmianie ustawy konstytu- 

— cyjnej, zawierający zwrot, ogłaszający Wil- 
no stolicą Litwy, aby przez to zadokumen- 
 tować, że Litwa nie ma zamiaru pod żad- 

= nym warunkiem wyrzekać się Wilna i że 
gy przyszłość tego miasta ma pozostać nadal 

jĄ | głównem zagadnieniem polityki litewskiej. 

ył Pozatem, zdaniem tego pisma, „koła 
D polityczne Kowna wogóle oceniają pesymi- 

stycznie widoki rokowań polsko-litewskich* 
zarzucając Polsee rzekome tolerowanie 

jakichś band na linji demarkacyjnej, jakieś, 

©_ bliżej nieokreślone, naruszanie umów gra- 
« nmicznych, popieranie ruchu emigracji li- 

tewskiej w Wiinie i na Wileńszczyźnie i t. 
4., co nie pozwala im zająć stanowiska 
gojednawczego. swoj 

s« mm Równocześnie w jednej z innych ga- 
<. gt niemieckich ukazał się wywiad z Wal- 

dematasem, w którym tenże zajmuje jesz- 

в „cze raz stanowisko, że Litwa trwa nadal 

„žy pretensjach do Wilna, wywodzących 
j.4 z umowy z rządem sowieckim, w któ- 

_„skej ten rząd, jako następca rządu carskiego, 
list przekazał swoje prawa do Wilna Litwie. 

į Jeżeli więc wiadomości, które poda- 
== liśmy wyżej, odpowiadają rzeczywiście 

prawdzie i wyrażają istotne tendencje, pa- 

nujące w miarodajnych sferach litewskich, 
to byłby to nawrót do punktu wyjścia, ja- 
kim był moment przed wypadkami g'new- 
skiemi, a co równałoby się zupełaemu po 

Srzebaniu nadziei, jakie pokładano w de- 
| cyzji genewskiej. Zmiana bowiem konsty- 

tucji litewskiej w kierunku uznania Wilna 
'zą stolicę Litwy, byłaby rękawicą, rzuconą 
Polsce, która uważa sprawę Wilna za o- 

'statecznie wyczerpaną decyzją Rady Amba- 
Sadorów. : 

„ _ Byłoby to pozatem godzeniem na su- 
werenność państwa polskiego, na które w 

«.sjormalnych warunkach odpowiedzią jest 
zawsze wojna. 

Gi Nie trzeba dodawać, że przy tak oso- 
AE postawieniu przez Litwę sprawy 
Ibrokowań, jak poprzedzenie ich „aneksją“ 
itwilna — nie miałyby one żadnych real- 
—nych podstaw, byłyby bowiem stereotypo- 

wem przelewaniem z pustego w próżne. 
> Mamy jednak wrażenie, że pomimo 

„| WSzystkO miarodajne czynniki litewskie da- 
le są Od inkryminowanych im przez 

wagę niemiecką tendencyj. Sądzimy bo- 
tem, že po genewskiem doświadczeniu, 

're wykazalo zupelne odosobnienie Lit- 
„czynniki te nabrały nieco poczucia 

"Szeczywistości i nie zechcą przekreślać zo- 
vowiązań, zaciągniętych uroczyście wobec 
większości narodów. Piszemy przekreślać, 

czbo „aneksyjne* zakusy Litwy, gdyby rze- 
iście, tak jak podaje „Vossische Zei- 

_ sńg* miały być konstytucyjnie zrealizo- 
«*ahe, nietylko sprowadzałyby decyzję ge- 
awską do zera, ale rozwiązałyby Polsce 

- «pełnie ręće, co byłoby równoznaczne z 
powybucherx groźnego konfliktu, którego za- 
- twienis odbitoby się przedewszystkiem na 

z śtwie. A 
Z tego sobie zdaje p. Waldemaras 

-Drawę, a jeżeli pomimo to bawi się w 
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Termin płatności weksla genewskiego. 
„aneksję* Wilna, czyni to chyba tylko dlz* 

tego, że sytuacja wewnętrzna, a więc roko- 

wania ze stronnictwami opozycyjnemi w 

sprawie utworzenia rządu koalicyjnego i 

brak poparcia w szerokiej opinji społecz 

nej oraz sytuacja zewnętrzna, a więc sto- 
sunki z Niemcami i nacisk Rosji na Litwę, 

by grała na zwłokę—wymagają od niego 
błyskotliwych politycznych fajerwerków, 

którymi w danym wypadku są właśnie te 

„aneksyjne" zakusy terytorjalne odnośnie 

do Wilna i Wileńszczyzny. 

Wprawdzie fajerwerki te narazie wo- 

bec opinji społecznej kraju i wobec przy- 

jaciół ościennych zobowiązują. Jednak nad 

zobowiązaniem tem będzie można łatwo 
przejść do porządku dziennego z chwilą, 

kiedy ogół żyrantów weksla, wystawionego 
w Genewie, zażąda jego zrealizowania, lub 
zajdą inne okoliczności, które zmuszą 
Litwę do wszczęcia z Polską rokowań, 

A zapowiedź tego mamy już w one 
gdajszych depeszach, które donoszą, że w 
kołach kowieńskich liczą się poważnie z 
możliwością przyjazdu do Kowna przed- 
stawiciela Ligi Narodów, którego zadaniem 
ma być przyśpieszenie rokowań polsko- 
litewskich w myśl rezolucji, powziętej przez 
Radę Ligi Narodów. Przyśpieszenie to ro- 
zumiałoby się w ten sposób, że wspom- 
miany wyżej przedstawiciel żyrantów weksla 
genewskiego przypomniałby Litwie, a jeże- 

liby to nie pomogło, narzuciłby jej termin 
jego płatności. A tego tylko Waldemara- 
sowi potrzeba. Chodzi mu bowiem tylko o 
pozory, że ustępuje przed siłą wyższą. 

A tą siłą wyższą byłby właśnie ów 
przedstawiciel żyrantów genewskiego weksła. 

W tem oświetleniu zdaje się nie ule- 
gać wątpliwości, że termin rokowań pol- 

sko-litewskich jest o wiele bliższy, niż się 

to wydaje prasie niemieckiej, i niż to wy- 
nikałoby z oficjalnych oświadczeń p. Wal- 
demarasa. lit, 

  

Dekret Prezydenta Rzplitej o karaeh 
za szpiegostwo. 

(Tal. od wł. kor. z Warszawy), 

Ministerstwo Sprawiedliwości rozesłało do 
uzgodnienia poszczególnym Ministerstwom pro- 
jekt dekretu Prezydenta Rzplitej o karach za 
szpiegostwo i innych pokrewnych przestępstwach 

Śledztwo w sprawie napadu na No- 
waczyńskiego. 

(Tel. od wł. kor. s Warszawy), 

Prowadzący śledztwo w sprawie znanego 
napadu na Adolfa Nowaczyńskiego podprokurator 
Siewierski wzywany był wczoraj do ministra 
sprawiedliwości p. Meysztowicza dla złożenia mu 
osobistego raportu o przebiegu śledztwa. Raport 
identyczny złożył już poprzednio d Siewierski 
wiceministrowi sprawiedliwości p. Carowi. 

Dowiadujemy się, że śledztwo energicznie 
kontynuowane posuwa się naprzód i istnieje 
możliwość wykrycia sprawców napadu na p. No- 
waczyńskiego. 

Rumunja stara się o pożyczką. 
BUKARESZT, 3. I (PAT). Sekretarz 

generalny Narodowej Partji Chłopskiej, po- 
seł Mageharu udaje się dzisiaj do Pragi, 
a następnie do Paryża i Londynu. 

Jak utrzymują, ma On się spotkać 
w Paryżu z ks. Karolem. Głównym celem 
tej podróży jest, według oświadczeń posła 
Mageharu, podjęcie przygotewawczych ro- 
kowań pożyczkowych, których sfinalizowa- 
nie nastąpiłoby po objęciu rządów przez 
Narodową Partję Chłopską. 

Zakład POŁOŻNICZO- 
GINEKOLOGICZNY 

doktorów: KARNICKIEGO, Dobrzańskiego, 
Erdmanowej, Aleja Róż Nr. 9, róg Małej 
Pohulanki, tel. 1404 (w lecznicy d-ra Dem- 
bowskiego) przyjmuje chore na operacje 
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Rokowania polsko-lifewskie późną wiosną! 
BERLIN. 3. 1. (Tel. wł.). „Vossische Zeitung” donosi z Kowna na podstawie 

informacyj litewskich kół urzędowych, że termin rokowań polsko litewskich jest 
jeszcze zupełnie nieokreślony. Koła kowieńskie są zdania, że ronowania z Pol- 
ską rozpoczną się nie w styczniu, lecz dopiero późną wiosną. Premjer Woldema- 
ras — zdaniem korespondenta dziennika — przedewszysikiem chce przeforsować 
projekt o zmianie ustawy Konstytucyjnej, zawierający zwrot ogłaszający Wilno 
stolicą Litwy, aby przez przyjęcie tego projektu zadokumentować, że Litwa nie 
ma zamiaru pod żadnym warunkiem wyrzekać się Wilna i że przyszłość tego 
miasta ma pozostać nadal głównem zagadnieniem polityki litewskiej. 

Jak twierdzi korespondent Voss. Ztg. koła polityczne Kowna oceniają bar- 
dzo pesymistyczaie widoki rokowań polsko litewskich. Koła te podnoszą zarzut 
przeciwko Polsce, że rząd polski toleruje w dalszym ciągu istnienie band na linji 
demarkacyjnej. Koła kowieńskie zarzucają Polsce naruszenie umów granicznych. 
Komunikat oficjalny rządu litewskiego ma stwierdzać, że znowu jakiś oddział 
partyzancki polski dokonał rzekomo napadu na jedną z wiosek pogranicznych. 

Pozatem zaś M-stwo Spraw Wewn. Litwy ogłasza, źe ruch emigracji litew- 
skiej w Wilnie popierany jest w dalszym ciągu przez Polskę. Dalsze zarzuty do- 
tyczą szkół litewskich na Wileńszczyźnie, które dotychczas miały być nie otwarte, 
oraz Sprawy aresztowanych przez władze polskie księży litewskich, z pośród 
których dopiero 2-ch miało być uwolnionych. Z powyższych powodów koła litew- 
skie uważają, że narazie nie mogą zająć stanowiska bardziej pojednawczego. Kore- 
spondent wyciąga z tych informacyj wniosek, że atmosfera pojednawcza wytwo- 
rzona po rokowaniach genewskich, obecnie pogorszyła się znacznie i dlatego też 
nadchodzące rekowania należy traktować pesymistycznie. 

Intrygi sowieckie w Kownie. 
Z Kowna donoszą o intrygach rządu sowieckiego, który w związku z mają- 

cemi się odbyć rokowaniami polsko -litewskiemi postanowił wywrzeć na Litwę 
presję w kierunku jaknajwiększej nieustępliwości. 

W związku z tem z jednej strony zaszachowano Litwę zjazdem komunistów 
litewskich w Mińsku, jaki odbyć się ma w połowie lutego, z drugiej strony wzmo- 
żono agitację komunistyczną. 

W Kownie onegdaj krążyły pogłoski, že rząd litewski nieoficjalnie interwe- 
njował w tej sprawie przedstawiciela Sowietów, wskazujac na fakt, iż zjazd ko- 
munistów litewskich w Mińsku może mieć niepożądane skutki dia przyszłych sto- 
sunków litewsko - sowieckich. Przedstawiciel Sowietów Arosiew miał oświadczyć, 
iż przyszłe stosunki Litwy z Rosją zależą bardziej od linji polityki litewskiej pod- 
czas mających się odbyć rokowań z Polską. aniżeli od zjazdu komunistów litew- 
skich. Ostatnie opuszczenie Kowna przez przedstawiciela Z.S.R. R., który wyjechał 
onegdaj do Moskwy, wywołało w sferach litewskich przekonanie, iż chodzi tu o 
ostateczne ustalenie programu postępowania Rosji w związku ze zbliżaniem się 
rokowań z Polską. 

Spław drzewa na Niemnie w oświetleniu 
niemieckiem. 

BERLIN, 3.1 (Pat). Warszawski korespondent „Vossische Zeitung“ omawia w 
dłuższym artykule sprawę otwarcia spławu drzewa na Niemnie. Zalegalizowanie komu- 
nikacji na granicy polsko”litewskiej—pisze korespondent—niewiele korzyści przyniesie 
handlarzom drzewa, gdyż drzewo nie może być tak jak dawniej spławiane po Niemnie 
do Kłajpedy. Wprawdzie rząd kowieński wyrażnie zobowiązał się wydać zezwolenie na 
to, ale odnośne rozporządzenie rządu litewskiego wszyscy zainteresowani uważają za 
niewystarczające, a to z tego powodu, że nie daje ono najelementarniejszej nawet 
ochrony prawnej ma obszarze litewskim przesyłkom należącym do firm polskich. 

To też zmiana stosunków może być najważniejsza ze stanowiska gospodarczego 
w rokowaniach polsko-litewskich, które rozpocząć się mają w styczniu. Powołując się 
na argumenty prasy polskiej, która stwierdza, że Polska nie może być bardzo zainte- 
resowana otwarciem żeglugi po Niemnie i że ze stanowiska polskiego należałoby ra- 
czej życzyć sobie, aby wywóz drzewa zorganizowany został do Gdańska jak również, 
aby drzewo nieobrobione nie było wywożone w takiej ilości zagranicę jak dotychczas, 
korespondent oświadcza, że polski przetwórczy przemysł drzewny Obawia się nad- 
miernego wywozu drzewa nieobrobionego, ponieważ spowodować by to musiało 
zmniejszenie się zapasów oraz podwyższenie cen surowca. 

Właściciele lasów natomiast witają, ze zrozuimiałych powodów, wszelkie ulgi wy- 
wozowe Oraz akcję zmierzającą do poparcia cen rynkowych drzewa z radością, Na 
pytanie, jaki interes gospodarczy Litwa miałaby w tem, by otworzyć Niemen dla 
spławu drzewa z Polski, korespondent „Voss. Ztg. odpowiada, że Litwa niewiele tro- 
szczyła się dotychczas o rozkwit gospodarczy Kłajpedy, a zwłaszcza tamtejszej ludności 
niemieckiej. Rabunkowa gospodarka w latach ostatnich doprowadziła do niezwykłego 
zubożenia drzewostanu na Litwie. 

W Polsce, rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w pewnej mierze chroni 
drzewostan, Pozatem rezerwy leśne są tu o wiele większe. Największy interes w ot- 
warciu spławu drzewa na Niemnie ma polityka gospodarcza Niemiec. Zatezpieczenie 
źródeł surowca najbliżej Prus Wschodnich położonych i zabezpieczenie przystępu do 
daleko położonych lasów rosyjskich, które wkrótce musiałyby być wciągnięte w ob- 
szar eksploatacyjny, jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów udzielenia po- 
parcia prowincji, której przemysł prawie całkowicie opiera się na przetwarzaniu drze- 
wa, dla której uprzemysłowienie, obok akcji osadniczej, posiada najważniejsze znaczenie 
o ile chodzi o podniesienie stanu ludności, 

Dokoła rokowań polsko-niemieckich. 
BERLIN, 3.1 (Pat). Hugenbergowski „Der | wiem xie można nietylko ustalić taryf celnych 

Tag" stwierdza ponownie, że w polsko-niemiec- | traktatu ostatecznego, ale także w t. zw. małym kich rokowaniach handlowych, które będą znowu | traktacie. Obecne rokowania styczniowe toczyć 
podjęte 12 b. m. strona nićmiecka nie zamierza | s'ę będą dookoła sprawy kontygentów wwozo- 
dążyć do rozszerzenia tych rokowań na sprawę j wych, a mianowicie nierogacizny i węgla polskie- 
traktatu ostatecznego, lecz będzie jedynie się sta- | go do Niemiec i towarów przemysłowych nie- 
rała, jak twierdzi dziennik, © wyjaśnienie sprawy | mieckich do Polski. 
ewentualnej waloryzacji ceł polskich, bez tego bo- 

  

  

Pociąg w płomieniach. 
BATUM, 3.1 (Pat). Wskutek obsunięcia się | padło pastwą płomieni. 

skał na pociąg wiozący ropę, 27 cystern z ropą I odniosło rany. 

Mrozy w Ameryce. 
NOWY-YORK, 3.I (Pat). W Ameryce zapa- | zachodniej części Stanów Zjednoczonych warstwa 

Jedna osoba zginęła, 7 

nowały znowu mrozy. Ogarniają one przestrzeń | śniegu dochodzi do 5.ciu stóp grubości. Z powo- 
sięgającą do zatoki meksykańskiej. W środkowo- | du zimna zmarło około 40-1u osób. 

Prohibicja amerykańska. 
NOWY-YORK, 3.1 (Pat). W czasie Nowego Roku w samym New-Yorku zmarły 32 osoby 

wskutek zatrucia alkoholem. 

Rozbicie statku „Klituno*. 
BUKARESZT, 3.1 (Pat.). Statek „Klituno”, | uniemożliw ła spuszczenie łodzi ratunkowych. 35 

który rozbił się wczoraj na morzu Czarnem koło | ludzi rzuciło się w morze i uratowało się wpł aw 
Sobla, uważany jest za stracony. Szkody wyno- | większość jednakże rozchorowała się wskutek 
szą w przybliżeniu 30 miljonów lej. Ratunek za- | przeziębienia i musiała być umieszczena w szpi-   łogi był niezwykle utrudniony, albowiem burza |talu w Konstancji. Jeden z marynarzy zmarł. 

I bitwy kowieńskiej, 
Zatarg między gubernatorem, a 

sejmikiem kłajpedzkim. 
BERLIN. 3. I. (Pat). „Deutsche Allge- 

meine Zeitung* donosi z Kłajpedy, że po- 
między gubernatorem Kłajpedy a sejmi- 
kiem kłajpedzkim wybuchł na nowo spór 
o interpretację art. 12 statutu kłajpedzkie- 
go. Artykuł ten reguluje sprawę obrad sej- 
miku. Podobny spór w roku ub. doprowa- 
dził do rozwiązania sejmiku. Dziennik pod- 
kreśla, że przy obecaym konflikcie rozgry- 
wać się będzie tak samo jak w roku ze- 
szłym kwestja bytu sejmiku kłajpedzkiego. 

Zaniepokojenie na Litwie. 
Z Kowna donoszą o wzrastającem w 

kołach rządowych litewskich zaniepokoje- 
niu z powodu kryzysu gabinetu na Łotwie. 
Zaniepokojenie to stoi w związku z może 
liwością utworzenia w Rydze rządu o po- 
lonofilskim kierunku. Mimo, iż uprzedni 
rząd socjal-demokratyczny na Łotwie za* 
wsze popierał dążenia socjalistów litew- 
skich zmierzających do obalenia faszystow- 
skiego rządu Waldemarasa, to jednak z dru- 
glej strony rząd ten, znajdując się pod 
silnemi wpływami Rosji, nigdy agresywnie 
w stosunku do Litwy nie występował. O- 
becnie sytuacja może zmienić się radykal- 
nie, a wówczas Litwa zostanie nietylko 
odosobniona, ale wręcz będzie musiała 
ulec wpływom polskim. 

Manewry szaulisów. 
Według nadeszłych na pogranicze pol- 

sko-litewskie informacyj w tych dniach w 
okolicach Olity, Merecza i Pszełaji zgrupo- 
wane zostały znaczniejsze oddziały szauli- 
sów. Zgrupowanie oddziałów szaulisów stoi 
w związku z mającemi się rozpocząć zi- 
mowemi manewrami tych oddziałów. Z 
ramienia władz wojskowych w manewrach 
ma wziąć udział generał Zienkawiczius. 

Aresztowania wśród litewskiej 
straży granicznej. 

W związku z ostatnio wykrytą w Pos- 
wolu na Litwie organizacją szpierowską, 
która działając na rzecz Rosji sowieckiej 
była w kontakcie z przedstawicielami So- 
wietów w Rydze — litewskie władze Śled- 
cze wpadły na Ślad kontaktu tej organiza- 
ŽŽ strażą graniczną przy granicy łotew- 
skiej. 

W związku z powyžszem onegdaj zo- 
stał aresztowany naczelnik rejonu granicz- 
nego w Żejmelach. 

Skazanie pięciu Polaków przez sąd 
„__ wojenny. 

GDAŃSK. 3. I. (Pat). Sąd wojenny 
w Kownie rozpatrywał sprawę pięciu Pola- 
ków oskarżonych o zdradę główną. Dwóch 
głównych oskarżonych skazano na karę 
Śmierci przez rozstrzelanie, trzech zaś po- 
zostałych na 1 do 8 lat ciężkiego więzienia. 

Skazani na karę śmierci wnieśli do 
prezydenta prośbę o ułaskawienie, która 
ze względu na odprężenie stosunków pol- 
sko-litewskich, zostanie prawdopodobnie 
Przyjęta. 

Aresztowanie obywatela 
łotewskiego. 

RYGA, 3.1. (Ate). „Socjaliemokrat* 
donosi z Kowna, że litewska policja poli- 
tyczna aresztowała w Birżach poddanego 
łotewskiego Pilotasa, który tłumaczył swój 
pobyt na Litwie celem wydania tam swo- 
ich książek. 

Policja litewska oskarża Pilotasa o 
rozszerzanie odezw emigrantów litewskich. 

d Państw Bałtyckich. 
Dokoła łotewskiego gabinetu rzą- 

dowego. 
RYGA. 3 I. (Pat). Holcmanis prowa- 

dzi w imieniu socjalistów minimalistów w 3 
dalszym ciągu rokowanis, mające na celu 
utworzenie nowej koalicji prawicowej. Holc- 
manis prosił o przedłużenie do czwartku 
terminu udzielenia prezydentowi republiki 
odpowiedzi. 

Holsti opuścił Tallin. 
TALLIN, 3. I. (Ate). Wczoraj Opuś- 

cił Tallin dotychczasowy poseł finlandzki 
Holsti. Na cześć odjeżdżającego w Mini- 
sterstwie Spraw Zagranicznych wydano 
bankiet. Na przystani odprowadzali Hol- 
stiego wyżsi urzędnicy M. S. Z., a także 
posłowie polski, litewski i łotewski. 

Zmniejszenie się kosztów utrzymania. 
WARSZAWA. 3. |. (Pat). Komisja do 

badania zmian kosztów utrzymania na po- 
siedzeniu z dnia 3 stycznia ustaliła, jż ko- 
szty utrzymania w Warszawie w okresie 
16—31 grudnia 1927 r. w porównaniu 

    z okresem 16—30 listopada 1927 r. zmniej- 
szyły się o 0,30/0. 

 



== 

Lista P, P. S. 

(Telefon. od wł. kor. s Warszawy). 

Wczoraj odbyło się posiedzenie Cent- 
ralnego Komitetu Wykonawczego PPS., na 
którem omawiano sprawy wyborcze. 

Jak się dowiadujemy, ustalono już 
kolejność nazwisk Kandydatów na pzń- 
stwowej liście wyborczej P.P.S. Czołowym 
kandydatem socjalistów jest p. Ignacy Da- 
Szyński. Lista trzymana jest dotychczas w 
Ścisłej tajemnicy, 0, ublikowanie jej nastąpi 
w końcu tygodnia bieżącego. 

Odezwa bloku bezpartyjnych. 
(Taf od wł. kor. z Worszawy) 

W najbliższych dniach ukazać się ma 
odezwa wyborcza bloku  bezpartyjnych 
współpracy z rządem. Odezwa odmalować 
ma stan gospodarczy i polityczny Polski 
przed przewrotem majowym w porównaniu 
ze stanem obecnym. Pod odezwą znajdują 
się podpisy przedstawicieli prawie wszyst- 
kich ugrupowań polskich. 

Bezpartyjny Komitet. Współpracy 
z Rządem w Wilnie. 

W dniu wczorajszym 3 stycznia po- 
wstał w Wilnie Obywatelski Komitet Wy- 
borczy pod nazwą „Bezpartyjny Komitet 
Współpracy z Rządem*. Do powyższego 
Komitetu zgłosili akces Partja Pracy, Zwią- 
zek Naprawy Rzeczypospolitej, Związek 
Rolników Ziem Wschodnich i inne. Wszel- 
kich informacyj w sprawach Komitetu u- 
dziela sekretarz tegoż Komitetu p. Franci- 
szek: Swiderski o godz. 5 — 8 wiecz, w 
lokalu przy ul. Zawalnej Nr. 1 tel. 1295. 

Tarcia przedwyborcze w bloku 
mniejszości narodowych. 

W związku z wystawieniem kandyda- 
tów na listy bloku mniejszości narodowych 
w poszczególnych okręgach wyborczych 
przez centralę w Warszawie osób, które 
nie są znane na prowincji, w ostatnich 
czasach na tem tle powstał cały szereg 
zatargów i trudności. Między innemi w 
nowogródzkim obwodzie wyborczym lud- 
ność żydowska jest mocno niezadowolona 
z taktyki centrali narzucania kandydatów, 
bez porozumienia się z ludnością. W zwią- 
zku z coraz bardziej szerzącem się wśród 
Żydów rozgoryczeniem i uprzedzeniem do 
bloku gazeta „Cajt” w art. p. tt „Chaos 
wyborczy wśród Żydów*, między innemi 
pisze, że przy obecnych wyborach liczba 
posłów żydowskich do Sejmu w porówna- 
niu z ilością wybranych w r. 1922  znacz- 
nie się zmniejszy i zmniejszenie tej ilości 
zrekempensowane być może tylko jakością 
posłów, gdyż tymczasem różni osobnicy, 
którzy przemawiają rzekomo w imieniu 
czynnych organizacyj żydowskich polują 
tylko na to, by złapać mandat. 

Odezwa bloku mniejszości na- 
rodowych. 

Onegdaj została ułożona odezwa Ko- 
mitetu bloku mniejszości narodowych do 
ludności żydowskiej. Odezwa podaje przy- 
czyny i historję powstania bloku. 

Rozbicie się rokowań o blok wy- 
borczy między „Poalejsjonistami* 

i „Bundowcami“, 

Od kilku dni toczyly się w Wilnie ro- 
kowania przedwyborcze, pomiędzy „Poalej- 
sjonistami” lewicą, a „Bundem* w spra- 
wie utworzenia wspólnego. bloku wyborcze- 
go. Rokowania te nie doprowadziły do 
żadnych pozytywnych rezultatów. Wobec 
tego „Bundowcy* pójdą do wyborówłsami. 

Przedruk wzbroniony. 5) 

Bamiętniki inspektora policji tajnej, 
Raul de Boissigne. 

ROZDZIAŁ V. 

Próba wyratowania Edyty Cavell. — List 
w chlebie.—Odkrycie. — Ucieczka przez 
okno. — Eksplodujący list Mussoliniego. 

Nawet dzisiaj niewielu tylko ludziom | 
wiadomo coś o nadzwyczajnych wysiłkach, 
jakie były w swoim czasie przedsiębrane 
w celu uratowania życia bohaterskiej pie- 
lęgniarce angielskiej, miss Edith Cavell. 
(Miss Cavell oddała wielkie usługi rannym 
Anglikom i Francuzom, pielęgnując ich w |ź 
Brukselli podczas wojny. Przez władze o- 
kupacyjne niemieckie oskarżona 0 szpie- 
gostwo, została rozstrzelana na mocy wy» 
roku sądu wojennego. 

Gdy rozeszła się wiadomość o wyro- 
ku na miss Cavell zebrały się władze kie- 
rownicze wywiadu franeuskiego i angiel- 
skiego w celu zastanowienia się nad spo- 
sobem wyratowania skazanej. Zaofiarowa- 
łem dobrowolnie swą pomoc i zadeklaro- 
wałem, iż gotów jestem pojechać do Bruk- 
selli, uczynić próbę wydostania miss Cavell 

‚ & rąk Niemców. 
Przebranego w uniform oficera nie- 

mieckiego, przeprowadzono mnie na stro- 
nę okopów niemieckich. Mówiłem płynnie 
po niemiecku, ale mimo to tylko z tru- 
dem, uniknąwszy wielu przeszkód, udało 
mi się dobrnąć do Brukseli. Tutaj wpad- 
łem na pomysł przesłania miss Caveil li- 
stu w bochenku chleba. W liście zawia- 
domiłem ją, że jestem w Brukselii i że u- 
czynię wszystko, co możliwe, aby pomóc 

Wiadomości 

  jej do ucieczki. 
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Centralą Związku Drobnych Han- 
dlarzy zrywa z Oddziałem Wi- 

leńskim. 

Jak wiadomo Warszawska Centrala 
Związku Drobnych Handlarzy Żydowskich 
postanowiła nie przystąpić do bloku mniej- 
Szości narodowych. Natomiast niektóre od- 
działy prowincjonalne nie chciały się zgo- 
dzić na narzucenie podobnej uchwałyi po- 
szły z blokiem mniejszości narodowych. 
Do tej chwili podobno około 180 oddzia- 
łów tego związku nadesłało protesty do 
centrali. Między innemi i Oddział Wiłeński 
Zw. Drobn. Handl. wyłamał się i nieusłu- 
chał decyzji centrali. Obecnie dowiadujemy 
się, że Warszawska Centrala postanowiła 
zerwać z Oddziałem Wileńskim i wykluczyć 
go ze związku. 

W razie nieusłuchania podobny los 
czeka i pozostałe oddziały. 

Lista wyborcza „Bundu*. 
Jak się dowiadujemy, już ukonstytuował się 

komitet wyborczy „Bundu” dla Wiina i ckolicy. 
W okręgach wyborczych na terenie wojew. 

wileńskiego „Bundowcy* wystawią własną liste 
wyborczą nie blokując się z żadnem ze stronnictw 
politycznych. 

Litewskie odezwy przedwyborcze. 
Litwini przystępujący do wyborów do 

Sejmu i Senatu rozpoczęli już gorączkową 
pracę przedwyborczą. Onegdaj Komitet Li- 
tewski wezwał całą ludność litewską do 
wzięcia udziału w wyborach, nawolując do 
sprawdzenia list wyborców i prostowania 
takowych. 

Front wyborczy Piasta z Ch.D. 

Dowiadujemy się, że rokowania Cha- 
decji z „Piastem* w sprawie wspólnego 
frontu wyborczego zbliżają się ku koficowi. 
Zasadnicze punkty perozumienia zostały 
osiągnięte, pozostały jedynie jeszcze kwe- 
$Не techniczne bloku. W związku z tem 
dziś odbędzie się w Warszawie posiedzenie 
zarządu głównego PSL, „Piast*, a w końcu 
tygodnia posiedzenie zarządu Ch. D. 

Maska z twarzy. 

W Małopolsce Wschodniej, we Lwowie 
stała się rzecz, która dobitnie charaktery- 
zuje „narodową” opozycję, prześwietla ją 
nawskroś, odziera z niej ostatki pozorów 
i demaskuje kłamstwo oraz demagogję. 

Z inicjatywy wojewody Iwowskiego 
Borkowskiego prowadzono od dłuższego 
czasu rokowania międzypartyjne o stwo- 
rzenie wspólnego frontu wyborczego stron- 
nictw polskich i ustalenie wspólnej plat- 
formy. Do komitetu porozumiewawczego 
przystąpiły wszystkie większe ugrupowania 
polityczne polskie, co daje miarę poczucia 
możności i potrzeby konsolidacji. Wystar- 
czy wspomnieć tylko o stosunkach naro- 
dowościowych w tej połaci kraju, przedsta- 
wiających niejedną trudność, by zrozumieć, 
że o niemałą rzecz chodziło. To też mimo 
odrazy, jaką budzić musi współdziałanie 
z bojową, napastliwą, normującą „lewem 
a nie prawem“ endecją, zdecydowały się 
na współpracę prawdziwie demokratyczne 
ugrupowania. 

Lecz oto nastąpił nieoczekiwany zwrot. 
Dnia 29 grudnia przedstawiciel Z. L. N. 
oświadczył, że jego stronnictwo nie może 
brać udziału w dalszych pracach komisji, 
ponieważ wysuwany jest program współ- 
pracy z rządem, wobec którego Z.L.N. zaj- 
muje stanowisko negatywne. Na sali zosta- 
ło po tem oświadczeniu 14 przedstawicieli 
tyluż grup polskich. 

Właściwie wystarczy podać tylko sa- 
mą wiadomość, bo komentarze są zbyte- 

Rozporządzałem znaczną sumą pie- 
niędzy. Pewnej nocy udałem się z jednym 
z oficerów, strzegących miss Cavell, do re- 
steuracji. Upoiwszy mego gościa winem i 
likierami, zaproponowałem mu pół miljo- 
na marek wzamian za obietnicę okazania 
mi pomocy. 

— Muszę przedtem się zastanowić i 
zobaczyć, co się da zrobić,—odpowiedział, 
ale musi mi pan dać teraz 5,000 marek, 
aby mnie przekonać 0 tem, że cały ten 
projekt nie jest tylko fantazją. 

Wręczyłem mu żądaną sumę i umó- 
wiliśmy się na dzień następny. Tejże samej 
nocy zapukano ostro do mego pokoju i 
polecono otworzyć natychmiast drzwi. Zro- 
zumiałem w tej chwili, iż mój oficer dał 
nać wywiadowi niemieckiemu 0 mojej 

propozycji i że to policja przyszła po mnie. 
Narzuciłem szybko ubranie na siebie, zła- 
pałem rewolwer i przez okno wyskoczy- 
łem na ulicę. W chwili, gdym był już na 
chodniku, policjanci wyłamali drzwi poko- 
ju i widząc moją ucieczkę dali ognia w 
moim kierunku. 

Po pół godzinie całe miasto było za- 
alarmowane. Udało mi się jednak znaleźć 
dobrą i piękną kryjówkę. Pomaszerowa- 
łem wprost do kwatery generał: gubernato- 
ra, generała Bissinga, i tam udało mi się 
dotrzeć do gubernatora wojennego. 

Poprosiłem go o urlop ze względów 
familijnych. Bissing zgodził się i wydał mi 
podpisany przez siebie paszport. Teraz 
udało mi się z łatwością opuścić Brukselę. 
Wynająłem auto i pojechałem w kierunku 
granicy niemieckiej; po pewnym czasie za- 
wróciłem i przez całą noc pędziłem ku za- 
chodowi, ku frontowi niemieckiemu. 

Przedostawszy się na front, zdołałem 
zmylić czujność wartowników i przekraść 
się do okopów angielskich, Misja moja nie 

rzedwyborcze. 
czne. Partja, której głównem hasłem jest 
„jedność narodowa” złożyła publiczny 
egzamin, dowiocła czynem, jaką treść wkła- 
da w te słowa. Przypomnijmy sobie tylko 
czasy, w których każde słowo, wypowie- 
dziane w obronie mniejszości narodowych, 
było przez ówczesnych władców Polski 
piętnowane jako zdrada interesów narodu, 
gdy frares o Ojczyźnie terroryzował wszel 
ki swobodniejszy odruch, zagłuszał naj- 
zdrowszą myś! i wołanie o równe prawa 
dla wszystkich obywateli. Wydobywano 
wtedy natychmiast z zanadrza bogoojcz"ź- 
niane zawołania, wyklinano odstępców, 
„odsądzano ich od czci i wiary. 

Dziś udaremnia endecja zespolenie 
polskich sił w części kraju, która tego ze 
spolenia najwięcej bodaj wymaga. Zbiera 
jąc niedobitków „Piasta* i luzem chodzą 
cych poszczególnych chadeków, robi uśład 
o własną listę. A na wytłumaczenie znaj- 
duje swój negatywny stosunek do Rządu. 

Fakt ten należy przygwcździć. Skor- 
rumpowana prywatą parija zaślepieńców 
nie może zdobyć się na uwzg'ędnienie w 
pierwszym rzędzie interesów państwo- 
wych, nie potrafi abstrehowzč od rozra- 
chunków partyjnych w obliczu spraw naj- 
większej wagi. Nie umie wznieść się na 
poziom obywatelskiego traktowania zaga 
dnień ogólno-państwowych, nie posiadając 
prymitywnej zalety obywatelskiej. 

Równocześnie „Gazeta Warszawska 
Poranna* wypisuje na naczelnem miejscu 
wezwania do pilnowania głosów polskich, 
apele do jedności narodowej, organy ende- 
cji atakują administrację, za naruszanie in- 
teresów polskich „na kresach* przez wol- 
nomyślną politykę, niedawno przebrzmieła 
dzika nagonka na min. Dobruckiego za 
„niszczenie polskiej szkoły”. 

I dotąd wiadomo powszechnie, że jest 
to fałsz i obłuda. Ale tak wyraźnie jak w 
ostatniem pociągnięciu  lwowskiem nie 
zdradziła narodowa demokracja swej du- 
szy, przestrzegała pilnie pozorów, by ma- 
mić i zwodzić. Polityczna zawiść, żywioło- 
wa nienawiść do Marszałka Piłsudskiego i 
Jego Rządu pozbawiły je zupełnie równo- 
wagi. 

I spadła maska, ukazując wykrzywio- 
ne grymasem złej namiętaości oblicze. 
Twarz perfidnych demagogów. Dol, 

Sprawdzanie list wyborców. 

W terminie od 2 do 15 b. m. poszcze- 
gólne Komisję Obwodowe wywieszą, celem 
sprawdzania listy osób uprawnionych do 
głosowania przy wyborach do Sejmu i Se- 
natu (3). 

Wiadomości polifyczne. 
Z racii Nowego Roku miała miejsce 

wymiana depesz między prezydentem re- 
publiki austrjackiej Heinischem Oraz ce- 
sarzem perskim Riza-Szachem-Pablavi, a 
Prezydentem Rzeczypospolitej Ignacym Moś- 
cickim. (Pat). 

  

Polska Agencja Telegraliczna upoważ- 
niona została do stwierdzenia, że podawa* 
ne dość często przez prasę wzmianki o 
treści konferencji między Marszałkiem Pit- 
sudskim, a wice premjerem Bartlem oparie 
są wyłącznie na domysłach redakcyj po 
szczególnych pism, gdyż o treści tych kon- 
ferencyj zasadniczo nikt nie jest infor- 
mowany. 
  

Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczną! 

udała się. W dwa dni później miss Caveli 
została rozstrzelana. 

* 
* 

Jeūną z najryzykowaiejszych misyj 
spełniłem z polecenia gen. H. Wilsona, 
który był szefem wywiadu i łącznikiem 
przy francuskim sztabie generalnym. Zapy- 
tał się on mnie, czy byłbym gotów prze- 
dostać się do kwatery głównej gen. Lu 
dendorffa i wydostać Stamtąd informacje 
niezbędne dla przygotowania pewnych po- 
sunięć przez armje aljanckie. 

W przebraniu depeszowego niemiec- 
kiego i na motocyklu fabrykacji niemiec- 
kiej, który dostał się w nasze ręce jako 
łup, podjąłem pewnej nocy próbę dotarcia 
do głównego centrum armji niemieckiej. 

Dotarłem do frontu niemieckiego bez 
przeszkód; gdym pędził dalej, pękł nagie 
nademną granat angielski, rozłupał moto- 
cykl i zranił mnie w nogę. Odstawiono 
mnie do lazaretu niemieckiego Czerwone- 
go Krzyża, tu operowano i wpakowano do 
łóżka. Pomimo rany udało mi się zmylić 
czujność pielęgniarzy, uciec z lazaretu i 
ukraść motocyki; poczem ze sfałszowaną 
depeszą, w którą mnie przedtem zaopa- 
trzono, pojechałem do głównej kwatery i 
wręczyłem depeszę Ludendorffowi, Skutek 
był ten, iż Ludendorff cofnął z--pewnego 
odcinka kilka pułków, co umożliwiło dy- 
wizjom francuskim wykonanie nagłego 
ataku. 

Szczęście mi sprzyjało i dotarłem for- 
tunnie z powrotem do frontu francuskiego. 
Zachorowałem jednak i resztę wojny spę- 
dziłem w szpitalu paryskim. W nagrodę za 
udatne wypełnienie zlecenia otrzymałem od 
Focha krzyż zasługi wojskowej. 

Jednym z najzuchwalszych zamachów,   który udaremniłem, była próba wykonania   

2 Rosjl Sowieckiej. 
Miasto Leningrad obecnie. 
LENINGRAD. 3. I. 28. (Kor. wł.). 

Wydział statystyczny nowoutworzonego 
północno-zachodniego okręgu z m. Lenin- 
gradem jako stolicą ogłasza kilka liczb, 
ilustrujących obecny stan tego ongiś po- 
tężnego miasta. 

W chwili obeenej Leningrad liczy 
1,675,000 mieszkańców (przed wojną 1 m. 
100 tys.). Przyrost w roku 1927 stanowił 
6 proc. 

Co do ilości mieszkańców zajmuje 
Leningrad 6 miejsce pośród miast Europy. 
Na każdych 100 mężczyzn przypada w 
północnej stolicy Rosji sow. 106 kobiet 
Obywateli ponad 
zaledwie 3 tys. Obecnie czynnych jest w 
tym mieście 439 fąbryk z 287,326 robot- 
nikami, co stawia Leningrad na 2 miejscu 
z pośród eśrodków przemysłęwych całego 
związku republik sow. 

Z Białejrusi Sowieckiej 
Dwis rocznice Białejrusi sow. 

MINSK. 3. I. (Kor. wł.) W dniu 31. 
XII. ub. r. Białoruś sow. obchodziła 9-tą 
rocznicę proklamowamia swego terytorjum 
iako „niezależnej* Republiki Białoruskiej i 
5 rocznicę podpisania serdecznej unji z 
resztą republik sow. 

Z tego powodu odbyło się w Miń- 
sku kilka urzędowych uroczystości, połą- 
czonych jak zwykle z wiecami i pocho- 
dami. 

Rząd białoruski otrzymał od rządu 
związkowego i reszty republik sow. sze” 
reg depesz gratulacyjnych. Kilka dostojni” 
ków komunistycznych i działaczy biało” 
ruskich nagrodzono orderami „Czerwone 
go Sztandaru”. 
  

  

„Dziennik Wileński* ma świetnych kores- 
pondentów. O jednym z pogranicza pisaliśmy nie- 
dawno. Teraz znów alarmuje opinję korespondent 
z stolicy, który podaje, że 

„w okolicy Żabna, na Górnym Śląsku, zne- 
leziono onegdaj trupa mężczyzny, lat około 33, o 

bardzo ekscentrycznym wyglądzie. Zamordowany 
brunet ze strzyżonemi wąsami i hiszpańską bród- 

ką, miał całe ciało wytatuowane i między in- 
nemi nalewej ręce miał wytatuowa- 
neznaki przynależności do loży ma- 

sońskiej*. 
Czytelnik może snuć różne domysły, zwła- 

szcza że tytuł notatki „Tajemnicze morderstwo”, 
miejsce wśród najważniejszych telegramów, pobu- 
dza fantazję. Może długo szukany generał? A mo- 
że jakiś nowy? 

Znskomity znawca tatuowanych znaków 
rozeznał masońskie nacięcia na ciele nieszczę- 
šliwca, a goniąca za sensacją gazetka szerzy Od- 
razu alarmujące wieści. 

Podamy inną, równie wiarygodną, 

„W lokalu „Dziennika Wileńskiego" prze- 
prowadzono rewizję, która ustaliła, że wśród 
członków redakcji znajduje się jeden prawdomów- 
ny pracownik". 

W światku wileńskim wiadomość ta wywoła 
sensację. 

„ynisko kolejowe”. 
Niewiele jest instytucyj w Wilnie, 

któreby były tak ruchliwe i prowadziły tak 
wielostronną działalność, wyłącznie w pła- 
szczyźnie kulturalno-oświatowej, co „Ogni- 
sko kolejowe". Charakterystyczną jest rze- 
czą, iż w odróżnieniu od „klubu kolejarzy, 
mającym na celu jedynie rozrywkę i życie 
towarzyskie, Ognisko prowadzi rozległą 
akcję, obliczoną w kierunku podniesienia mo- 
ralnego szarej braci kolejarskiej. 

Działalność swą rozpoczęło w roku 
1922 pod dobremi auspicjami, bo liczne 
rzesze kolejarzy chętnie, jako do rzeczy 

  

  

zamachu na Mussoliniego zapomocą listu 
sksplodującego, jaki miał mu być przesła- 
ny pocztą z Paryża do Rzymu. Zamach 
byłby się pewnie udał, gdyby nie niezręcz- 
ność urzędnika na poczcie paryskiej, który 
tak lekkomyślnie manipulował listem, iż 
skruszył pieczęcie lakowe. List został prze- 
słany do innego wydziału w celu ponow: 
nego zapieczętowania. Tutaj nastąpiła eks- 
plozja nieoczekiwana, przyczem jeden z 
manipulantów został zraniony dość ciężko. 

Maszyna piekielna, skonstruowana 
przez spiskowców antifaszystowskich, była 
tak płaska, że dała się złożyć do koperty 
większego formatu. We środku umieszczo- 
no precyzyjny zapał sprężynowy, który 
działał niezwłocznie z chwilą otwarcia ko- 
perty. 

Dowiedziałem się wkrótce przez swo- 
ich agentów, iż w pewnych kołach anti- 
faszystowskich Paryża oczekiwano z nie- 
cierpliwością wiadomości o katastrofie w 
Rzymie, która miała uwolnić Italję od 
Duce. Pod:zas rewizji w pewnej kawiarni 
przy ulicy Notre Dame 'de Lorette aresz- 
towaliśmy czterech mężczyzn ikobietę, Ko- 
bieta zdradziła i wydała swoich kompanów, 
i tak dostaliśmy w swe ręce czterech spraw 
ców nieudałego zamachu. 

Spiskowcy zostali osądzeni i skazani 
na dziesięć lat więzienia każdy. Kobietę u- 
wolniono po kilku miesiącach. 

* * 

W swoim czasie zainteresował mnie 
ogromnie wypadek z pielęgniarką Daniels 
w Boułogne. Zniknęła ona bez śladu. Zda- 
rza się to czasami w miastach portowych. 
W takich wypadkach agenci policji francu- 
skiej kierują zwykle swe podejrzenia w 
stronę handlarzy żywym towarem. 

Faktem jest, że Daniels padła ofiarą 

lat 80 liczy Leniagrad: 

nowej, garnęły się zachęcając innych. Przy- 
szły czasy inflacji: jak wszystkie istytucje 
tego -rodzaju, tak i Ognisko, "przeżywało 
swój ciężki kryzys. Szczególnie słomiany- 
ogień polski wystawionyłbyłąna ciężką próbę. 

Dzisiaj dzięki ogólnej stabilizacji ży- 
cia gospodarczego, a w związku z tem i 
innych dziedzin, praca kuliuralna Ogniska 
ceraz bardziej się rozwija. 

Zawdzięczać to należy przedewszyst- 
kiem dobremu doborowi zespołu pracow= 
ników w poszczególnych sekcjach, pracu- 
jących bezinteresownie, a szczególn'e sprę- 
żystemu kierownictwu obecnego prezesa 
inż. Szadziewicza. Obecny prezes nię żału- 
je ani, czasu ani fatygi, aby samemu wszę- 
dzie dojrzeć i sprawy jak należy postawić 
i zorganizować, Dotychczas działają nastę- 
pujące sekcje: sekcja dochodowa, —kino ko- 
lejowe, prowadzone przez ruchliwych pa- 
nów Sobiepana i Niedziółki, ma па 
celu podtrzymać finansowo sekcje, dające 
deficyty; 
Szemberg, muzyczną p. Czerniawski, spor- 
tową pp. dr. Wincz, A Kisiel, cdczytową 
p. Druszcz. 

pośrednio prowadzi p. T. Milewiczówna. 
Nadmienić należy, iż biblioteka ma charak- 
ter rozrywkowy, pomimo to unika taniej 
sensacyjnej beletrystyki, zasilając jedynie w 
dzieła wartościowe. Posiada obecnie około 
3,000 tomów; życzyć należy, ażeby obranej 
taktyki nie porzucono, a szczególnie aby 
niedopuścić do suchotniczego bytu należy 
systematycznie zasilać w nowe książki przy- 
najmniej po 50 miesięcznie. : 

|rozwijając maogół intensywną działalność 
omówienie których odkładam do innej spo- 
sobności. 

Tutaj natomiast chcę zwrócić uwagę   na dwie sekcje, jako mające wielkie znacze- 
nie społeczne i dydaktyczne, a mianowicie: 
sekcję odczytową i „Domu dziecka". 

Odczyty jako oddziaływujące na szer+ 
sze masy mają pierwszorzędne znaczenie 
społeczne i cieszą się w „Ognisku* wielkiem 
powodzeniem. Dość wymienić, że na pierw- 

odczycie było zaledwie 30 osób, obecnie 
odbywają się z reguły przy wypełnionej sali 
mogącej zmieścić przeszło 300 osób. 
Wprawdzie odczyty są urządzane bezpłatnie, 
a to gwoli przyzwyczajenia szarej braci ko- 
lejarskiej i z nią zespolonych, do słuchania 
i myślenia czem dzisiejszy okres nie wyróż- 
nia się. Dzięki tej wstępnej pracy juź coraz 

wego na płatnym odczycie w uniwersytecie. 
Sekcja, którą stanowi chlubę Ogniska 

i z którego może być ono słusznie dumne 
jest przedszkole dla dzieci, popularnie zwa- 
ny „Dom dziecka”. Jęst to bodaj najlepiej 
postawiona instytucja tego typu w Wilnie, 
zawdzięczając ofiarnej i żmudnej pracy pro- 
wadzonej z wielkiem umiłowaniem dziatwy 
w osobach p. Е. Markówny, p. J. Gumiń- 
skiej, p. Z. Święcickieji p. A. Mejerówny. 

e przedszkole stoi na zdrowych za- 
sadach, wymownie. świzdczy liczba dzieci 
sięgająca 80 i niezwykle miły. stosunek ro- 
dziców do tej placówki, co jest uwarunko- 
wane przywiązaniem dzieci do niej. 

Jak dzieci kochają swe panie, swe 
pokoiki, dowodzi ta okoliczność, iż pod- 
czas ostatnich mrozów przedszkole było 
czynne bez przerwy. Trzeba widzieć te ma- 
leństwa Śpieszące pomimo mrozów do 
„szkoły* i wmawiające w odprowadzających 
je rodziców, iż to głupstwo nie „ml6z“. 
A gdy zapowiedziano pewnego razu, iż ju- 
tro, w razie mrozu zajęć nie będzie, mały 
„bubec” oświadczył: „Niech jutło wszystko 
od mlozu pęknieaja do szkoly muszę iść*. 

Jest to, mo,em zdaniem, najlepsze świa 
dectwo jakie można instytucji wystawić, a 
pracującym najszlachetniejsza zapłata. 

Q innych przejawach życia „Ogniska* 
tej zewszechmiar zasługującej na uwage 
instytucji napiszę przy innej okazji. 

jakiejś bandy:w Boulogne, że została w nie- 
wyjaśnionych £ dotąd okolicznościach za- 
mordowana a trupa jej porzucono na pla* 
cu de Saule. Szprycka z morfiną wypadła 
prawdopodobnie z kieszeni podczas prze- 
wożenia trupa. 

* 
* * 

Gdy generał Pershing, głównodowo- 
dzący armsi amerykańskiej wylądował we 
Francji, szpiedzy niemieccy uruchomili 
wszystkie swe siły, aby, w myśl otrzyma- 
nych instrukcyj, dostać Pershinga w swe 
ręce. Doszło do naszej wiadomości, iż 
istnieje możliwość zaciągnięcia się w sze- 
regi armji amerykańskiej agentów wywiadu 
niemieckiego, pracujących w Ameryce. Mogli 
więc oni przedostać się już wraz z eksped- 
jowanymi oddziałami Amerykanów na na- 
sze terytorium. Ponieważ ludzie ci byli w 
takim razie regularnymi żołnierzami ame- 
rykańskimi i posiadali papiery w porząd- 
ku — wyłapanie ich musiało przedstawiać 
wielkie trudności. Udało mi się jednak wy- 
kryć i aresztować jednego z tych szpiegów 
w Chaumont. W za m 

Ten „żołnierz* amerykański upił się 
pewnego razu w podrzędnym szynku i 
zetknąwszy się tam z jedną z naszych wy- 
wiadowczyń, wyznał jej po pijanemu, że 
wkrótce „zrobi koniec” z Pershingiem. 

mną telefonicznie i według instrukcji Ścią- 
gnęła szpiega do swego mieszkania. Tutaj 
Przyłapałem go. Wzięty. na spytki wyznał, 
iż nietylko komunikował radjotelegraficz- 
nie ważne informacje naszym rogom, lecz 
miał także polecenie podminowieją ij wy* 
sadzenia w powietrze głównej kwatery 
gen. Pershinga. 3 ‘ 

Koniec   

sekcję dramatyczną prowadzi p:- 

Sprawy bibljoteczne i bibljotekę bez- - 

szym zorganizowanym przez „Ogn sko” 

częściej można spotkać słuchacza ognisko-. 

Nasza agentka porozumiała się ze r. 
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Žycie gospodarcze. 
Nasze stosunki handlowe ze šwiatem. 

Biorąc za punkt wyjšcia dane staty- 
styczne, obrazujące całokształt naszego 
handlu zagranicznego w okresie od stycz- 
nia do września (włącznie) r. b. i porów- 
nując dane te z odpowiednikami staty- 
stycznemi za analogiczny okres roku ubie- 
głego, dojdziemy do bardzo ciekawych i 
pouczających zestawień co do kierunku 
rozwojowego stosunków handlowych Polski 
ze światem. 

Zaczniemy od. przywozu i zapytamy: 
z jakich krajów Polska sprowadza towary, 

"w jakim zakresie procentowym w stosun- 
ku do całego importu oraz w jakich kie- 
runkach ujawnia się w tym względzie 
rozwój? 

Na pierwszam miejscu krajów, im- 
portujących towary do Polski, widnieją 
Niemcy, które w roku 1926 figuruja z 22,5 
proc., a w roku bieżącym—z 25,3 proc. 
Ten wzrost z roku na rok jest tylko czę- 
ściowem wyrównaniem zmniejszenia przy- 
wozu z Niemiec, jakie nastąpiło w latach 
1925—26 wskutek proklamowania przez 
naszego zachodniego sąsiada stanu t. zw. 
wojny celnej z Polską, Mimo to jednak 
czwartą część całego przywozu polskiego 
stanowią towary niemieckie. 

Na drugiem miejscu pod względem 
wartości przywozu towarów do Polski sto- 
ją Stany Zjednoczone Ameryki Północuej, 
które w roku 1926 wypełaiły 18,2 proc. 
importu polskiego, w roku bieżącym zaś 
już tylko 12,1 proc. Ten spadek formy 
importu amerykańskiego, jak zresztą i w 
stosunku do niektórych ianych państw, 
można tłumaczyć stopniowem odzyskiwa- 
niem przez Niemcy dawnej pozycji w ca- 
łokształcie bilansu handlowego Polski. 

" Taki sam objaw obserwujemy w sto 
sunku do Anglji, która wykazuje jednakże 
tylko drobne zmniejszenie swego importu 
do Polski, bo w okresach porównawczych 
z 10,2 proc. do 9,2 proc. 

A więc Niemcy, Stany Zjednoczone i 
Anglja wypełniają razem około 50% całego 

KROWIKA KRAJOWA. 
‚ — Izby rękodzielnicze na Ziemiach 

Wschodnich. Na mocy rozporządzenia p. 
ministra Przemysłu i Handlu, ogłoszonego 
w Dz. Ustaw R. P. z dn. 30.Х1 1927 г. 
na terenie państwa zostało ustalonych 17 
izb rzemieślniczych. 

Siedziby izb mają być następujące — 
w Warszawie, Włocławku, Łodzi, Kielcach, 
Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Lwowie, 
Stanisławowie, Tarnopolu, Poznaniu, Byd 
goszczy, Grudziądzu oraz na Ziemiach 
Wschodnich w Wilnie, Nowog:ódku Brześ- 
ciu n/Bugiem i Łucku. 

— W sprawie prolongaty terminu 
wykupu świadectw przemysłowych na 
rok 1928. W numerze wczorajszym poda- 
liśmy wzmiankę, iż delegacja Związku 
Kupców Żydowskich interwenjowsła u pre- 
zesa lzby Skarbowej w sprawie prolongaty 
wykupu świadectw przemysłowych. Obecnie 
dowiadujemy się, iż ze względów  zaszdni- 
czych petycję kupców żydowskich załat- 
wiono odmownie, zezwalając jedynie na 
wykup Świadectw w przeciągu najbliższych 
3 dni. (s) 

— Kredyty dla cegielń. W związku 
ze wzmagającym się ruchem - budowlanym 
i celem umożliwienia cegielniom produkcji 
cegieł w znaczniejszej ilości — Bank Go: 
spodarstwa Krajowego zamierza udzielić 
kredytu obrotowego cegielniom, tak me- 
chanicznej, jak i zwyczajnej produkcji ce 
gieł. 

Kredyt będzie udzielany w centrali i 
wszystkich oddziałach Banku. 

Podania o kredyt przyjmuje oddział 
wileński Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Stopa procentowa ustalona została 
na 9 proc. w stosunku rocznym. 

Poza kredytem obrotowym będzie 
Bank Gospodarstwa Krajowego udzielał 
w szczupłym zakresie kredytów na doin- 

westowanie koniecznych urządzeń, przez 
które zdolność produkcyjna przedsiębiorst- 
wa zostanie wydatnie powiększona. Opro- 
centowanie takie jak przy kredycie obro- 
towym. 

— Kurs kontrolerów obór. „Wilef- 
, skie T-wo Rolnicze i Sejmik powiatowy 
wileńsko-trocki, podają do wiadomości rol- 
ników, iż organizują 6 tygodniowy kurs 

hodowlany. 
Kurs odbędzie się w szkole rolniczej 

w Bukiszkach. : 
Kurs rozpoczyna się dnia 10 stycznia 

1928 r., kończy się dnia 24 lutego tegoż 

roku. 
Kurs przeznaczony jest dla rolników, 

którzy pragnąc wyspecjalizować się w. dzie- 
dzinie chowu bydła zechcą ewentualnie zo- 

stać asystentami kontroli obór. W tym celu 
na kursie obok wykładów teoretycznych z 
zakresu żywienia, dojenia krów mlecznych, 
pielęgnowania, wychowu inwentarza, ро- 
mocy przy chorobach i porodach bydła, 

tudzież ćwiczeń praktycznych, będą uwzględ- 
niane w najszerszych rozmiarach wiado- 
mości z zakresu kontroli mleczności i ra- 
chunkowości przy kontroli mleczności. 

Na kurs przyjmowani będą kandydaci 
w wieku od lat 18, posiadający conajmniej 
ukończoną powszechną szkołę 4 klasową, 
jak również praktykę rolniczo-hodowlaną. 

Wpisowe za kurs wynosi 10 złotych. 
Utrzymanie całodzienne—1 zł. 40. gr., 

co za Ó'tygodniewy kurs wyniesie 55 zł. 
Opłata za utrzymanie wpłaca się zgóry w 
dwóch ratach, 

importu polskiego, odsuwając na plan dal- 
Szy inne państwa, z których żadne z osobna 
nie wykazuje ponad 10% udziału w przy- 
wozie do Polski. W szczególności zaś rze- 
czowy udział innych państw wynosi (pierw- 
sza cyfra oznacza procentowy udział w im- 
porcie roku 1926, druga cyfra dotyczy roku 
bieżącego): Francja—7,3 i 7,5, Austrja—6,7 
i 6,6, Czechoslowacja—4,8 i 5,6, Włochy— 
5,6 i 3,0, Rosja—0,9 i 4,1 (wzrost najwy 
datniejszy!) , 

Zkolei kilka słów o wywozie, a więc: 
do jakich krajów Polska wywozi towary, w 
jakim zakresie i z jaką tendencją roz- 
wojową? 

Na pierwszem miejscu figurują znowu 
Niemcy, które w roku ubiegłym odebrały 
25,3% naszego eksportu, w roku biežą- 
cym zaś—31,3%. Ten wzrost wywozu pol- 
skiego do Niemiec ponownie świadczy, jak 
życie przechodzi do porządku dziennego 
nad stanem „wojny celnej". 

Prawie trzecia część wywozu z Polski 
idzie do Niemiec! 

Zkolei widnieje Anglja, która w roku 
ubiegłym aż w 17,1% wzięła udział w ek- 
sporcie polskim, zle to była wyjątkowa 
konjunktura, związana ze wzmożonym wy- 
wozem węgla. W roku bieżącym rzeczowy 
udział spadł już do 12,3%. 

Wreszcie na trzeciem miejscu kroczy 
Austrja, do której wywozimy 11,2% (w roku 
ubiegłym 11,1%, a więc stosunek prawie 
utrzymany!) 

A więc Niemcy, Anglja i Austrja ra- 
zem odbierają przeszło 50% naszego wy- 
wozu. Na inne więc państwa przypada 
(znaczenie cyfr, jak powyżej): Czechosło- 
wacja—9,2 i 9,2, Szwecja—5,1 i 6,4, Franc- 
ja—3,4 i1,8, Stany Zjednoczone—0,8 i 0,8 
Rosja—1,5 i 2,0. 
"Mimo wszystko więc kerunki rozwo- 

jowe naszego handlu zagranicznego ulegają 
powolnym bardzo zmianom. A wszak trze- 
ba dążyć do większej w tej dziedzinie rów= 
nomierności. 

Zapisy przyjmuje Biuro Wileńskiego 
T-wa Rolniczego do dnia 10.1 1928 r. 

— Eksport sandaczy ze Z.S.R.R. W 
ostatniej dekadzie, a więc od dnia 20-go 
ostatniego miesiąca ub. r. po 1 go stycz- 
nią b. r., tranzyt makuch, oraz otrębi do 
Niemiec niesłychanie zmalał, natomiast 
zwiększył się import do Polski ryb mro- 
żonych. 1 

W okresie świątecznym dziennie przy- 
bywało ze Z. $. R. R. do st. granicznej 
Stołpce po 18 wagonów t. zw. „lodówek* 
sandaczy. (n) 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— 10 proc. nadzwyczajny dodatek 

do podatków. Ogłoszono rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19-go 
grudnia 1927 roku, na mocy którego po- 
bór 10 proc. nadzwyczajnego dodatku do 
podatków przedłużony został aż do 31-go 
marca 1929 r. 

10 prec. dodatek obowiązuje przy po- 
datkach bezpośrednich, podatkach pošred- 
nich, opłatach stemplowych, podatku spad- 
kowym i od darowizn Oraz przy zaległo- 
ściach w tych podatkach. 

10 proc. dodatek pobiera ta władza 
skarbowa lub samorządowa, która pobiera 
i sam podatek. 

— Ulgi w opłatach zaległości po- 
datku gruntowego. Celem umożliwienia 
spłaty zaległości podatku gruntowego wła- 

ścicielom gospodarstw rolnych, którzy w 

latach gospodarczych 1925 26 i 1926 27 

ponieśli znaczniejsze kięski elementarne, 
wyrażające się conajmniej w 40 proc. u- 
bytku w zbiorach rolnych i z tego tytułu 

uzyskali odroczenie płatności podatku 

gruntowego, przypadającego za wspomnia- 
ne lata do października 1927 r., Ministe= | 

rium Skarbu upoważnia Panów  Naczelni- 
ków Urzędów Skarbowych do udzielania— 
na indywidualne podania płatników — od- 
roczeń płatności tych zaległości do dnia 1 
października 1928 r. pod warunkiem na- 
tychmiastowego uiszczenia jesiennej raty 
roku bież. (o ile dotychczas nie została 

jeszcze wpłacona) oraz wpłacania do dnia 
15 go marca 1928 r., oprócz bieżącej wio- 

sennej raty podatku gruntowego, jeszcze 

na poczet zaległości kwoty. "a się 
conajmniej 100 proc. tejże raty. 

iCOkólnik Min. Skarbu z dn. 28.XII 
1927 r., Nr. 9405 I). 

Giełda wileAska z dn. 3. L b. r. 
„ Dolary St. Zjedn. 8.861/2 

żon hig = A 4,687/4—4,681/4 
8% L. Z, Państw. B. Rolnego (zł. 100) 93.— 

'olarówka, 5 dol. 64,50 
ska zestbewe Wil. Baaku Ziemsk.  62,70—62,30 

Akcje Wileńskiego B-ku Ziemsk. 134,— 

Akcje Banku Polskiego (zł. 100) 153,50 

Giełda warszawska z dr. 3. I. b. r. 

Czeki: 
sprzedaż kupno 

Dolary „ 4 s. ” 685 8,86 
Holandja o. —. ŚW wa 
Londyn sA 43, 43,4 

Nowy-jork . . 8,90 8,88 
BayŻ оа 1 о6; ое 35,11 35,02 

НВ i ks AR 
EZ S 125,59 

Włochy ROA ycie 47,165 47,04 

Papiery procentowe: 

larówka 64—63,50. Požyczka dolarowa 

83,75 A u Pożyczka ole wa 102,25 — 102. 

3”/o pożyczka konwersyjna 66,25. 5%0 kolejowa 

URJjJER 

© e ° 

Wieści z kraju. 
MOŁODECZNO. Ofiara zimy. W dn. 

26 ub. m. Józef Romańczyk, m-c wsi Du- 
browa, gm. rakowskiej, polując w poblis- 
kim lesie natrafił na zwłoki płci żeńskiej, 
które były zasypane Śniegiem. Wszczęte 
niezwłocznie dochodzeńie doprowadziło do 
ustalenia, iż jest to trup Aleksandry Pu- 
ciato, lat 60, m-ki folw. Gajpole, gm. ra- 
kowskiej, umysłowo chorej, która w dniu 
7.XI r. b. wyszła z domu w niewiadomym 
kierunku, poszukiwania zaś jej tak przez 
rodzinę jak też przez organa P. P. — dały 
wynik negatywny. 

MICKUNY. Czyj koń? W zaroślach na 
lewym brzegu Wilenki, między Mickunami 
a zaśc. Muchno, gm. mickuńskiej, znale- 
ziono konia, zaprzężonego do sań. Koń 
był b. wycieńczony, co wskazuje na to, że 
stał w zaroślach od kilku dni, przyczem 
żywił się młodemi drzewkami. Od miejsca 
znalezienia konia prowadzą Ślady do rzeki, 
odległej o 200 kroków. Ponieważ zachodzi 
przypuszczenie, że koń ten mógź być skra- 
dziony, przyczem kradzież ta mogła być 
popełniona z innem przestępstwem, upra- 
sza się osoby, które wiedzą do kogo koń 
i sanie należą—powiadomić Komendę Po- 
wiatową Wilno— Troki w Wilnie. Opis ko- 
nia: ogier lat 3, maści jasno-gniadej, grzy- 
wa na lewą stronę, ogon długi, Sanie 
zwykłe robocze, z 2-ma drabinkami i z 
przyrządem do_tamowania. 

R 

Ddjazi kuratora Ryniewicza do Łodzi, 
Dnia 1 b. m. wyjechał z Wilna do- 

tychczasowy kurator Okręgu szkolnego p. 
dr. Antoni Ryniewicz, mianowany kurato- 
rem okręgu szkolnego łódzkiego. Odjeż- 
dżającego kuratora żegnali na dworcu 
urządnicy kuratorjum i dyrektorowie gim- 
nazjów wileńskich. 

UEN T TRATWY ATWIECW UKIE BASTA 

Wyurane dolarówki. 
W dniu 2 stycznia 1928 r. o godz. 10-€j ra- 

no w małej sali konferencyjnej Ministerstwa Skar- 
bu przy ul. Rymarskiej Nr. 3/5 odbyło się loso- 
wanie 5% Premjowej Pożyczki Dolarowej Serji II. 

Wylosowano numery następujące: 

  

  
  

Dol. 8.000 Dol. 3.000 Dol. 1.000 
852.764 096.551 228.508 

125.938 
971.554 
666.206 
855.612 

Dol. _ 500 176.481 585.990 
652.585 680.360 882.930 
614.659 151.576 910.568 
397.076 106.859 

Dol. _100 242.781 904.484 
405.504 990.084 382.180 
145.286 553.054 010.586 
231.736 380.982 815.378 
446.318 553.117 837.763 
392.818 132.046 995.097 
067.692 930.884 075.671 
345.796 320.867 104.551 
811.831 434.649 166.521 
572.817 056. /27 132.834 
860.839 454.548 199.948 
963.829 150.535 570.365 
945.028 578.670 871.124 
122.521 587.446 

Ceny w Wilnie z dn. 3-go 
stycznia. 1928 r. 

W hurcie. 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 41—43 
Owies 45—47 
Jęczmień browarowy 45—47 

» na kaszę 40—41 

W detalu. 
Mąka amer. za 1 kg. 90—110 

+ žytnia 50 proc. 65—70 
»  Tazowa 40—45 
„ kartoflana 85—90 

ana 65—75 

sób yttowy 80 p 0.6005 chleb pytlo! С. ы 
8 słowa r 0.40—0.45 

Mięso 
wołowe za 1 kg. 2.70—2.80 
baranina 2.60—2.70 
wieprzowina 60 
Drėb: 
kury za 1 sztukę 3.00- 6.00 
kurczęta » 2.50—4.00 
kaczki żywe „ 5.00—6.00 
kaczki bite ‚ 4.00—6.00 
gęsi żywe ‚ 12.00—15.00 
gęsi bite 10—12 
indyki е 19—23 
indyki bite 12—15 
Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 4.60—4.80 

»„ kraj. 2 gat. 4.20 -4,50 
smałec wieprzowy 4.60—5.00 

Ceny rynkowe. 
Oleje: 
Iniany 2.70 
pokost 2,60—2.70 
makuchy 
Ryby: 
liny żywe za | 4.50—5.00 
liny snięte e 3.50—4.00 
karasie żywe | 3.20—4,00 
karasie snięte „ 2.00—2.70 
szczupaki żywe ‚ 4.00—4.50 
zczup aki snięte 3.20—3.80 
okonie żywe |, ‹ 4.00—4.50 
Nabiat: ” * » 
mleko za litr .50—0. 
śmietana za 1 litr 2.50—2.80 к оа masło niesolone — 

„ šsolone 5.50—6.00 
masło deserowe ZE 

Jaja z 10 sztuk (1401-70 

93,00. Oblig. komun. 92. 8% ziemskie 83. 44/0 
ziemskie 57,75—358,00. 8%0 warszawskie 82,00— 
82,25. 5%0 warszawskie 64,75. 

AKCJE: ; 
Bank Handlowy 123. Bank Polski 1 

155,75. Zachodni 31—32. Spółek Zarobk. 90—91.   konwersyjna 61,50.—60,75. Listy Banku Gospod.   Krajowego 92,00 — 93,00. Listy Banku Rolnego 
ic» 45, Gosławice 76 — TT. Cukier 81,50 — 82. 

Wisoka 148. Węgiel 110,75 — 111,25, Nobel 47. 

WI DOEON"S"K 1 

WARSZAWA, 3.1. (Pat.) Dnia 3 stycznia 
w południe dokonana została na stacji granicz- 
nej wym'ana więźniów politycznych pom ędzy 
Polską a Związkiem Sowieck m. 

Ze strony pol.kiej wydanych zostało s!ro- 
nie sowieckiej 9 osób, przebywających w wię- 
zieniąch polskich. 

Ze strony sowieckiej stronie polskiej wy- 
d.nych zostało 29 osób, a mianowicie: Borysie- 
wicz Maria, Budrewicz Czesław, Wodecki Zyg- 
munt, Wołożyński Edmund, Wysocka Jadwiga, 

Garkacz Piotr, Dembek Zygmunt, Denhoff Ja 

dwiga, Zdaniewicz Leon, Iwanowska-Majewska 
Emilja, Kamiń:ki Józef, Kozicki Franciszek, Ko- 
rewo Stanisław, Krasowski Ignacy, Krzeczkow - 

ska Stanisława, Krzeczkowska Janins, ks. Kot- 

wicki Jan, Lipińs i Antoni, Łozowski Włodz'- 

W dniu onegdajszym odbyło się posiedze- 
nie komisji w składzie przedstawicieli Dyrekcji 
Kolejowej, Magistratu i wojskowości, na którem 
poruszono sprawę budowy mostu na Wilji. Jak 
już w swoim czasie podawaliśmy jako punkt bu- 
dowy nowego mostu wybrano na Antokolu teren 
u wylotu ul. Kawonicznej. Na wzmiankowanem 
jednak posiedzeniu komisji reprezentanci woj- 
skowości w imieniu władz wojskowych zastrzegli 
sobie prawo budowy nowego mostu nie u wylo- 
tu ul. Kanonicznej, lecz w pobliżu ul. Suchej. 
W tym względzie zapanowała rozbieżność poglą-= 

Omalże nie 
. Skutkiem szalejącej ostatnio wichury śnież- 

nej, w dniu 2 stycznia o godzinie 6-ej wiecz. po- 
ciąg osobowy, zdążający z Mołodeczna do Wilna, 
wpadł, w pobliżu Smorgoń, na zaspy Śnieżne. 
Dzięki jedynie uwadze maszynisty udało się unik- 

  

  

      

Dziś: Izabeli, Eljasza. 
Środa | Jutro: Telesfora. 

Wschód słońca-—g. 7 m. 44 
stycznia| Zachód w & 15 m. 05 

MIEJSKA. 

— Ostateczna likwidacja Obywatel- 
skiej Komisji Likwidacyjnej. Z dniem 31 
grudnia 1927 r. Istniejąca przy Magistracie 
m.Wilna Komisja Obyw. Likwidacyjna zo- 
stała ostatecznie zlikwidowaną. Wszelkie 
pozostałe dokumenta w ilości 2142, złożo- 
ne przez petentów w poszczególnych ko- 
misjach obywatelskich, t. j. przy 1, II, III, 
IV, V i VI komisarjacie oraz nieodebrane 
zaświadczenia obywatelstwa zostały prze- 
kazane Urzędowi Komisarza Rządu na m. 
Wilno, dokąd zainteresowani w odbiorze 
takowych winni się zgłaszać (Archiwum 
Kom. Rz. pokój Nr 3). (s) 

— Przyjazd do Wilna prezydenta m War- 
szawy. W sobotę 7 b. m. przybywa do Wilna z 
rewizytą prezydent sotoncio miasta Warszawy 
inż. Słomiński. W ciągu kilkodniowego swego 
pobytu w Wilnie prezydent m. Warszawy zapo- 
zna się z niektóremi dziedzinami naszej gospo- 
darki miejskiej. (s) ь 

— Nadprogramowe posiedzenie prezydjum 
Magistratu. Dziś 4 b. m. o godz. 6-ej wiecz. od- 
będzie się posiedzenie prezydjum Magistratu po- 
święcone omówieniu kolejności realizowania pla- 
nu inwestycyj miejskich na rok 1928. 

— Zaopatrzenie osób poszkodowanych 
podczas przewrotu majowego. Komisarz rządu 
na m. Wilno na podstawie art, 4 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia. 17 grudnia 
1927 r. w sprawie zaopatrzenia osób cywilnych, 
poszkodowanych w związku z działaniami woj- 
ska polskiego w dniach od 12 do 15 maja 1926r. 
powiadamia, że osoby cywilne, które w związku 
przyczynowym z działaniami wojska polskiego w 
dniach od 12 do 15 maja 1926 r. włącznie, do- 
znały uszkodzenia zdrowia, względnie okalecze- 
nia, powodującego utratę przynajmniej 25 proc. 
zdolności do pracy zarobkowej, jak również o- 
soby pozostałe po zabitych i zmarłych wskutek 
tych działań mogą wnieść w terminie do dnia 29 
czerwca r. b. do komiszcjatu Rządu podania w 
sprawie przyznania zaopatrzenia ze strony pań- 
stwa. 

Prawo do zaopatrzenia mogą uzyskać o- 
soby poszkodowane nieposiadające środków u- 
trzymania. 

Za nieposiadające środków vtrzymania u- 
ważane będą osoby, których dochód miesięczny 
| przewyższa renty zupełnego inwalidy samot- 
nego. 

— Sprawa budowy piekarni mechaniczeej 
W swoim czasie Magistrat m. Wilna zwiócił się 
do odnośnych władz wojskowych z: propozycją 
wymiany kompleksu budynków wojskowych prz 
ul. Legjonowej pod budowę wspólnej dla potrze! 
miasta i wojskowości piekarni mechanicznej. 
Ponieważ do chwili obecnej ze strony D. O. K. 
lil. nie nadesłano w tej sprawie konkretnej od- 
powiedzi — Magistrat powziął decyzję budowy 
miejskiej piekarni mechanicznej u wylotu ulic 
Słowackiego i Kijowskiej. (s) 

— Przebudowa gmachu ratusza. 
Magistrat m.Wilna wszczął starania o uzy- 
skanie w Banku Gospodarstwą Krajowego 
pożyczki w kwocie 125,200 złot., która to 
suma zużyta zostanie na przebudowę gma- 
chu ratusza. Do odremontowanego gmachu 
projektowane jest przeniesienie części wy- 
działów Magistratu z ul. Dominikańskiej, 
jak zarówno istnieje projekt urządzenia tam 
muzeum miejskiego. (s) 

ADMINISTRĄCYJNA, 

— Prolongaty pozwoleń na broń paln. 
Jak się Pory „Komiserjat Rządu 8 a 
Wilno rozpocznie z dniem 5-go b. m. przyjmować 
podania w sprawie gajos Owania pozwoleń na rok 1928 na posiadanie bróni (rewolwerów, pisto- letów, fuzyj myśliwskich, sztucerów, karabinków. tlowerów it Po. ki 2 

ego rodzaju podania należy składać w 
kienku Nr. 1 Urzędu Komisarza Rządu na ś Wil- no (ul. Żeligowskiego 4) w godzinach od 10 do 
13 w porządku następującym: 

Osoby, posiadające pozwolenie na broń za 
L. 1-50 wł. winny złożyć podania w dniu 5-go 
stycznia r. b. 

za L. 51—100 wł.— 7 stycznia r. b. 
„ь 101150 „ > 9 

15157200 а-; ои Ь ” » ” ” ” ° 

o OZ ZE G 
» a 251-300 „IZ „| «e» 
„aaa Eiga S 

351—400 „—14  ] ё 
Nadmienia się przytem, że terminy składa- 

Wymiana więźniów politycznych z Sowietami. 

3 PPS - 

mierz, Mitter Antoni, Okoto-Kutak Zygmunt, 
Położny Konstanty, Raj Jan, Sawicki Józef, ks. 
Chmielnicki Zygmunt, Chruscewicz Wad m, Szy- 
kowski Włodcimierz, Jakubowski Włodzimierz, 
Julkiewicz Witold. 

Jednocześnie dokonywujący z ramienia 
Polski wymiany prczes Kulikowski podpisał 
protokół nadawczo-odbiorczy po dokonaniu wy- 
miany z pełnomocnikiem Komisarjatu Spraw 
Zagranicznych. W protokóle tym zagwarsrtowa- 
ny został również powrót ks. Cimaszkiewicza i 
Sokołowskiego, z których pierwszy przybędzie 
z: kilka dni. 

Stwierdzone zostało również protokólar- 
nie, że sprawa wymiany ks. prałata Teofi a 
Sxałskiego pozostsje nadal otwartą.   

W sprawie budowy nowego mostu na Wilji. 
dów. Wywiązała się dłuższa dyskusja, w wyniku 
której przedstawiciele samorządu wileńskiego 
złożyli oświadczenie, iż w wypadku zmiany 
miejsca pod budowę nowego mostu—miasto cof- 
nie swój udział w akcji sfinansowania projekto- 
wanego przedsięwzięcia. 

Powyższa rozbieżność zdań nie została do- 
tychczas uzgodnioną, przypuszczać jednak należy, 
iż całkowite porozumienie w sprawie wyboru te- 
renu pod budowę nowego mostu osiągnięte zo- 
stanie na najbliższem posiedzeniu wymienionej 
wyżej komisji. 

katastrofa. 
zasp śnieżnych 4 wagony przechyliły się na bok, 
co spowodowało panikę wśród pasażerów, część 
z nch odniosło lżejsze obrażenia ciała. Sprowa- 
dzony z Wilna śniegowiec oczyścił tor, poczem 
pociąg ruszył w dalszą drogę i przybył do Wilna 

nąć poważniejszej katastrofy. Skutkiem olbrzymich | z kilkogodzinnem opóźnieniem. (s) 

KRONIKA. 
  

towanych we wszystkich komisarjatach, posterun- 
kach policji m. Wilna, jak również w Magistracie 
i w tut. Urzędzie. 

— Powołanie do życia referatu łowieckie- 
go i broni palnej. W związku z wejściem w ży- 
cie z dniem 28 grudnia ub. r. nowego prawa ło- 
wieckiego, którego przepisy nakładają na władze 
administracyjne szeroki zakres nowych zadań i 
obowiązków, p. wojewoda wileński powołał do 
życia—z dniem 1 stycznia r. b.—specjalny „Refe- 
rat łowiecki i broni palnej” w Wydziale Admini- 
stracyjnym Urzędu Wojewódzkiego. Referat ten 
obejmie wszelkie czynności z dziedziny łowiectwa 
i kontroli nad posiadaniem broni palnej, zaś w 
chwili obecnej będzie miał w pierwszym rzędzie 
za zadanie — czuwanie nad prawidłowością wpro- 
wadzenia w życie przepisów nowego prawa ło- 
wieckiego, przepisów w znacznej części zupełnie 
nowych, jeżeli chodzi © obszar województw 
wschodnich.] 

„_ Kierownictwo Referatu Łowieckiego zostało 
powierzone p. Michałowi Pawlikowskiemu, radcy 
wojewódzkiemu. 

Równocześnie p. wojewoda zarządził, by 
karty łowieckie, wydane na rok ubiegły, były 
traktowane jako ważne bez specjalnych prolongat 
do dnia 1 marca r. D., t. į. do czasu, gdy zostaną 
wprowadzone według przepisów nowego prawa 
łowieckiego karty łowieckie nowego typu. 

> SPRAWY _PĘXSOWE 
— Konfiskata. W Komisarza Rządu na 

m. Wilno przyaresztowzł Nr. 1 czasopisma litew= 
skiego „Vilniaus Aidas” z dnia 3 b. m., za umie- 
szczenie artykułu p. t. „Co dali”, pozostającego 
w kolizji z $ 129 K. K. I art. | nowej ustawy 
prasowej.£(s) 

& РОСЪТ_!‚ 

„| — Podwyžszenie taryiy telefonicznej. Z 
dniem 1 stycznia b. r. abonentom telefonicznym 
na terenie m. Wilna podwyższono opłaty telefo- 
niczne w sposób „następujący: abonentom | kate- 
gorji do 12 zł. miesięcznie, abonentom Il katego- 
rji do 18 zł. i III kategorji do 24 zł. miesięcznie. 

Z_ POLICJI. 

— Powstrzyman'e aransów. Z dniem 1-go 
stycznia szereg niższych funkcjonarjuszy policji 
państwowej miało otrzymać wyższy stopień służ- 
bowy. Z powodu jednak braku etatów, awanse 
nie doszły do skutku. (s) 

„|| — Stan zdrowotny Wilna. W i - 
biegłego tygodnia "Sekcja Zdrowia Maia 2 
notowała na terenie m. Wilna następującą ilość 

NE 3 od kg mera tyfus brzuszny — 
ica— (onica—1 (zmarło 1); ospówka—3; 

odra—51 (zmarło 1); kra A aa ró- 
życzka—4; zausznica—5; gruźlica—12 i grypa—2. 

SPRAWY SZKOLRE. 

— Dziennik Urzedowy Ministerstwa Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rze- 
czypospolitej Polskiej Nr 15 (grudzień 1927) 
przynosi m. in. w części urzędowej rozporządze- 
nie z dnia 15. XI. 1927 w sprawie rozkładu go- 
dzin w publicznych szkołach powszechnych z 
niepolskim językiem nauczania. 
„ Ustanawia ono, że w szkołach tych nauka 
języka polskiego zaczynać się ma od II-go od- 
działu, a załączony rozkład godzin poenie w 
oddziale II i wyższych równą ilość lekcyj języka 
wykładowego i polskiego. A 

Dodana do rozporządzenia instrukcja pole- 
ca rozpoczynanie nauki języka polskiego od po- 
gadanek ustnych na tematy z najbliższego oto- 
czenia w domu i szkole. Do nauki czytania i 
pisania (elementarza) należy przystąpić nie prę- 
dzej, niż po upływie trzech pierwszych miesięcy 
nauki szkolnej. W drugim jej roku czytana bę- 

dzie zooma książka. A 
у szkołach z niepolskim językiem naucza- 

nia, w których obecnie nauczany jest język pol- 
ski już od I oddziału, pozostanie tak nadal, przy- 
czem nauka przedmiotu ograniczy się w tym od- 
dziale wyłącznie do prowądzenia pogadanek z 
najbliższego otoczenia. | S 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 
września. У m. 

Ponieważ jest ono ważnem posunięciem w 
polityce szkolnej i dotyczy niezmiernie ważnego 
problemu szkoły mniejszościowej, przeto poświę- 
cimy mu szersze omówienie. (h) 

LITERACKA 

— Dzisiejsza Środa literacka. Program 
dzisiejszej środy Związku Literatów (ul. św. An- 
ny 4 godz. 8 wiecz.) uległ zmianie: o Leopoldzie 
Staffie i jego nagrodzonej gksiążce mowa będzie 
na następnej środzie. Dzisiaj natomiast poddane 
będzie pod dyskusję „Betlejem Ostrobramskie* T. 
Łopalewskiego ze względu*na ożywioną dyskusję, 
ieka, utwór ten wywołał w prasie i w opinii. 

wiązek Literatów zaprasza na dzisiejszą środę i 
ich gości, szczególnie te osoby, które w powyż-   nia podań o prolongatę pozostałych pozwoleń na   broń są wskazane w obwieszczeniach, rozplaka- 
sa k zdań brały lub mają zamiar wziąć 

SANITARNA 
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SPRAWY ROBOTNICZE, 
— Delegacja robotników u wice- 

prezydenta Czyża. Wczoraj do wice-pre- 
zydenta miasta p. Czyża zgłosiła się dele- 
gacja robotników na czele z radnymi Za- 
sztowtęm i Dzidziulem z interwencją w spra- 
wie zamierzonej redukcji 88 robotników, 
zatrudnionych na miejskich rebotach kana- | P 
lizacyjnych. Jak już podawaliśmy, ze wzglę- 
dów czysto technicznych, jako też z powo- 
du braku odpowiednich funduszów Magi- 
strat w chwili obecnej jest w stanie zatru- 
dnić conajwyżej 300 robotników. To też 
z dn. 2 stycznia 88 robotników uległo re- 
dukcji. Chcąc jednak przyjść z pomocą 
bezrobotnym, Magistrat na wniosek wice- 
prezydenta Czyża wszczął starania o pono- 
wne przyjęcie zredukowanych, co prawdo- 
podobnie i zostanie uskutecznione w poło- 
wie stycznia b. r. W związku z tem Magi- 
strat projektuje rozpoczęcie robót kanaliza- 
cyjnych przy ul. Bonifraterskiej. (S) 

— W poszukiwaniu pracy. W przeciągu 
ubiegłego roku 1927 z Wilna w poszukiwaniu pra- 
cy wyemigrowały 244 osoby, udając się do Rosji, 
R: Francji, Portugalji, Belgji, Włoch, Węgier 
1 in. 

Najwięke rocent emigrujący, 
50% пуі‹'гспіго'%орігозіі. mw. 

— Bezrobocie w cyfrach. Państwowy Urząd 
Pośrednictwa Pracy w ciągu tygodnia ubiegłego 
zarejestrował na terenie województwa wileńskie- 
z następującą ilość poszczególnych kategoryj 

zrobotnych: 
robotników hutniczych — 1; metalowych — 

233; budowlanych—425; innych wykwalifikowa- 
nych—1024; niewykwalifikowanych—1369; robotni- 
ków rolnych—119 i pracowników umysłowych — 

„ 1237. Razem 4478 bezrobotnych z liczby tej na 
Wilno przypada cyfra 4175. Zasiłki w Obwodo- 
wem Biurze Funduszu Bezrobocia pobiera 917 
bezrobotnych, w tem fizycznych—274 i umysło- 
wych—643. 

bo akoło 
(5). 

W ciągu tygodnia ubiegłego Urząd Pośred= 
nictwa Pracy skierował do pracy 43 bezrobotnych. 

Tendencja zwyżkowa na rynku pracy trwa 
w dalszym ciągu, w porównaniu z tygodniem po- 
przednim bezrobocie zwiększyło się o 66 w 

— Kto może otrzymać pracę. Do Państw. 
Urzędu Pośrednictwa Pracy napłynęły zapotrzebo- 
wania na większą ilość żeńskiej służby domowej. 
Niezależnie od tego Urz. Pośr. Pr. może wskazać 
racę 50 robotnikom leśnym ma robotach w wo- 

jewództwie nowogródzkiem. 
Informacji w tej sprawie udziela Urząd 

Pośrednictwa Pracy (Subocz 20-a) okienko Nr. 7 
w godzinach przyjęć. (5). 

ZABAWY. 

t — Bal „Rodziny wojskowej”. Dnia 7 stycz- 
nia b. r. odbędzie się doroczny bal „Rodziny 
wojskowej” w salonach Domu Oficera Polskiego 
(Mickiewicza 13). 

.  Sekretarjat czynny będzie przed balem w 
dniach 5 i 6 stycznia od godziny 17 do 19 w lo- 
kalu Domu Oficera. 

Teatr i muzyka. 
— „Reduta* na Pohulance. Środa o godz. 

20-ej „Betiejem Ostrobramskie“. 
— Czwartek o godz. 16-ej przedstawienie 

szkolne „Betlejem Ostrobramskie*. 
Q godz. 20-ej „Betlejem Ostrobrzmskie*. 
— Piątek 0 god: 12-ej przedstawienie 

szkolne „Noc św. Mikcłaja*. 
. O godz. 16-ej przedstawienie szkolne „Be- 

tiejem Ostrobramskie*. 
— Sobota „Niewierny Tomek*. W „Niewier- 

nym Tomku” I. Grabowskiego biorą udział: dyr. 
Osterwa, W. Osterwina, St. Karbowska, T. Biał- 
kowski, S. Butkiewicz i chór masek. Układ sce- 
niczny opiera się na oryginalnej muzyce E. Dzie- 
SE: Ubiory wykonano w pracowniach Re- 
uty. 

„— Recital Andrzeja hr. Komorowskiego. 
W najbliższą niedzielę wystąpi w sali /Teatru Re- 
duta znakomity wiolonczelista Andrzej hr. Komo-   rowski i odegra szereg utworów solowych, m. in.   

„Koncert wiolonczelowy D-dur* Tartiniego. Po- 
czątek o godz. 5-ej m. 15 popoł. Ceny miejsc od 
50-ciu gr. Bilety są do nabycia w biurze „Orbis“ 
ul. Mickiewicza 11. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś po 
raz ostatni „Ciotka Karela" wrsz z dodatkiem no- 
worocznym. 

— „Hiszpańska mucha” z dodatkiem nowo- 
rocznym grana będzie r:z jeden jutro. 

— „IŃredowe koło” grane będzie w piątek 
o godz. 8 m. 30 wiecz. у 

Administracja Teatru podaje do wiadomości, 
że od 1-go stycznia przedstawienia w Teatrze Pol- 
skim zaczynają się o godz. 8 m. 15 punktualnie, a 
nie jak było dotychczas o godz. 8-ej wiecz. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 m. 
CZWARTEK 5 stycznia. 

17.00. Chwilka białoruska*. 
17.20.—17.45. Transmisja z Warszawy „Wśród ksią- 

żek* pogadanka prof. H. Mości kiego. 
17.45.— 18.55. Transm'sja z Warszawy „Audycja 

Literacka*. 
18.55.—19.20. „Czem są i czem mogą być dla nas 

Prusy Wschodnie? 
19.20.—22.00. Opera „Faust* Ch. Gounoda (trans- 

misja z Poznania). 
Na zakończenie: Gazetka radjowa. 

Program uroczystego otwarcia radjostacji 
wileńskiej w niedzielę 15-go stycznia 1928 r. mię- 
dzy innemi przewiduje: 
10.15.—11.45. Transmisja nabożeństwa z bazyliki 

wileńskiej. 
17.00.—17.40. Uroczystość otwarcia radjostacji wi- 

leńskiej. 
17.40.—18,30, Audycja literacka w wyk. Zespołu 

Reduty z udziałem Juljusza Osterwy. 
18.45.—19.10. Odczyt p. Heleny Romer „Duszycz- 

ka Wilna*, 
19.10.—19.35. Odczyt p. T. Łopalewskiego „Wil. 

życie artystyczne”. 
19.40.—20.00. Transmisja nabożeństwa z Ostrej 

Bramy. ь 5 
20,00.—22.00. Koncert wiecz. p. t. „Ziemia Wileń- 

ska w piešni“. 
22.35.—23.30. Transmisja muzyki tanecznej.   

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 
ŚRODA 4 stycznia. 

12,00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo-meteoro- 
logiczny, oraz nadprogram. 

15.00. Komunikaty P. A. 1. 
15.20, Komunikaty metecrologiczny, gospodarczy 

oraz nadprogram. 
16.00. Przerwa. 
16.25. Odczyt p. t. „Stan obecny i zadania szkół 

s grotechnicznych*, 
16.45. Nadprogram. Komunikaty. 
17.05. „Skrzynka pocztowa”. 
17.20. Rozmaitości. . 
17.45, „Potrzeby sanitarne naszych wsi i miaste- 

czek”. 
18.15. Program dla młodzieży. 
18.55. Koncert popołudniowy. 
19.30. Transmisja z Katowic. 
22.00. Sygnał czasu i komunikat lotniczo-meteo- 

rologiczny. 
22.20. Komunikaty P. A. T. 
22.30. Komunikaty: policyjny, sportowy, oraz nad- 

program. 
22.45, Komunikat P. A. T. 

№ wileńskim bruku. 
— Świętokradztwo. Nieujawnieni narazie 

sprawcy dostali się do domu modlitwy, przy rogu 
ul. Szkaplernej i Raduńskiej, skąd zabrali tory wart. 
około 700 dolarów. 

— Straszny wypadek. Pasażerowie pociągu 
idącego z Warszawy do Wilna byli świadkami 0- 
kropnego wypadku, jaki się zdarzył na torze. Otóż 
przechodzący mimo Henryk Blumsztejn, zam. ul. 
Szopena 6, wpadł pod pociąg, przyczem zostały 
mu odcięte obie nogi i połamana lewa ręka. Nie- 
szczęśliwego odwieziono w stanie groźnym do 

szpitala. r 
— Celni strzelcy. W mieszkaniu podpor. 

Jana Pociechina ul. Kalwaryjska 57, Bronisław 
Krzyżanowski student Politechniki lwowskiej zam. 
przy ul. Jasińskiego 4, i właściciel mieszkania 
podpor. Pociechin zadali sobie wzajemne postrza- 
łowe rany rewolwerowe. Przyczyny zajścia narazie 
nieustalone. Podpor. Pociechina przewieziono do 
szpitala wojskowego, zaś Bronisława Krzyżanow- 
skiego—do szpitala św. Jakóba. Stan zdrowia obu   budzi poważne obawy O życie. 

Z czasopism. 
— Kultura, tygodnik ludowy. Rok II nr. 

Rozpoczynając drugi rok swego istnienia, kon: 
tu'e tygodnik wspaniały rozwój Kół Towarzys* 
„Kultura”, działających równolegle x pisme 
Od czasu zjazdu w listopadzie ub. roku rozsz 
rzyła się poczytność pisma na Kongresėwk 
Poznańskie, Wołyń, co świadczy o potrzebie 1 # 
wotności czasopisma. Wśród artykułów znajdu 
się „Kultura a natura* Czarnockiego, „Wykorz 
stać czas zimowy dla pracy społecznej”, Roli, Rz 
dy gospodarskie, Kącik dla matek, „Z rozważa, 
politycznych" i kronika. h. | 

SPORT. 
Z prac Ośrodka Wychowania Fizyczneg! 

m. Wilna. ‚ 
W dniu wczorajszym stsraniem os Ai: 

Wychowania Fizycznego w Wilnie odbył się 1 
szermierki na flowery grupy pań, oraz szermió : 
na szable. Dzisiaj 4 b. m. odbędzie się szermiefi< 
na szable oficerów garnizonu Wileńskiego. W dni 
$. b. m. szermierka na szable szkoły techniczne 
i gimnazjum Lelewela i wreszcie 9 b. m. odbędzi 
się szermierka na szable dla sem. nauczycielskie 
go i II grupy szkół średnich. 

  

Rozmaitości. 
Projekt sztucznego morza. 

„Daily Express“ donosi z Kairo, že dr. 
Ball, kierujący komitetem geodezyjnym pustą: 
egipskiej, stwierdził, iż powierzchnia wielu tysi 
hektarów na zachód do Oazy Sivah znajduje sii 
poniżej poziomu morskiego. Naskutek tego da 
niosłego odkrycia przedłożył on rządowi egipskie| 
mu projekt przekopania kanału, któryby łącz 
morze Śródziemne z temi terenami, i umożliwiłb: 
przeto stworzenia z centrum pustyni sztuczneg 
morza. Wywołałoby to radykalną zmianę klimatt 
sprowadziłoby obfite opady atmosferyczne i uczy 
niłoby glebę, leżącą dziś odłogiem, niesłychani: 
żyzną, otwierając tem samem nowe i znaczne mę 
żliwości kolonizacyjne. i 

  

    
   

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

paganda pokoju. 
ser King Vidor. 

Zarząd Oddziału Centralnego Związku 
Felczerów Rzeczypospolitej Polskiej 

w Wilnie. 
niniejszem zawiadamia członków i wszelkich dyplomo- 
wanych felczerów, że dnia 8 stycznia 1928 r. w I ter- 
minie o godz. 14, w Il terminie o godz. 15 tegoż dnia, 
odbędzie się doroczne ogólne zebranie członków Od- 
działu, w lokalu kol. Sz. Bejlina — Wilno, Mickiewi- 
cza 35 m. 39 z następującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór Prezydjum, 2) Odczytanie 
protokółu z poprzedniego zebrania, 3) Sprawozdanie 
zarządu, 4) Odczytanie protokółu Zjazdu Prezesów w 
Warszawie z dnia 6-XI 27 r., 5) Wykazanie potrzeby 
przynależności do Związku niestowarzyszonym, 6) Po- 

  

    

  

(„WIELKA PARADA*), dramat w 14-tu aktach. 
Oryginalne zdjęcia z wojny światowej — jako pro- 

DRUKARNIA „PAX* 
UL Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 0-33 

Wykonzje wszcikie róbdiy drukarskie 
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Od d. 31 grudnia do 5 stycznia 1928 r. wł. będzie wyświetlany monumentalny film: EZKEJEOJ CEJ OJCEJCOJEOA KOJCE KE KOJ CEIKEJCOJCEAKOJKOJCOJR 

Parada śmierci 
W rolach głównych JOHN GILBERT i RENEE ADOREE. Reży- 

: Orkiestra pod dyrekcją p. W. Szczepańskiego. W poczekalni kon- 
certy radjo. Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów o godz. 4. Cena biletów: 

parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „Niemy oskarżyciel". 

M 

  

    

HALLO!! RADJO!! 
Patefony, gramofony oraz płyty gramof. i patef., 
jakoteż skrzypce, bałałajki, gitary i mandoliny, 
lustra, zabawki dla dzieci i różne artykuły spor 

towe. Maszyny do szycia. 

POLECA 

„UNIWERSAL* 
WIELKA 21. 

WIELKI WYBÓRI DOGODNE WARUNKI. 
J-0> 0 |-0>|-0> |0> ]<0>|-0> |-0> |-0> |-0>| |-0>|-0> |-0> |-0-|-O-|-0>|* |--O |-0> |>|] 
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Ogłoszenia 
do 

„Rujera Wileńskiego U 
najtaniej nabyć 

  

     

  

    

   

Marja Brzezina A- Cymbler“ 
: Choroby: weneryczne 

przyjmuje od 9ranodo 7w. skórne. Elektroterapj 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. słońce górskie. 
W. Zdr. Nr 3093 6341 Mickiewicza 14, róg Tatar: 

Wszystkich 
skiej 10—2 i 4—7. 6345. 

którzy posiadają jakąkolwiek 

konwoje dowe DI. RENIGSDERE 
skiej, żony Adama Ciszewskie- CHOROBY WENERYCŹ 

NE i SKÓRNE. Przyjmuj 

  

go, ostatnio zamieszkałej w 
sierpniu 1927 reku w Wilnie 
przy ul. Podgórnej Nr. 1/3— 9—12 i 5—8. eee 
uprasza się 0 nadestanie tako- Mickiewicza 4. Tel. 1090. 
wych do Konsystorza Wileń- W.Z.P. 39 6346-27 | 
skiego Ewangelicko - Reformo- 
wanego w Wilnie, ul. Zawal- 
na Nr. 11. 6350 

  

Į 

Krawcowa 
przyjmuje wszelkie obstalūnki 

DOKTÓR na płaszcze, suknie, ubra- 
D. Zeldowicz 

  

    

  

@ rzyjm nia dziecinne, bieliznę it.p.Ne S 
trzebę likwidacji zgromadzeń felczerskich, 7) Wybory i introligatorskie szybko i dokładnie, B uje w choroby skórne, weneryczne, Ul. Ciasna 3, k AE A. W.dług 
Zarządu, 8) Wybory delegatów na zjazd delegatów do | CZASO! nożna W l. l. na najbardziej syfilis i narzędzi moczowych. Tamże potrzebna dziew-gosp 
Warszawy, 9) O opłatach podatkowych, 10) Wolne IUNKO! ь Od 9—1, od 5—8 w. czynka_do nauki. __ naro 
wnioski (wolne wnioski winne być zgłaszane na pismie 1 BROSZUR ы н Sikorski | S- dogodnych d 

ANY Pa Ea. TERUKI KOLGRÓWE | ILUSTRACY NE : warunkach KOBIETA-LEKARZ „Biyt-łabia” орр 
. azy ma CENY NISKIE. Ф . EF 

Centralny Związek Felczerów Rzeczypospolitej WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. ul. awalna 30. ADMINISTRACJA II. DIÓOWICZOWA “12 DE SA, 
Polskiej, przygotowując spis dyplomowanych felczerów 5796-18 KOBIECE, WENERYCZ ATS 
na rok 1928, wzywa wszystkich felczerów zarejestro- „Karjera Wileńskieg » " "”шп" woń 
wanych w Urzędach Zdrowia, dó nadesłania pod adre- Jagiellońska 3 NE, NARZĄDÓW MOCZ. o. DAE 14 b 

bzy za po Złota 30 — swoich da- Sprze dam ы > "2 e b ESS Čile, AN 

nych personalnych. у a i 3 ckiewicza 24, tel. 277. а 6 
т Czy zapisałeś się na członka Wilczyca V. Zėr. Nr 182 6343.16. Koja on, Pa olch Kj. ÓW INSTITUT de BEAUTE są: RAPERA aa O yu 

(Kėva Pari L. O. P. P.? miesz. wilk i nat. wilk-psa) „apa aga | niea va Paris), Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657. zagubiony indeks akademicki, + > 
„Masaż twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie Dowiedzieć się w (Admin. 64 audi a m USB w Wilnie na Popierajcie e 

+ + dk ję . а: * '- 4 

_vad cery. Elektryzacja. Przyjmuje od9—2 pp. 634| Ostaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim*. „Kur. Wil." 6233-1 й 6351 в эша- Муг, Ртана, 65401 Ligę Morską i Rzeczną у я 
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Przy zakupach prosimy powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim". В 

WANDA NIEDZIALKOWSKA-DOBACZEWSKA. 25) 

Kamienica za Ostrą: bramą. 
Strząsł się porządnie na furmauce Żyda i teraz, 

co chwila, przymykał oczy i wzdychał głęboko, ma- 
rząc o kolacji i o łóżku. Rozmowa nie kleiła się ja- 

koś. Gospodarz domu zatrącał o politykę, ale Stare- 

go Pana w tej chwili nie nie obchodziły losy ewen- 

tualnego gabinetu, przewidywanego przez przyjaciela 

na czas najbliższy. Półgębkiem dawał żądane infor- 

macje, opierając głowę raz tak, raz owak o poręcz 

kuszetki, szukając najwłaściwsżej pozycji, by choć 
na sekundę ulec sztraszliwej pokusie i zdrzemnąć. 

A gospodarz rozpędzony w najlepsze i do inteligent- 

nej pogawądki stęskniony nie dawał za wygranę. 

Dopiero wejście Steni, wzywającej na kolację, roz- 

ruszało Starego Pana. Przypomniał sobie nagle, że 
jest nieprawdopodobnie głodny, zerwał się raźno i z 

wesołą, cokolwiek staroświecką galanterją podał ra- 

mię Steni, już przebranej w jakąś niesłychanie kró- 
ciuchną przejrzystość, Znalazła się prawdziwa star- 

ka, jakimś cudem przechowana i Stary Pan poczuł 
rzeźwość niezwykłą i sprężystość. 

— Jak mnie Bóg miły! ot, klnę się, zobaczysz 
Kostuś, jeżeli na przyszły rok u mnie, w Michałow- 
szczyźnie, na kolacji nie będziesz. Tylko że starki 
to już nie dam. Jeszcze przed Niemcami kozacy 
wszystko wypili. 

Oparł łokcie na stole, wysunął szyję ku przy- 

Redakcja i Administracja jagiellońska 3, Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuj 

towy) kronika rekl—nadestane—80 
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nie IV 8.mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany 

jacielowi i śmiał się szeroko, a Stenia wtósowała 

mu, sama nie wiedząc dlaczego. Radowała Starego 

Pana naftowa lampa, zwisająca z ciemnego sufitu, 

ciężki bufet gdański pod przeciwleglą ścianą, bo ta- 

kie już tylko na wsi się spotyka, A jeszcze radował 

go zeszłoroczny, zakurzony „wieniec dożynkowy na 

ścianie i dalekie poszczekiwanie psów, wpadające 

przez otwarte okna skądś, z przepaścistych głębin 

nocy, wraz z wonią matjolki, 

— Dobrze tu u ciebie, ale u mnie jeszcze bę- 

dzie lepiej. Zobaczysz. Już ja nie urzędnik. Sobie 

pan. Zredukowali szelmy, myśleli — przestraszą. A 

ot mnie łaskę zrobili. Co, może nie? — Pan Kon- 

stanty śmiał się równie szeroko i równie był czer- 

wony na twarzy. ; 

— Pewnie, pewnie. To nawet powiem tobie 

prawdę i wstyd, żeby obywatel, panie tego, w czy- 

nowniki lazł, kiedy majątek piękny jest. Ale twój 
Żybul łatwo nie popuści. A wiesz, że on nawet ni- 

czego sobie gospodarzy. Podjeżdżałem, widziałem. 

Stary Pan pięścią w stół huknął znienacka aż 
talerze i kieliszki uderzyły w płacz szklany, a panna 

Stenia poczerwieniała, 
— Ty mnie o Żybulu ani się zająknij! Won 

pójdzie! Żebym ja tak zdrów był: Śladu po psim sy- 
nu nie zostanie. 

-— I słusznie, Niech oddaje, co nie jego. Ale 

gospodarzy dobrze. Prawdę zawsze mówić potrzeba. 

Wypij jeszcze jeden, Ignaś, nie zaszkodzi. 
— Wypiję, ale ty mnie o Żybulu nie gadaj 

bo mnie krew zalewa. I pannę Stenię przestraszy-   
le od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od 8—9 wiecz. Ri 
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łem, zaco najmocniej przepraszam, Dobrze gospoda- 

rzy, powiadasz? a las dewastować to dobra gospo- 

darka? co? 
— A las to, mówią, nieźle napoczął, Szutkowo. 

Trudnoż było bez ciebie coś zrobić. Zasłaniał się 

przed ludźmi, że plenipotenceję od ciebie ma. Ja do 

ciebie jeszcze w zeszłym miesiącu pisałem. Prawdę 

zawsze mówić trzeba. A ty nic. 

— Kostuś, bracie, pisałeśl Niedołęga ja nie- 

szczęsny. Dopiero dziś zebrałem się przyjechać. I to 

jeszcze, przyznać się muszę, myślałem sobie: czy 

aby prawda? Któż latem rąbie? Ot, może gdzie jaki 
pień zwalił. Jeszczeż nie dewastacja. 

— Któż latem rąbie? Kochanieńki! Niechże ja 
ciebie nie znam! To pewno, że własnego nikt latem 

rąbać nie będzie. Ale Żybul nie mógł czasu wybie- 

rać. Bo trzeba tobie wiedzieć Ignaś, że jego też 
przycisnęło. Syn jemu do kozy trafił, Za co? A czort 

jego tam wie zaco? Mówią, że coś czy nie z bolsze- 

wikami zwąchał się. Ale już nie tak zupełnie musi- 
być, kiedy za kaucją zwolnić obiecali. Toż ja sobie 

myślę, że na tę kaucję Żybul drzewo rąbał, Jest tu 

taki jeden Chaim, co jemu kupca obiecał, Ale żeby 

sam Żybul z bolszewikami trzymał — to nie sły- 
chać, Wypij jeszcze jeden, co? Ignaś, 

— No, to już niech ten będzie ostatni. Ale i ty 

takoż wypij. Nie trzyma Žybul z bolszewikami, po- 

wiadasz? A ja tobie mówię: niedaleko jabłko pada 

od jabłoni. Nie, Już dość będzie. Ot, wstyd. Panna 

Stenia siedzi i uśmiecha się. 

— (o tam Stenia! ona dobra dziewczyna, A u 

druku ogłoszeń. 
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jej tatusia, w Warszawie, myślisz nikt nie pije? 
— No to już niech tam, nalej, Kostuś, das£ „į 

konie? Jutro lasu patrzeć pojadę. I świadkiem mi (i | 
będziesz, przyjacielu wierny, prawda? 4 

— Będę i konie dam. Żybula wypędzić trzeba. RZ 
Tak nie można, to, panie tego, bolszewizm. A rząd pa 
w Warszawie nic, siedzi i patrzy, jak my tu ginie-. sę 
my! Za takiemi jak Żybul dzisiaj prawo, ale ja tobie ” 
mówię, Ignaś, Pan Jezus z nami i dlatego my się liež 
nie damy. 

— I pewnie, że Pan Jezus z nami! A ktėž Je- 
mu tutaj Boże Domy zbudował, jak nie ojcowie nasi! 

Niechżesz On tobie zapłaci, Kostuś, za twoje serce, fa 

dla mnie. A minie mój zły czas, to i ja się może i 

odwdzięczę. ! 

I padli sobie w objęcia, ściskając się czule, i 
z wylaniem, až panna .Stenia spojrzala na okno, czy.;. 

zzajszyby nie zamajaczy jakieś fornalskie podgląda- Ё 

jące oblicze. Zatroskała się na dobre о prestige ich 

dziadkowy. - fe | 
Dyskretnie ujęła karafkę z wódką i odstawiła | 

na gdański bufet. 1 dsk 
Tymczasem dwaj panowie przeszli na dawne t.r 

wspomnienia i rozrzewniali się teraz minionemi od wy 

półwieku rzeczami, Wymieniali jakieś daty, imiona, kris 

mówili o zdarzeniach, šmieli się z jakichš zamierzch- nt 

łych dowcipów. A potem wpadli na dzieje tułaczki sec 
wojennej, Teraz już mówili jeden przez drugiego, „ d 
przerywając sobie wzajem, wpadając w słowa. Śmieli 

się znowu, ale i przeklinali, Jia 
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