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“ „kstolickich“, do których, z omówieniem 

= 

bez 

- Rok V. 

Pioyloafacja It 
Eksploatacja stanowiska Kościoła Ka- 

tolickiego i zasai od wieków przezeń gło- 

szonych przez kołtunerję „narodową* po- 

suwa się w bardzo szybkiem tempie na- 
przód, w tem szybszem im bliżej jesteśmy 
dnia, który zadecyduję o społeczno-póli- 
tycznem obliczu Polski. Cała Polska, a. 
szczególnie nasze Ziemie Wschodnie, tonąc 

w powodzi odezw i plakatów jedynie, ultra 

  

endeckiem, względnie chadeckiem, dołącza” 
ne są listy biskupów polskich, jakie na- 
sze ultra „narodowe partje przywłaszczyły 
sobie na wyłączny użytek, kując z nich — 
ich zdaniem — skuteczną broń wyborczą 

przeciwko rządowi Marszałka Piłsudskiego. 
Kołtunerja „narodowa“, która w bilansie 
swej dotychczasowej działalności nie może 
się powołać na nic, coby zjednywało jej 
wyborcę, przegrała bowiem na polu go- 
spodarczem, doprowadzając kraj do ruiny, 
na polu umiejętności rządzenia, pozosta- 
wtając po sobie rozogaienie „ stosunków, 

"które dotychczas musi się wyrównywać, 
wreszcie na polu moralnem, nie = ana 
 mując się przed zamordowaniem pierWsze- 
go Prezydenta Rzeczypospolitej — jęła się 

. ostatniego możliwego, choć wmijającego 
się z wszelką etyką i moralnością, środka— 
eksploatowania świętych uczuć religijnych. 

Nie trzeba dodawać, że ostrze tej 
wysoce niemoralnej metody zdobywania 
wyborców wymierzone jest przedewszyst- 
kiem w rząd Marszałka Piłsudskiego i po- 
pierający go Blok Współpracy z Rządem. 
Dają temu zresztą Otwarcie wyraz pisma, 
noszące szumne katolickie tytuły w ro- 
dzaju „Polaka Katolika" dają temu wyraz 
wszystkie partyjae pisma endeckie, chadec- 
kie i im podobne, które wmawiają bez- 
krytycznym swym czytelnikom, że list pa 
sterski biskupów został wyłącznie dla nich 
wydany. 

Nie pomogły enuncjacje wybitnych 
dostojników kościelnych, że list biskupów 
w żadnym wypadku nie był zwrócony prze- 
ciwko rządowi, że przeciwnie idzie po linji 
poczynań rządowych—jedynie „katolicka* 
endecja wraz z przybudówkami przechodzi 
nad tem do porządku dziennego. Tam, 
gdzie zdanie dostojników kościelnych nie 
pokrywa się z ich brudnemi, gotującemi 
zgubę krajowi celami, stają w sprzeczności 
z Kościołem, nie słuchają go. 

Jedynie „katolicka* endecja z sateli- 
tami czyni więc w dalszym ciągu, nie da. 
jący się utrzymać, podział na „katolików” 
szczerych, bo słuchających obozu „naro- 
dowego* (endeckiego) i katolików nieszcze- 
rych, popierających rząd Marszałka РИ 
sudskiego, w ordynarny sposób nadużywa 
w dalszym ciągu wskazań listu paster- 
skiego biskupów polskich, używa wielkich 
słów katolicyzmu—Kościół, Bóg nadarem- 
no. Że tak jest istotnie, dowodzi tego 
najlepiej podane przez nas w dzisiejszym 
numerze Oświadczenie ks. Janusza Radzi- 
wiłła, stwierdzające, że z ust najwyższe- 
go autorytetu kościelnego, bo Ojca Świę: 
tego Piusa XI, „padły słowa wyraźnego 
potępienia prób rozbijania bloku, popiera- 

L-dwanie sji Komifetn Wykonawczego 

NIEZALEŻNY © 

DAĆ religijnych. 
tyczne atuty, Między kultem nienawiści i 
zasadami katolickiemi niema mostu łączą- 
cego. Jest tylko niczem  niezapelniona 

przepaść. | niczem nie zapełni tej przepa- 
Ści ks. Makarewicz, autor wczorajszego ar- 
tykulu—zlepka luźnie ze sobą powiązanych 
myśli i zdań p. t. „Duchowieństwo wobec 
wyborów'' zamieszczonego we -wczorajszym 
„Dzienniku Wileńskim", Nawet tak ekwili- 
brystyczne wywody “jak te, że z jednej 
strony „dla kapłanów wszelkie związki po- 
lityczne, społeczne, zawodowe są obojętne”, 
a z drugiej, „że całe duchowieństwo 
polskie pójdzie przy wyborach ze stronnic- 
twami umiarkowanemi i katolickiemi (?l Red.) 

jak Piast, Chrześcijańska i Narodowa De- 
mokracja“ (?! Red.), że dla duchowień- 
stwa obojętnem (?!) jest stanowisko rządu 
i że „społeczeństwo polskie nie ma innego 
wyjścia, jak tylko oddanie głosów na listy 
katolickie (?!) (czytaj endecko-chadeckie). 
Z tego rodzaju argumentacją trudno pole» 
mizować. 

Nie będziemy pozatem ks. Makare- 
wiczowi przypominać wskazań szeregu do- 
stojaików kościelnych, (J.E. ks. biskp. Przeź- 

dzieckiego, Bandurskiego i innych), wskazania 
naczelnego, które wyszło z*ust najwyźsze- 
go autorytetu bo Ojca Świętego Piusa Xl-go, 
że Blok Współpracy z Rządem Marszałka 
Piłsudskiego winien dokoła siebie zjędno- 
czyć całe społeczeństwo katolickie, i że 
obóz endecki nadużywa listu pasterskiego 
biskupów, natomiast przypomnimy mu 
okólnik, wysłany..przed kilku dniami przez 
J--E.-biskupa-śląskiego- ks; Łisieckiego do 
duchowieństwa swojej diecezji, w którym | 
pasterz diecezji Śląskiej między innemi 
wskazuje wyraźnie, że: 

„Nie licowaloby z obowiązkiem kapła=' 
na Chrystusowego, bez względu na jego о- 

sobiste zapatrywania i przekonania, w któ- 
rych się zawsze mylić może; nie licowało- 
by z jego urzędem stróża spuścizny Chry- 

stusowej, która władzy świeckiej oddać ka- 
że, co jej się należy, byleby ona nie prze- 
szkadzala oddać Bogu, co się Bogu  па!е- 
ży, gdyby właśnie kapłan to zaufanie do 

rządu u ludu, pieczy swej powierzonego, 

miał osłabiać. Jest zwłaszcza rzeczą nie*| 
dopuszczalną, aby się to dziać miało w 

imię katolicyzmu, owego miana świętego, 
krwią męczeńską zroszonego, które dziś 
niestety — z bólem to wyznać trzeba — 
bywa nadużywane dla korzyści partyj- 
nych“, lit. 

Międzynarodówki Komunistycznej, 
MOSKWA, 8. II. (Pat.) Dziś otwartą 

została 1X-ta plenarna sesja Komitetu Wy- 
Konawczego Międzynarodówki Komuni- 
stycznej. Na dzisiejszem posiedzeniu wy- 
głosił Bucharin sprawozdanie z działalno- 
ści opozycji w łonie partji komunistycznej 
Z.S.R.R. i Ill-ej Międzynarodówki. 

W odpowiedzi + przeciw Nałej 

RGAN DEMOKRATYCZNY. 
CZEZEDNZZE EA O OR WESEAIA . 

Basaj asc Zęków ОИ jn 
/, WARSZAWA, 9.il (Pat). Odczuwając potrzebę zjednoczenia wysiłków wszyst- 
kich organizacyj rezerwistów i b. wojskowych, które tak wydatny wyraz znalazły 
w łączeniu się tych organizacyj na prowincji, oraz dając wyraz uchwałom, pomi. 
niętym w ostatnich czasach na walnym zjeździe, niżej podpisane organizacje: Sto- 
warzyszenie Rezerw, i B. Wojsk., Stow. Zw. Legjonistów Polsk, Ogólny Związek 
Podoficer. Rez, Zw. Był. Uczestników Powstań Narodow., Zw. Osadników, Legja 
Inwaiidów Wojsk Polsk., Polska Organizacja Wolnościowa,—reprezentowane przez 
delegatów swoich zarządów głównych, utworzyły w. dniu 9 lutego wspólną re- 
prezentację pod nazwą: „Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny”, któ- 
rej celem będzie ześrodkowanie działalności wszystkich organizacyj b. wojskowych 
w imię tej wspólnej idei służenia Państwu jako całości. 

Stojąc niegdyś w ogniu walk ramię przy ramieniu w obronie Ojczyzny, więc 
i dziś w obliczu wspólnych zadań i obowiązków na przyszłość postanowiliśmy 
stanąć w jednym zwartym i karnym szeregu do pracy nad ugruntowaniem jedno- 
litego ducha potężnej armji rezerwy i do współpracy zaprosiliśmy wszystkie bez 

    

wyjątku organizacje b. wojskowych. 

L ciągu ostatniego tygodnia do Bel- 
wećeru nadesłano zgórą 200 telegramów 
ze wszystkich stron kraju z wyrazami hoł- 
du i zapewnieniem poparcia dążeń i prac 
Komendanta. Telegramy te pochodzą od 
zgromadzeń ludowych, organizacyj społecz- 
nychizawodowych. Wśród depesz zwracają 
uwagę hołdy włościaństwa zarówno z Po- 
znańskiego i Pomorza, jak i ziem wschod- 

Walne zgromadzenie 

4 WARSZAWA, 9.II, (Pat). Pan Prezes 
Rady Ministrów Marszałek Piłsudski otrzy- 
mał od prezydjum zjazdu byłych słucha- 
od politechniki petersburskiej depeszę tej 
treści: x 

„Walne zgromadzenie stowarzyszenia 
politechników petersburskich zwołane z 0- 
kazji obchodu jubileuszu 25-lecia Stowa- 

punktach posiada styczność z 
tyckich i Rosji Sowieckiej. 

+ 

Pogrzeb ś. 
L 

WARSZAWA, 9.11 (Pat). W dniu 9: 
b. m. odbył się pogrzeb S, p. posła pol- 
skiego w Angorze Józefa Wierusz Kowal- 
skiego. Nabożeństwo żałobne odprawione 
zostało w kościele św. Karola Boromeusza 
na Powązkach. Po ukończonych egzekwiach 
zwłoki Ś. p. posła złożone zostały w gro- 
bie rodzinnym. W nabożeństwie żałobnem 
i pogrzebie wzięli udział puł. Zahorski 
jako reprezentant P. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. Rząd reprezentował min. Nie- 
zabytowski, Ministerstwo Spraw Zagra- 
nicznych ministrowie Bertoni i Twardow- 
ski oraz liczni urzędnicy z dyrektorami 
Przeździeckim, Jackowskim i Matuszew- 

król powierzył misję utworzenia nowego 
gabinetu koncentracyjnego złożył dziś o 
godzinie pierwszej w nocy swój mandat z 
powodu niemożności uzyskania poparcia 
koniecznego dla zrealizowania powierzonej 

Zebrani delegaci wysłali depesze do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej P. 
Ignacego Mościckiego i do Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

Masowy hołd społeczeństwa dla Marszałka 
„ Pilsudskiego. 

nich. Nie brak i telegramów od ludu ukra- 
ińskiego i białoruskiego. Należy podkreślić, 
że, jeżeli chodzi © telegramy od włościan, 
to nie znajdujemy wśród nich telegramu, 
któryby pochodził od zebrań poniżej 1 
osób. Świadczy to o zupełnej przemianie 
nastrojów na wsi, którą dotąd Piast chciał 
uważać za własne państwo, że lud wierzy 
tylko w pracę Komendanta i jemu zaufa. 

politechników peters- 
„” burskich do Marszałka Piłsudskiego. 

rzyszenia, składa na ręce Pana Marszałka, 
jako głowy rządu Polski niepodległej — 
przedmiotu ukrytych marzeń i tajemnych 
dążeń naszych w dni niewoli, zapewnienie 
najlepszych uczuć obywatelskich, głęboką 
wiarę w bujny rozkwit państwa polskiego. 

Prezes (—) inż. Pawłowski, sekretarz 
(—) inż. Leśniewski. 

Dodatnie wrażenie expose min. Balotisa. 
<  __ (Telefonem od własnego korespondenta s Warszawy). 

* Ostatnie exposć min. Spraw Zagranicznych Łotwy p. Balotisa na temat polityki 
s państwa spotkała się w polskich kołach politycznych, a szczególnie w kołach 

stojących blisko Ministerstwa Spraw Zagran. z wielką sympatją i uznaniem. Szczegól- 
nie faktowi stwierdzenia przez min. Balotisa, iż pakt o nieagresji między Łotwą a So- 
wietami jest nieaktualny i że Łotwa dąży do stworzenia solidarnego frontu z państwa- 
mi bałtyckiemi przypisywane jest wielkie znaczenie. Ехрозё min. Balotisa w szeregu 

polityką zagraniczną Polski w stosunku do państw bał- 

  

p. posła polskiego w Angorze 
Wierusz Kowalskiego. 

skim na czele. Ze Sztabu Generalnego był 
obecny pułk. Szetzel, z dyplomacji, poseł 
turecki Jahja Kemal- Bey, poseł austrjacki 
Post, radca poselstwa austjackiego p. Pohl 
Gruber, charge d'affaire Anglji Lepper i 
wielu innych, liczni profesorowie Uniwer- 
sytetu i Politechniki, przedstawiciele Świata 
naukowego i politycznego i towarzyskiego, 
delegacja młodzeży uniwersyteckiej bratniej 
pomocy. Nad grobem po odprawionych 
modłach wygłosili przemówienie w imieniu 
Min. Spraw Zagranicznnych min. Bertoni 
w imieniu Uniwersytetu i Politechniki Jego 
Mag. rektor ks. Szlagowski. 

* Radzicz tworzy gabinet. 
| BKEGGRÓD. 9. Il. (Pat). Były pre- 

s Rady Ministrów Wkicewicz, któremu 
czył czekającym na wiadomości dziennika- 
rzom, że otrzymał misję utworzenia gabi- 
netu. Fakt, że król poruczył Radiczowi 
stworzenie nowego gabinetu wywołał tu 
olbrzymią sensację. Jest to pierwszy wy- 
padek, iż Chorwat i poseł terytorjów, które 
należały przed wojną do monarchji austro- 

    
   

  

ancie. 
BUKARESZT, 9.Il (Pat). W związku 

z kampanją prowadzoną w dalszym ciągu 
przez prasę zagraniczną przeciw Małej En- 
tancie „lndependance Roumaine" stwierdza, 
że stanowisko Rumunji w polityce narodo- 
wej jestjasno określone przez sojusze, któ- 
re zawarła ona z Polską, Jugosławją, Cze- 
chosłowacją i Francją. 
į Wraz z temi czterema krajami Rumu- 
nja tworzy blok, którego żadne intrygi nie 
zdołałyby zburzyć albowiem w obecnej sy- 

jącego rząd, przez nadużywanie listu pas- 
terskiego biskupów polskich, 

Należy przytem pamiętać, że Ojciec 
Święty Pius XI zna doskonale nasze sto- 
sunki, był bowiem w swoim czasie Nun- 
cjuszem Papieskim przy rządzie Rzeczypos- 
politej, przypatrzył się więc zbliska, jak 
daleko odbiegają poczynania obozu „naro- 
dowego", od głoszonych przezeń jedynie 
„katolickich** haseł. 

Obóz, który głosi i wyznaje, w tym 
jedynym wypadku szczerze, kult nienawiści 
do wszystkiego, co niepolskie — mało te- 
go—do wszystkiego, co nie zabarwione 
na endecko względnie chadecko, obóz, któ- 
ry z imieniem Boga na ustach popełnia 
mord, a później apoteozuje zbrodnię, u- 
prawia wyzysk społeczny, okrada skarb — 
nie jest katolickim, Podszywa się tylko 
pod zasady katolickie, aby na mętnej fali 
poddającego się mu do niedawna bezkry- 
tysznego, bo przyjmującego za dobrą 
fałszywą nmenetę Huma — wygrywać ego- 

tuacji Europy blok ten jest najlepszą gwa- 
rancją pokoju. 

Fakt, że Rumunja wzmacnia swoje 
przyjazne uczucia w stosunku do Włoch 
nietylno nie przeszkadza pokojowi, lecz 
stanowi nowy wysiłek w kierunku konso- 
lidacji pokoju. Nasi sojusznicy nie mają | 
żadnego powodu do żywienia jakichkol- 
wiek obaw. 

Pomnlk dla marszałka alga. 
LONDYN. 9. 2. (Pat). lzba Gmin 

przyjęła jednomyślnie rezolucję w sprawie 
wzniesienia na koszt narodu pomnika 
zmarłego niedawno marszałka Haiga. 

  

mu misji. W' godzinę później przewódca 
chorwackiej partji chłopskiej Stefan Radzicz 
wychodząc z pałacu królewskiego oświad- 

aprzestanie walk 
WASZYNGTON. „Herald Trybun* 

donosi o usiłowaniach załagodzenia kon- 
fliktu pomiędzy Kościołem Katolickim a rzą- 
dem meksykańskim co pozwoli na pono- 
wny rozwój życia religijnego w Meksyku. 

węgierskiej otrzymał mandat stworzenia 
nowego gabinetu. :   

      
religijnych w Meksyku. 
Ambasador amerykański Morros miał ofia- 
rować swą pomoc w organizowaniu kon- 
ferencji przedstawicieli rządu meksykańskie- 
go, oraz Kościoła.   

„ Gigantyczny lot. A 

„” _ LONDYN, 9. II. (Pat.) Lotnik Hinkler od- każdy dzień wcześniejszego ukończenia lotu bywający podróż powietrzną z Londynu do Au- otrzyma dodatkowo taką samą sumę. Ponieważ stralji, przybył wczoraj na Maltę. „ Między grupą | lotnik oblicza, że uda mu się dokonać swej po- finansującą lot kinklera a lotnikiem istnieje u- | dróży w ciągu 17 dni, przeto nagroda przekro- mowa, że po A całej drogi z Londynu do | czyłaby 1000 f. st. 
Australji Hinkler otrzyma 150 f. st., przyczem za 

Poturbowanie angielskiego konsula przez 
bandytów albańskich. 

BIAŁOGRÓD, 9.II. (Pat.) Prasa donosi z Ti- | sula, Za autem konsula 
any, że 6 b. m. bandyci albańscy zaatakowali w 

pobliżu Korczy w Albanji auto angielskiego kon- 
sula Bersola, zdemolowali auto i poturbowali kon- 

  
   

  

jechało drugie auto an- 
gielskiego majora Bearbroota, komendanta na- 
czelnego albańskiej ż«ndarmerji. Bandyci, którzy 
go poznali, natychmiast uciekli.   

      
  

Nr. 32 (1079) 
SAR RE @ 

g-towietkie rokowania gospodarcze, 
BERLIN, 9. Il. (Pat.) Delegacja s0- 

jlecka do narad gospodarczych niemięcko- 
sowieckich przyjęta została dzisiaj przez 
przewodniczącego delegzcji niemieckiej dy- 
rektora ministerjalnego  Walrotha. Na 
przyjęciu tem ustalono program narad, 
|". mają się rozpocząć jutro lub po- 
utrze. 

* * 
* 

BERLIN, 9. Il. (Pat.) „Leipziger Neu- 
este Nachrichten podają w korespondencji 
z Moskwy wywiad udzielony przez prae- 
wodriczącego delegacji rosyjskiej do roko- 
wań handlowych z Niemcami p. Schleiche- 
ra korespondentowi tego dziennika. Prze- 
wodniczący delegacji rosyjskiej wyraził się 
optymistycznie o widokach rokowań pod- 
kreślając, że strona rosyjska tem większą 
ma nadzieję na osiągnięcie przez tę kon- 
ferencję realnych wyników, ponieważ zde- 
cydowana jest uczynić rozmowy berlińskie 
podstawą dla szerszych planów. 

„W debacie gospodarczej rząd Poincarego 
zyskał wotum zaufania. 

PARYŻ. 9. 2. (Pat). W odbywającej 
się wielkiej debacie finansowej i gospodar- 
czej w parlamencie francuskim rząd Poin- 
carego uzyskał poparcie większości, lzba 
uchwaliła 370 głosami przeciwko 131 po- 
rządek dzienny zaproponowany przez de- 
putowanego Morrela stwierdzający, że lzba 
przekonana o konieczności dalszego pro- 
wadzenia bez żadnych odchyleń polityki 
uzdrowienie pieniądza i odbudowy  finan- 
sowej oraz uważając za główny Oobowią- 
zek utrzymania równowagi budżetowej i 
stopniowe zmniejszenie długów publicznych 
wyraža rządowi wotum zaufania. 

iendeison W. odpowiedzi na mowę tronową. 
4 LONDYN, 9.II (Pat). Na dzisiejszym 
posiedzeniu lzby Gmin Artur Henderson 
wniósł do adresu w odpowiedzi na mowę 
tronową oficjalną poprawkę Partji Pracy, 
wyrażającą ubolewanie z powodu nieporu- 
szenia we wspomnianej mowie środków, 
któreby zmierzały do zwalczania bezrobo- 
cia, zwłaszcza w przemyśle. górniczym i w 
innych podstawowych gałęziach przemysłu. 
Położenie w przemyśle węglowym, mówił 
Henderson, jest bez precedensu, gdyż */s 

górnicy. 
Przyjęcie ustawy o 8 godzinnym dniu 

pracy uczyniłoby bezrobotnymi sto tysięcy 
robotników, Obowiązkiem rządu jest nie- 
zwłocznie uchylić wspomnianą ustawę. Do- 
póki to nie stanie się aktem nie można 

dobrych stosunków między górnikami a 
właścicielami kopalń. Rząd—oświadczył w 
końcu Henderson—skrzyżował ręce i po- 
zwala na to, aby wielki podstawowy prze- 
mysł został zrujnowany. 

Spotkanie między Stresemannom a p. Titulegtu 
4 į Arianden, 

BERLIN, 9.11 (Pat). „Berliner Tage- 
blatt* podającz Paryża depeszę korespon- 
denta Hawasa zaprzeczającą wiadomości o 
Przewidywanem spotkaniu między Strese- 
mannem a p. Titulescu i Briandem о- 
Świadcza, że miarodajne koła wbrew tej 
wiadomości stwierdzają, że jednak dojdzie 
do skutku spotkanie między Streseman- 
nem a Titulescu na Riwjerze. Natomiast 
spotkanie Stresemanna z Briandem jest 
rzeczą bardzo wątpliwą ponieważ będą oni 
mieli sposobność prowadzenia konferencji 
na marcowem posiedzeniu Rady Ligi. 

Kostja bilansu handlowego i rozpiętości cen. 
WARSZAWA, 9. II. (Pat.) W dniu dzisiej- 

szym wobec licznie zebranych przedstawicieli 
prasy p. minister Przemysłu i Handlu inż. Kwiat- 
kowski wygłosił przemówienie, poświęcone za- 
gadnieniom bilansu handiowego w Polsce, wyra- 

podobną ujemnością naszego bilansu przez czas 
jeszcze dłuższy, co się tłumaczy koniecznością 
polityki inwestycyjnej naszej gospodarki narodo- 
wej, tak bardzo zniszczonej przez wojnę. ; 

* W kwestji rozpiętości cen p. minister za- 
znaczył, że akcja zainicjowana w swoim czasie 
przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu rozwija 
się pomyślnie. Opracowano już podstawowe me- 
tody postępowania w tej sprawie i jest nadzieja, 
że z rynku polskiego znikną takie anomaije, jak 
naprzykład to, że ceny jednego i tego samego ar- 
tykułu spożywczego, nietylko w rozmaitych mia- 
stach, ale nawet w jednem mieście naprz, w War- 
szawie podlegają niczem nieuzasadnionej rozpię- 
tości. Po wygłoszonym referacie p. ministra sze- 
reg dziennikarzy postawiło kilka pytań, na które 
p. minister szczegółowo odpowiedział. 

TANIE, SMACZNE, ZDROWE 

Wina krajowe 
WŁADYSŁAW OSMOŁOWSKI, 

Wilno, Kazimierzowski zauł. Nr. 9. 
Żądać wszędzie, 416-4 

    
  

część bezrobotnych w Anglji stanowią” 

będzie iść napród w kierunku ustalenia 

ził przekonanie, że należy się liczyć z prawdo- - 

»



make 

przeciwko liście B. B. Nr. 1, zarzutów, 
organ w Nr. 25 twierdzi, że wyborca - katolik grzeszy, 

mierze do odpowiedzialności za umieszczenie na niej szeregu nazwisk 

ze sfer zachowawczych, czuję się w obowiązku ogłoszenia następującego oświadczenia: 

1) zgodę swoją na postawienie mojej 
1 uzależniłem od stanowiska, które wobec 

Na odnośne zapytanie otrzymałem dosłowną odpowiedź J. 

jąc się w pewnej 

ka: „Nietylko upoważniam, ale proszę O 

Nr. 1“. Nadmieniam przytem, że skład listy 

2) prowadząc akcje polityczną, która 

listy, popierającej rząd Marszałka Piłsudskiego, 

zostałem osobiście do tej roboty zachęcony przez najwyższy 

i to za pośrednictwem poważnych osób, 

zyskać prywatne posłuchanie u Ojca Świętego Plusa Xi, przyczem padły słowa 
wyraźnie potępiające próby rozbijania bloku 
wanie iistu pasterskiego biskupów polskich.| 

Zapowiedź drugiej odezwy Centralnego 
W.zR. ®° 

Dowiadujemy się, iż w dniach najbliższych 
ukaże się druga odezwa Bezpartyjnego Bloku 

Współpracy z Rządem. Będzie to odezwą Cen- 

tralnego Komitetu Wyborczego, omawiająca sy- 

tuację przedwyborczą. 7 

W związku z tem ukazały się dziś na mie- 

Ukonstytuowanie się prezydjum Wileńskiego 

: Komitetu Wyb. B. B. W. R. 

We środę dnia S.II. b. r. w lokalu 

wojewódzkiego biura wyborczego przy 

ul. wicza Nr 9 odbyło się po- 

siedzenie Wojewódzkiego Komitetu B. B. 

W.R. Po zagajeniu przez p. Wacława 

Wyszyńskiego przystąpiono do wyborów 

prezydjum Komitetu, do którego weszli 
pp. mec. Witold Abramowicz jako prze- 

wodniczący i p. Franciszek Świderski, 
jako sekretarz. 

Pozatem na posiedzeniu postano- 

wiono rozszerzyć skład prezydjumm, do 
którego w: 1) przedstawiciele Partji 
Pracy, Krajowe, Stronnictwa Ludo- 

Odezwa 

Do wszystkich kolejarzy, towców, 
wych w Wilnie i okręgu: од 

_ Koledzy! Znane i powszechnie odczuwane pomyślne rezultaty rządów Marszałka 

nakładają na każdego obywatela 
W czasie m Mg się wyborów poparcie to winno znaleść swój wyraz w gło- 

Bloku Współpracy z Rządem. Chwila obec- 

się społem nad sposobami dopomożenia rz4- 

Piłsudskiego 

sowaniu na iistę Nr. |, Bezpartyjnego 

na wymaga głębokiego zainteresowania 

dowi Marszałka Piłsudskiego w odniesieniu 

borach do Sejmu i Senatu. Głosami swemi, 

pomóc do tego, aby pod Jego przewodem 
tego wszystkiego zła, które 

Wszyscy 
cowniczych na przedwyborczych 
głośnie za poparciem Bezpartyjnego 
swego czasu do niego swój akces 

Bloku 

pragni 
wspólnie i ustalić dalszy plan działania na 

Wzywamy więc was wszystkich, Koledzy 
pracownicy państwowi, do jak najliczniejszego przybycia na nasze zebranie walne, 

re zwołujemy na dzień 11 lutego r. b. t. j. w sobotąo 
kalu okręgowego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w Wilnie, ul. Ad. 

ckiewicza 9 m. 4. Stawcie się wszyscy jaknajliczniej. 
Związek Pracowników Kolejowych (—) Zb. Pac-Pomarnacki. 

Zarząd Okręgowy Związku Urzędników Kolejo 
Zarząd Okręgowy Związku Drużyn Konduktors| 
Zarząd Okręgowy Zawodowego Zjednoczenia Polskiego 

Związku Nauczycieli Szkół Powszechnych (—) Zarząd Okręgowy 
Zarząd Koła Pocztowców Dyrekcji 

(©) P. Darniewicz. 
Grupa Techników Kolejowych (—) B. Zawisza. 

Grupa Techników Pocztowych i Telęgrafu (©) R. Piekarski. 

Redakcja Tygodnika Ii, Expres Kolejowy (— Jerzy Kamiński. 

Chrześcijański Związek Fryzjerów 
za Blokiem Współpracy z Rządem. 

Bluf „Dziennika Wileńskiego". 

. kilku dniami Chrześcijański Zwi 
zek Fryzjerów m. Wilaa postanowił sa 
z Centralą Chadecji przy ul. Świętojańskiej 
Nr. 3 f' zgłosić akces do Bezpart. Bloku 

WET z Rządem. 
ieprawdą więc jest przechwałka 

„Dziennika Wileńskiego”, wyrażona we 
wczorajszym numerze tłustym drukiem, że 
wszystkie chrześcijańskie związki przyłączy- 

ły się do Katolicko-Narodowego Komitętu. 
Po wystąpieniu z bloku kanarkowego naj- 
liczniejszego, bo liczącego około, 1500 czł. 
Związku Niższych Funkcjonarjuszy Państw. 
i przystąpieniu gromadnie do B. Bloku 
Współpracy z Rządem, opuścili szeregi ka- 

z tryzjerzy. Najbliższe dni przynio- 
> . p jeszcze szereg niespo- 

Zapowiedź tego mieliśmy już 
gdajszem zebraniu delegatów, RS 
Era A a na które stawi- 

zostawiła sobie waz ny"? * 
Zresztą nawet tych 2 3 delegatė 

chadeckich związków, którzy posłanowiii 
iść z kanarkami, nie porozumieli się uprze- 
dnio ze swymi członkami, którzy gremjal- 
nie dą za Bezpart. Blokiem Współpracy z 

va Kresowego „Bezpartyjnego Komitetu 

Wyborczego nauczycieli, kolejarzy, pocztow- 

ców i innych pracowników państwowych Współ- 

pracy z Rządem w Wilnie, 

ą gnębi, hamuje jej rozwój mocarstwowy. 

Polska była silna i potężna pracą i dobrobyt 
uświadomieni członkowie reprezentowa 

swych walnych zebrani 

| iz nim w ścisłym 

emy zaznajomić was z przebiegiem dokonywujących 

najbliższy okres przedwybor: 

a nadewszystko „Polaka - Katolika*, 

że ten ostatni 

listę I poczuwa- głosując na tę 

kandydatury w okręgu 57 na liście Nr. 

tej bsty zajmuje miejscowy ks. biskup. 

E. ks. biskupa Szeląż- 

postawienie swej kandydatury na liście 

był J. E. znany, : 3 

w rezultacie doprowadziła do stworzenia 

dwukrotnie w bieżącym miesiącu 
autorytet kościelny 

które miały szczęście w tym czasie u- 

popierającego rząd przez naduży- 

ście wiadomości łączące odezwę tę z imieniem 

Marszałka Piłsudskiego. 
Twierdzono, jakoby miał on być podpisa- 

ny na odezwie. Należy zaznaczyć, ze źródeł mia- 

rodajnych nam to komunikują, iż jest to tylko 

pogłoska. 

wego „Zjednoczenie”, Związku Naprawy 

Rzeczypospolitej i Organizacji Zachowaw- 

czej Pracy Państwowej, 2) 14 kandyda- 

tów do Sejmu i Senatu, 3) reprezentan- 

ci organizacyj społecznych i zawodo- 

wych, 4) przedstawiciele Okręgowego 
Komitetu Wyborczego, 5) osoby zapro- 

szone: prof. dr, Władyczko, prof. Ja- 

siński, prof. Limanowski, prof. Szymań- 

ski, d-r. Safarewicz, mec. Strumiłło i 

dziekan Rady Adwokackiej prof. Petru- 

sewicz. 
Następne posiedzenie odbędzie się 

w poniedziałek 13 b. m. o godz. 19,30. 

nauczycieli i innych pracowników pafistwo- 

obowiązek popierania pracy tego rządu. 

walnego zwycięstwa w nadchodzących wy- 

wpływami i energiczną akcją musimy do- 

Polska odrodziła się zupełnie i otrząsła z 
Pragniemy, aby 

em obywateli. 
ch przez nas organizacyj pra: 
ach opowiedzieli się już jedno- 

Współpracy z Rządem.  Zgłosiliśmy : więc 

kontakcie pracujemy. Obecnie 
się prac oraz omówić 

kolejarze, Pocztowcy, nauczyciele i = 
10- 

19- godzinie 6-ej popołudniu do 3 

ch (—) M. Puchalski. 

ch (—) W. Jurgielewicz. 
Kolejarzy (—) B. Hajdul, 

St. Dobosz. 
i Telefonów w Wilnie Poczt, Telegrafów 

Poco więc „Dziennik“ robi niepotrze- 

bnie krzyk, wprowadzając w błąd opinię 

publiczną? 

Obwodowy Kobiecy Komitet Wyb. 
B. B. W. z R. w Nowej-Wilejce. 

Dn. 8 lutego b.r. odbyło się w Nowej- 
Wilejce zebranie organizacyjne Komitetu 

Organizacyj Kobiecych dla Współpracy z 

Rządem, przyczem uchwalono powołać ko- 

misję organizacyjną dla dalszych prac. 
Każda z zebranych obowiązała się zająć 

zjednywaniem głosów na listę Nr. 1. 

Brasław za współpracą z rządem. 

Dużem powodzeniem cieszył się nato- 
miast wiec zwołany przez Zygmunta Zub- 
lewicza, przy udziale kilkuset osób. Prze- 
mawiał Kazimierz Milewicz z Zaracza, b. 
poseł na sejm wileński, Zebranie zakończy- 
ło się Okrzykami na cześć Marszałka Pil 
sudskiego. Na wiecu uchwalono popierać 
listę Nr. 1, (B. B. W. R., którego ulotki i 
odezwy rozchwytano. 

Nieudany wiec P.P.S. w Brasławiu. 

Z Brasławia donoszą © nieudanym 

wiecu P. P. S. zwołanym na placu przed 

kościołem. Przybyło 300 0s6b. - Wywody 
instruktora Boleslawa Falkowskiego nie 
zyskały posłuchu i okrzyki jego „niech žy- 
je PPŚ". przyjęto w zupełnem milczeniu. 

cuonek zarządu oddziału T-wa Szkoły Bia- 

łoruskiej zarzucając, 

rowie czy to z P 

zawsze dużo obiecują, 

że przyjezdni agitato- 

PŚ. czy to z Wyzwolenia 
zaś nic nie czynią 

dla ludności. 

Agitacja „wsiem“, „wsiem*... 

Jak ustalono na terenie pow. wileń- 

sko-trockiego P. P. S. prowadzi agitację 

wyborczą systemem t zw. „wsiem”, wsiem*... 

Mianowicie P. P. S. rozpowszechnia po 

całym terenie odezwy przedwyborcze, któ- 

re Są rozrzucane z okna wagonów. 

Wiec B. B.W. zR.w Niemenczynie 

Nieudane występy „Odrodzenia". 

W dsiu 9 b. m. odbył się w Nierren 

czynie przy udziale około 600 os“b, wiec 

Bezpartyjnego Bloku Współprecy z Rządem. 

Mówcy delegowani przez Okręgowe B'uro 

Wyborcze spotkali się z entuzjastycznem 

przyjęciem. Zebrani opowiedzieli się jedno- 

głośnie za listą Nr. 1. Pragaący przema- 

kierownik spółdzielni spożywców zmuszo- 

ny był wobec wrogiej postawy ludności 

ustąpić z trybuny; druki i odezwy B.B. W. 

R. zostały w mig rozchwytane. 

Gmina szumska za Bezpartyjnyni 
Blokiem Współpracy z Rządem. 

W dniu 8 b. m. z inicjatywy Jana 

Alubowicza został zwołany wiec przedwy- 

borczy Bezpartyjaego Bloku Współpracy 

z Rządem w m. Szumsku pow. wileńsko- 

trockiego. Na wiec przybyło zgórą 300 o- 

sób z pośród okolicznych włościan. Obec- 

ni na wiecu jednogłośnie wypowiedzieli się 

za współpracą z rządem rozchwytując u- 

lotki przedwyborcze Bloku. 

Wiec w Święcianach. 
Dnia 9-go lutego r. b. o godzinie 5 

RE odbył się w Śwłęcianach w kinie 
wiatowid wiec dla kobiet. Ludność oka- 

zała wielkie zainteresowanie l stawiła się 

w liczbie 600 osób. Zagaił wiec p. Michał 

Przewłocki oraz p. mec. Raczkiewicz. Na- 

stępnie przemawiał p. Witold Miłosz i p. 

Czesław Rogowski. Wiec zakończono uch- 

waleniem rezolucji tej treści: „Zebrani na 

wiecu 9-go lutego r. b. postanowili doło- 

żyć wszelkich starań celem poparcia B:z- 

partyjnego Bloku Współpracy z Rządem 

oraz jednogłośnie opowiedzieli się za listą 

Nr. 1%. Tłum powitał wiecowników okłas- 
kami i okrzykami na cześć Marszałka Pil- 
$udskiego. 

Daia 9-go lutego r. b. odbyły się 

dwa wiece na rynku w Święcianach. P:ze- 

mawiali delegaci z Bezpartyjnego Bloku 

Współpracy z Rządem. Tłum powiiał ich 

oklaskami i okrzykami na cześć Marszał- 

ka Piłsudskiego. Wśród zebranych znalazło 

się kilku przeciwników rządu, którzy usi 

łowali stawiać przeszkody, natychm:ast jed- 

nak zostali usunięci przez  uczestaików 

wiecu. 

Brat przeciw bratu. 

W brzeskim Ok: ężu wyborczym powstał 

Ukraiński Komitet Wyborczy z kandydatu- 

rą b. posła Antoniego Wasyńczuka, który 

zwalcza b. ostro kandydaturę swżgo brata 

Pawła Wasyńczuka, również byłego posła 

kandydującego z listy Bloku Mniejszości. 

Zatwierdzenie list wyborczych о- 
kręgowych. 

Okręgowa IKomisja Wyborcza Nr. 63 
w Wilnie na posiedzeniu z dn. 7 lutego 

zatwierdziła następujące listy kandydatów 
|do ciał ustawodawczych:  Berpartyjnego 

Bioku Współpracy z Rządem do Sejmu i 

Senatu, ogólaożydowskiego związku robot- 

niczego Bund do Sejmu (do Senatu nie 
zgłoszono) oraz Niezaieżnej Socjalistycz- 
nej Partji Pracy do Sejmu (do Senatu nie 
zgłoszono). 

Jednocześnie Komisja postanowiła u- 

  

wiać z ramienia Odrodzenia J. Borkowski, |. 

RYGA, 9.11 (Ate). „Siegodnia* donosi 

z Kowna, že „Liet. Aidas“, omawiając wy- 

wiad min. Zaleskiego z prof. Birżyszką, 

stwierdza, że wywiad ten nie Świadczy o 

dobrej woli Polski, ani o dążeniach rządu 

polskiego do wypełnienia swych zobowią- 

zań. Pod względem ekonomicznym t. zw. 

„klauzula wska" nie może przynieść Li- 

£ Mapa RPA 

ATE.) „Pri- adzente*tenosi 
związku Z medawnymi zmianami 

w składzie gabinetu litewskiego. mają nastąpić 

znaczne posunięcia i zmiany w armii, jakkol- 

wiek prasa litewska zachowuje w tej sprawie 

zupełne milczenie. 
Zmiany te polegać będą na usunięciu ca- 

łego szeregu wyższych oficerów których rz d 

kowieński nie uważa za dostatecznie pewnych. 

W wojsku litewskim istnieją trzy kierunki z 

których pierwszy najbardziej aktywny, reprezen- 

towany jest przez Plechawiczusa większość 

   

  

   

        

   

okratycznej 

Krupowiciųs wywiadzie pra- 

Kto będzie ratyfikował traktat z 
Niemcami. 

KOWNO. 9. 2. (Pat). „Baltische 

Presse” donosi z Kowna: prasa opozycyj- 

na porusza kwestję, jakie ciało ustawo- 

dawcze litewskie ratyfikować ma podpisany 

niedawno traktat arbitrażowy niemiecko- 

litewski. в 
Niemcy, jako państwo 0 ustalonym 

porządku prawnym, które zawarte przez 

siebie traktaty oddaje parlamentowi do ra- 

tyfikacji, z pewnością domagać się będą 

tego samego od Litwy. Niemcy zapewne 

będą zdania, że ewentualny nowy rząd li- 

tewski mógłby odrzucić traktat, ratyfiko- 

wany tylko przez prezydenta republiki. z 

tego względu—stwierdzają dzienniki opo- 

zycyjne—kierujące koła na Litwie muszą 

przywrócić system parlamentarny. 

obchodu dzie- 

sięciolecia niepodległości na Li- 
+twie. 

jeeedomoseg=z"titwy W związku z 
przypadającą w dniu 16 b. m. rocznicą 

dziesięciolecia niepodległości Litwy, rząd 

litewski przystąpił do gesąezkowyek pIZY- 

gotowań do 
a obchodu. 

Krowmie Wydane Zostały odezwy poświęco- 

ne dziesięcioletniej rocznicy ogłoszenia 

niepodległości. Jednocześnie w pismach 

kowięńskich ukazały się wezwania do całej 

ludności do wzięcia udziału w organizowa- 

nych uroczystościach. 

W dniu obchodu niepodległości pre- 

zydent republiki wyda dekret o amneSiji. 

Według krążących w Kownie -pogło- 
sek w dniu 16 b. m. zostanie ogłoszony 

dekret o zmianie konstytucji. 

Lista osób, które otrzymają amnestję 

już została sporządzona, zawiera ona sze- 

reg nazwisk socjal-deimokratów, którzy 

Nr 32 (1079) 

Z Litwy Kowienskiej. 
Refleksje prasy litewskiej po wywiadzie prof. 

Birżyszki u ministra Spr. Zagr. Zaleskiego. 
twie żadnej istotnej korzyści, ponieważ Pol- 
ska eksportuje to samo co Litwa i może 
na rynkach zagranicznych poważnie kon- 
kurować z towarami litewskimi, 

Zdaniem pisma—Polska mylnie sądzi, 
że Litwa nie rozumie faktycznego stanu 

rzeczy. 

„w armji litewskiej. 
oficerów lotniczych. Są to właściwi sprawcy za- 
mzchu grudniowego. 

Na czele drugiej grupy stoi Daukantas, 
którego od Plechawicz'usa różnią jedynie wzglę- 
dy osobiste oparte na wzajemnej rywalizacji. 

Najwybitolejszy trzeci kierunek reprezen- 
tuje nejbardziej zrównoważony i umiarkowany 
obecny gubernator Kłajpedy, b. minister Spraw 
4 ojskowych Merkis, którego kandydatura była 
niejedno! rotnie wysuwana na stanowisko prem- 
jera, w razie ustąpienią Waldemarasa. 

Krupowicziusa. 
'wyfrożę zrzekł się stanowiska prezesa partji, 

ponieważ je warunki polityczne uniemożli - 

wiały mu norfhalne spełnianie swych czynności. 
       

      

  

Partja Socjaldemokrątyczna żąda 

dokumentalnych dowodów współ- 
pracy Pleczkajtisa w defenzywie. 

W związku z oświadczeniem dyrekto - 

ra Departamentu Ochrony Obywatelskiej, 
iž Pleczkajtis był ajentem policji politycz" 

nej, Centralny Komitet Partji Socjalistycz- 
nej wyjaśnia, iż partja niema zamiaru re- 

agować na tę rewelację, zanim nie zosta- 

ną podane dowody, oparte na dokumen- 

tach. O ile partji dokumenty takie nie zo- 

staną okazane, będzie uważała ona wynu- 

rzenia co do Pjeczkajtisa za czysty wy- 

SE. Ia wau du. W 
eldfehel rOgyjs ar Iesio- 

prz OD 

RYGA, 9. 2. (Ate). „Pedeje Btw 
nc zamieszcza szereg 

szczegółów, charakteryzujących osobę Ii- 

tewsziego ministra Spraw Wewnętrznych 

Mustejkisa. Jest on z pochodzenia b. teld- 

feblem armji rosyjskiej i nie posiada żad- 

nego wykształcenia ani innych walorów, 

kióreby odpowiadały tak wysokiemu sta 

nowisku.Mustejkis dostał się na stanowisko 

ministra wskutek przewrotu grudniowego i 

został umieszczony przez kilku oficerów 

ny pr 

na liście pośpiesznie formującego, się gabi- 

netu Waldemarasa. w, & 

Poseł Toluszys nazwa ustejkisa w 

sejmie „azierżymordą”, za co został wy- 

zwany ua pojedynek, do którego jednak 

nie doszło. Na Musiejkisa napływają „skar* 
gi ze wszystkich stron kraju to też oddaw- 

na Waldemeras i Smetona wywierają na 
niego presję, aby ustąpił. Minister Mustej- 

kis jednak odpowiada, że został miano- 

wany nie przez Waldemarasa i nie przez 

Smetonę, lecz przęz oficerów, kierujących 

przewroiem i dlatego nie zamierza ustąpić. 

Wszyscy oczekują z zaciekawieniem   brali czynny udział w powstaniu taurog- 

skiem. 

Dowiadujemy się, iż p. Zaczek ustępuje ze 

stanowiska komisarza rządowego Spółki dzierża- 

wiącej MO! ny. Jak Wiadoimo, dyr. 

Zaczek, który za czasów minisira Skarbu p. Wła- 

dysława urabskiego, był dyrektorem Departan:en-   
nieważnić listę kandydatów do Sejmu z 
gm. trockiej bez nazwy (kandydat na po- 
sła Lipnicki). Į 

Następne posiedzenie Komisji odbę- 
dzie się 10 lutego r. b. 

Sprawdzanie spisów wyborców 
do Sejmu i Senatu. 

Zgodnie z przepisami ordynacji wy- 
borczej spisy wyborców do Sejmu i do Se- 

matu, zatwierdzone ostatecznie przez Okrę- 

gowe Komisje Wyborcze, we czwartek 9 

lutego zostały wyłożone na 5 dni, to jest 
do poniedziałku 13 lutego r. b. włącznie, 

w lokalach urzędowych właściwych Obwo- 

dowych Komisyj Wyborczych, do przeglądu 

publicznego w godzinach urzędowych tych- 
że Komisyj. 

Wszelkie zmiany w tych spisach о- 
becnie mogą być czynione wyłącznie na 
mocy wyroku Sądu Najwyższego. 

Cułonkowie Nomiletów Wyborczych a djety. 
(Tai. od wł. kor. s Warszawy). 

Ministerstwo Spr. Wewnętrznych 
słało okólnik do wszystkich Wojewódie, 
y sprawie „dyet i kosztów podrėžy czton- 
ów Komisyj Wyborczych. Członkowie 

Okręgowych Komisyj Wyborczych, 'przewo- 
dniczący Oraz członkowie Obwodowych 
Komisyj. 0 ile na.skutek udziału w pra- 
cach wyborczych ponieśli dotkliwy uszczer- 
bek w Swoim zarobku otrzymają na żąda 
nie pełne dyjety dzienne i o ile mieszkają 
po za miejscem swego urzędowania rów- 

tu w Ministerstwie 5karbu kandyduje ODeCnie do 

Sejmu z listy państwowej Nr. 23. Jak twierdzą 

wiajemniczeni p. Zaczek z ramienia grupy prze- 

mysłowców szwedzkich, dzierzawiących monopol 

zapałczany, przeprowadził tranzakcję finacsowo- 

mandatową z p. Witosem, która poiegała na tem, 

BERLIN, 9.11 (Pat), Biuro Woifia donosi, 

że we środę odbył się w Daves wobec około 

1.000 widzów pod kierunkiem kanadyjczyka Bella, 

mecz hockeyowy niemiecko-polski, w którym 

Poiska wygrała w stosunku 6-0. Drużyna polska 

Ujęcie bandy fałszerzy 
Od dłuższego już czasu organa policji šied- 

czej wpadły na trop bandy, której zadaniem było 
faiszowanie przekazów pocztowych, podejmowa- 

nych następnie w szeregu urzędów pocztowych 
w całej Polsce. 

Onegdaj policja aresztowała w m. Ława: 

  

Osoby te otrzymają djety i zwrot kosztów 

podróży w następującej WYSOKOŚCI: 

Członkowie Okręgowych IKomiietów 

Wyborczych według VI stopnia służbowe- 

go; członkowie Obwodowych Komitetów 

wyborczych według Vil stopnia. Specjalną 

kategorję stanowią funkcjonarjusze pań- 

stwowi, sędziowie, prokuratorzy pełniący 

fuckcje przewodniczących i członków Komi- 

tetów Wyborczych. Otrzymają oni djety i 

zwrot kosztów podróży według usialonych 

zasad w obowiązujących przepisach O po 

dróżach służbowych. 
— Sprostowanie, We wczorajszym nume- 

rze, w rubryce „Wiadomości przedwyborcze” w 
zmiance omawiającej wielki więc w Podbrzeziu   nież zwrot kosztów podróży według norm     Na więcu tym występował Piotr Pietkun   ustalonych dla fukcjonarjuszy państwowych. 
pow. wileńsko-trockiego, mylnie podane w Pod- 

prodziu—co niniejszem prostujemy: 

sposobu, w jaki Waldemaras pozbędzie się 

tego kłopotliwego minisira. 
ы . t as 

Znowu dojiidziarska operacja finansowa woj- 
ta z Wierzchosławic. 

Ustąpienie p. Zaczka ze stanowiska komisarza rządowego w mono- 

polu zapałczanym. 

(Telefonem od wiasnego korespondenta z Warszawy). 

iž wzamian za ofi.rowanie pewnej sumy ze stro- 

ny przemysłowców szwedzkich na agitację wobor- 

czą listy p. Witosa, p. Zaczek wejdzie do Sej- 

mu przyszłego, jako obrońca interesów spółki 

„zwedzkiej. 
Komisarzem rządowym monopolu zapałcza- 

nego na miejsce p. Żaczka mianowany został p. 

Muśnicki, naczelnik wydziału monopolu tytonio- 

wego i b. członek mieszanej komisji rozrachun= 

«owej z rządem. 

Polacy biją Niemców w meczu hockeyowym. 
odznaczała się niezwykłą szybkością i szybkiem 

kombinacjam;, Niemcy natomiast grali powolnie 
i niepewnie. Najlepszym graczem polskim — jak 

stwierdza biuro Wolila—był Tupalski, 

przekazów pocztowych. 

ryszki w pow. suwalskim dwóch członków tej 

bandy, niejakiego Adama Wytrycha i Kazimierza 
Ładogę. Podczas rewizji u aresztowanych znale- 
zi.no i0 fałszywych przekazów na sun.$ paru ty- 
sięcy złotych 

l 
Niezwykłe oszustwo. 

W tych dniach zdarzył się w Mołodecznie 

niezwykły wypadek oszustwa, dokonanego przy 

sprzedaży antyków, pochodzących rzekomo z VII 

wieku, które miały być wykonane prze” mistrzów 

gdańskich. 

Antyki za sumę około 1000 zł. nabył ku- 

piec miejscowy J. Wasserman. Okazało się jednak 

Ka. iż kupione przedmioty były zwyczajnemi 

alsyfikatami. 

Sprytny oszust, który wyłudził od Wasser- 

mana 1000 zł., zdołał zbiec. 

Stwierdzić należy, iż ostatniemi czasy na 

teren'e województwa wileńskiego pojawiła się 

dość znaczna ilość falsyfikatów, zwłaszcza wśród 

wyrobów z drzewa, 
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Walka o zdrowy Sejm i Senat. 

Znamienne oświadczenie ks. Janusza 

Radziwiłła. 

Odparcie oszczerstw obozu narodowo - katolickiego. 

(Telefonem od własnego korespondenta Warszawy). 

Kk. Janusz Raćziwiłł ogłosił następujące oświadczenie w prasie. 

„Wobec nieustających zarzutów, podnoszonych przez niektóre organy prasowe w 

ności „Warszawiankę*, „Rzeczpospolitę”, 
które doprowadziły do tego, 
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w związku z zawarciem traktatu łotewsko- 
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4 Państw Baliyekieh 
Sekretar IW pali 

rnej w Rydze. 
„RYGA. 9. 2. (Pat) Dr. Lange, sekre- 

- tarz generalny Unji Międzyparlament. przy- 
był dziś rano do Rygi, gdzie jako gość 
rządu zabawi do niedzieli. 

Minister Spraw _ Zagranicznych 
Estonji przyjeżdża do Rygi. 
RYGA, 9.II. (Pat). Pisma zapowiada- 

ją przybycie Ministra Spraw Zagranicz- 
nych Estonji Rebane. Minister ma przyje- 
chać w początku przyszłego tygodnia. Ce- 
lem jego przyjazdu jest przeprowadzenie 
rozmów z nowym ministrem spraw zagra- 
nicznych Łotwy Balodisem. Oczekiwani są 
także członkowie delegacji estońskiej dla 

/ „realizacji unji celnej. 

Odroczenie słynnego procesu. 
RYGA. 9. II. (ATE). Zapowiedziana 

przez socjalistów interpelacja w sprawie 
oficera, który usiłował dokonać zamachu 

sowieckiego, mie była wniesiona na wtor- 
kowem posiedzeniu Scjmu. Prawdopodob- 
nie nie będzie i w piątek. Socjaliści mają 

_ natomiast żądać powołania komisji śledczej, 
któraby zbadała tę sprawę. 

Olbrzymi pożar. 
RYGA, 9.11. (Pat). W dniu dzisiej- 

szym wybuchł pożar w wielkiej przędzalni, 
posożonej na przedmieściu Rygi. Przędzel- 
nia uległa zniszczeniu. Szkody wynoszą 

' zgórą 1.000.000 łatów. 500 robotników u- 
, traciło pracę. W wyniku wszczętego do- 
chodzenia policja aresztowała 19-letnią ro- 
botnicę, która przyznała się do podpalenia 
przędzalni przez zemstę za wydalenie jej z 
fabryki. 

  

ŹFłoutou o ulżenia losu Borysa 
Kowerdy. 

P. Dymitr Fiłoscfow, redaktor na- 
czelny rosyjskiego pisma „Za Swobodu* w 
Warszawie, ogłosił w piśmie tym obszerny 
artykuł w sprawie stosunków  polsko-so- 

    
" wieckich. 

Do tych wywodów dodaje p. Fiłoso- 
fow osobne „post scriptum", w którem 
porusza kwestję losu mordercy posła s0- 
wieckiego Wojkowa, Borysa Kowerdy i 
Pyta „czy nie nastąpiła obeenie odpowied- 
nia chwila dla ulżenia losu nieszczęśliwego 
Borysa Kowerdy". : 

| Autor proponuje zwrócenie się kolo- 
nji rosyjskiej do Prezydenta Rzeczypospo- 
litej Polskiej z prośbą 0 ulżenie ciężkiego 
losu skazańca. 

Wieści z kraju. 
KRONIKA BRASŁAWSKA 

у — Jak wygląda lecznictwo w cy- 
i frach? Z chwilą, kiedy tu zestawimy stan 
lecznictwa w pow. brasławskim, podkreślić 
należy, że Brasław jeszcze niedawno, bo 
przed dwoma-trzema laty był widmem nę- 
dzy i rozpaczy! Dziś powoli, bardzo po- 
woli zaczyna się Brasław europeizować. 

"Jeszcze jednak b. daleko do tego, by tę 
przepiękną, bo otoczoną dokoła jeziorami, 
miejscowość nazwać miastem i to jeszcze 

4 powiatowem, które ma być siedzibą *staro- 
stwa i innych równorzędnych urzędów. 

W każdym razie przynajmniej w dzie- 
 dzinie lecznictwa Brasław posunął się da- 
leko naprzód. Wskazują na to niżej poda- 
ne cyfry. 

W r. 1925 były w Brasławiu dwie tyl- 
ko przychodnie lekarskie o typie ogólnym 

l jedna izba chorych, obsługiwane przez 2 
lekarzy i 3 niższ. funkcjonarjuszów. Porad 
udzielono 3484, z nich płatnych 2524, bez- 

RA 960. Odnotowano zachorowań 
„886. 

Rok 1926: ilość przychodni 5, izb cho- 
rych 2, lekarzy6, średni personel 7, udzie- 
lono porad 14.034, z nich płatnych 10.652, 
bezpłatnych 3.382. Odnotowano zachoro- 
wań 9.126. 

| Rok 1927: ilość przychodni 5, izb cho- 
rych 3, lekarzy 7, personel Średni 7. Udzie- 
lono porad 18.772, z nich płatnych 14.250, 
bezpłatnych 4.522. Odnotowano zachoro- 
wań 11.349. 

W tym już roku wszystkie przychodnie 
8а zaopatrzone w kompletny inwentarz i 
instrumenty. Zostaje założona apteka sej- 
mikowa i tak zw. Centralna lzba Chorych. 
Jest to szpital w miniaturze o 20 łóżkach. 

Zaznaczyć należy, że jak na stosunki 
tutejsze i warunki, w jakich się zaczęło 
organizowanie tego szpitaliku, organizowa- 
nie go posuwa się w dość szybkiem tem- 
pie naprzód. Szpitalik ten odpowiada wszel- 
| im wymogom nowoczesnego leczenia. 
Ordynatorem jest p. dr. Alksnin, energi- 
<zny i b.ruchliwy pracownik. Za rok 1927 
było t. zw. dni szpitalnych 4.821, chorych 

 leczyło się 327. Na jednego chorego przy- 
Pada przeciętnie 14,4 dni szpitalnych. Po- 

byt jednego chorego w tym szpitaliku za 
1 dzień wynosi 3 zł.29gr. Zmarło w ciągu 
„całego roku 19. 

Bardzo pożądanemby było uruchomie- 
Nie tu szpitala przynajmniej o 50 łóżkach. 
Czekajmy, może czas zrobi swoje i naresz- 
tie stanie w Brasławiu prawdziwy zza 

+ ab. 
ka 

Popierajcie przemyst krajowy.   

JG DARE" 

| Kaden Bandrowski 
w Wilnie. 

a zaproszenie Związku Literatów 
Połśkich przybył we wtorek 7 b. m. do 
Wilna znakomity pisarz Juljusz Kaden-Ban- 
drowski, autor szeregu poczytnych dzieł 
beletrystycznych, szczególnie wsławiony to- 
mem nowel p. t. „Miasto mojej matki”, 
który—nawiasem mówiąc--wkrótce ukaże się 
w trzeciem wydaniu. 

Kaden Bandrowski po raz pierwszy zo- 
baczył Wilno w pamiętnych dniach kwiet- 
nia 1919 roku, jako oficer sztabu naczel- 
nego wodza, Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Jako uczestnik i świadek Ówczesnych hi- 
storycznych wydarzeń opowiedział swe 
wrażenia w książce p. t. „Wyprawa wi- 
leńska", utrwalając pięknem słowem na 
kilkudziesięciu stronach gorącą atmosterę i 
brawurę tego zwycięskiego czynu. 

Z temi wspomnieniami związany z 
naszem miastem bezzwłocznie skorzystał z 
okazji odświeżenia doznanych tu wzruszeń, 
a jednocześnie—bezpośredniego zetknięcia 
się z miejscowyn. światkiem literacko-arty- 
stycznym, o którym, jak kilkakrotnie to za- 
znaczył— zbyt mało wiedzą sfery literackie 
stolicy. 

Zapowiedziany odczyt jego: „Rzymia- 
nie Wschodu* zgromadził w sali glmnazjum 
im. Mickiewicza, znanej publiczności na- 
szej z zeszłorocznego zbiorowego występu 
młodych literatów i muzyków wileńskich— 
rzeszę słuchaczów tak liczną, że aż prze” 
lewającą się za brzegi auli na schody wej- 
Ściowe. Świetne nazwisko prelegenta zro- 
biło swoje, a treść i forma tego niezwyk- 
łego odczytu podbiła do reszty zebranych. 

Było to powtórzenie prelekcji, którą 
autor „Generała Barcia"* wygłosił (w języ” 
ku niemieckim) w grudniu roku ubiegłego 
w Berlinie, bawiąc tam wespół ze 
znakomitym naszym uczonym prof. Tade- 
uszem Zielińskim na zaproszenie P. E. N. 
Clubu. Mówił Bandrowski o istocie współ- 
czesnej literatury polskiej, jako wyrazu na* 
szej narodowej kultury i o jej roli w kul- 
turze narodów europejskich. Nakreślił więc 
tło, charakteryzując w syntetycznych skró- 
tach oblicze duchowe Anglików, Francu- 
zów, Niemców, Hiszpanów, Rosjan — a 
później dał przekrój psychiki zbiorowej 
polskiej, uwypukiając jej dwie cechy: heroizm 
i ofiarę. 

Dowód swej tezy przeprowadził, się- 
gając do twórczości czołowych przedstawi- 
cieli naszej literatury z okresu t. zw, Mło- 
dej Polski. Ukazał w nawskroś oryginal- 
nem a głębokiem ujęciu dzieło Przyby- 
szewskiego, Sieroszewskiego, Kasprowicza, 
Reymonta, Żeromskiego i Wyspiańskiego. 
Nie mówił jak uczony badacz literatury ze 
stanowiska naukowego, ale z pochodnią 
wielkiej, zdumiewającej intuicji, z polo- 
tem nadchnionego poety przeprowadził nas, 
słuchaczów, przez tajemnicze labirynty i 
jaskinie tych potężnych dusz, ukazując w 
jej świetle te dwa właśnie rasowe pierwia- 
stki ich twórczości, będącej zwierciadłem 
polskiego życia duchowego: heroizm i 
ofiarę! 

Nazwa: Odczyt, jest za uboga dla te- 
go rodzaju kreacji literackiej: doskonale, 
logicznie zbudowana całość posiadała for- 
mę tak wycyzelowaną, tak harmonijną—że 
miejsce „Rzymian Wschodu*, jako” utworu, 
jest nie w dziedzinie szkiców literackich, a 
w. dziedzinie poezji. Muskularne, krwiste 
słowo, wiązane w zdania nieskomplikowaą- 
ne i jędrne, bogactwo i śmiałość porów- 
nań oraz przenośni, szlachetny patos w 
miejscach właściwych stanowią właśnie © 
powyższej klasyfikacji tego niezwykłego 
„Odczytu“. Dowiedzielišmy się, iż w nie 
długim czasie ukaże się on, jako osobny 
druk, w bibljof:Iskiem wydaniu w Warszawie. 

Następnego dnia Odczytał Bandrow- 
ski przez radjo niedrukowaną jeszcze no- 
welę p. t. „Lajkonik*, osnutą na tych sa- 
mych motywach co cykl „Miasto mojej 
matki” oraz również. niedrukowany frag- 
ment powieści z życia górników polskich 
w Zagłębiu. 

Wieczorem był gościem na 31 „Śro- 
dzie |iterackiej'* w murach Po - Bernardyń- 
skich, gdzie uraczył licznie przybyłe towa- 
rzystwo dowcipną, raz po razu wywołują- 
cą wybuchy śmiechu, opowieścią 0 swych wrażeniach berlińskich. W - imieniu litera- 
tów wileńskich witali Gościa, a następnie 
dziękowali Mu W. Hulewicz i M. Lima. 
nowski. „Środę” zaszczycił też swą obec- 
nością p. wojewoda Raczkiewicz. 

Po wygłoszeniu i wysłuchaniu prze- 
mówień i wypiciu tradycyjnej herbatki Jul- 
jusz Kaden-Bandrowski odjechał do War- 
szawy, żegnany na dworcu przez grono 
bliższych znajomych, obiecując, oczywiście, 
ponowną wizytę swą w bliskiej POZA, 

ь t. 4 
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Z Rady Miejskiej 
* Wczorajsze posiedzenie Rady Miej- 

skiej w końcowej swej fazie przyjęło cha- 
rakter ogromnie burzliwej i drażliwej dys- 
kusji, jaka w formie w wyższym stopniu 
demagogicznej ze strony przedstawicieli 
tak skrajnej lewicy, jak i prawicy rozwinęła 
się nad wnioskiem, zgłoszonym przez rad- 
nych z frakcji P. P. S. w sprawie przy- 
znania wszystkim bez wyjątku pracowni- 
kom miejskim 45% dodatku. Postawiony 

dy Miejskiej został zaakceptowany. 
Z powodu spóźnionej pory szczegó- 

łowe sprawozdanie z przebiegu wczorajsze- 
go posiedzenia Rady Miejskiej podamy 
w numerze następnym. (S) 

  

  

Li 

W związku z przypadającą w dniu 16 
b. m. rocznicę niepodległości, w łonie miej- 
scowego społeczeństwa litewskiego powstała 
myśl uczczenia niepodległości państwa li- 
tewskiego przez szereg odczytów, przed- 
stawień i deklamacyj. Na prowincji z ini- 
cjatywy T-wa „Rytas'* mają się odbyć u- 
roczystości w lokalach szkół powszech- 
nych litewskich. 

Według. wiadomości nadeszłych z pow, 
święciańskiego Litwini miejscowi postano- 
wili połączyć uroczystości związane z ro- 
cznicą niepodległości z akcją polityczną 

ELL ĖKXSB AI 

ni wilefscy czynią przygotowania docb- 
odu 10-tej rocznicy niepodległości Litwy. 

zmierzającą do przeciwstawienia się akcji 
wyborczej prowadzonej w dalszym. ciągu 
przez dwie listy: wyborcze litewskie miano- 
wicie: b. posła do Dumy Ciunelisa i „Bez- 
partyjną listę porozumienia polsko - litew- 
skiego", Wątpić należy czy akcja Litwinów 
zmierzających do sparaliżowania akcji wy- 
borczej wśród miejscowej ludności litew- 
skiej zostanie uwieńczona powodzeniem, 
gdyż włościanie pow. święciańskiego sta- 
nowczo zajęli stanowisko aktywne w sto- 
sunku do wyborów. 

  

  

      

z Dziś: Scholastyki. 
Piątek | Jutro: Objaw. N. M. P. L. 
10 Wschód słońca—g. 7 m, 15 

lutego. | Zachód ы & 15 m. 52 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B.z dn. 7. ll. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 753. Temperatura średnia 
-- 40 C. Opad w milimetrach —4. Wiatr .przewa- 
żający południowo-zachodni. Pochmurno. Deszcz, 
Minimum na dobę --10 C, 

Tendencja barometryczna — stały spadek 
ciśnienia, 

OSOBISTE. 

— Odwołanie przyjęć u kuratora Okręgu 
Szkolnego. Z powodu oabywającego się zjazdu 
inspektorów szkolnych, kurator Okręgu Szkoine- 
go nie będzie przyjmował interesantów w „sobotę 
dnia 11 b. m. Również odwołane Są przyjęcia w 
łymże dniu w Wydziale Szkolnictwa Powszechnego. 

MIEJSKA. 

— Wyjazd prezydenta miasta do War- 
szawy. W sebotę ll b. m. prezydent m. Wilna 
mec. Folejewski wyjeżdza do Warszawy „w spra- 
wach samorządowych, gdzie między innemi po- 
Czyni starania o realizację starań Magistratu m. 
Wilna w sprawie wyjednania pożyczki inwesty- 
cyjnej. (s) 

— Magistrat projektuje walkę z żebract- 
wem. Jak się dowiadujemy, Magistrat m. Wilna 
zamierza wstawić do preliminarzą budżetowego 
na rok 1928-29 specjalną pozycję na cel walki z 
žebractwem. 

— Mag strat organizuje opiekę nad mło- 
dzicżą pozaszkolną. Ostatnio w łonie prezydjum 

ganizowania opieki nad młodzieżą pozaszkolną. 
— Ulgi dla płatników niezamożnych. Ma- 

gistrat w celu zastosowania pewnych ulg przy- 
stąpił do sporządzenia listy niezamożnych płatni- 
ków, którzy nie mogą w dobie obecnej uregulo- 
wać zaległych należności podatkowych. (s) 

— Podatek od reklam Świetnych. Magi- 
strat m. Wilna na rok 1928 ustalił podatek od 
reklam świetlnych w kwocie 20 zł. rocznie od 
reklamy. (s) 

— Budowa gmachów na szkoły powsze- 
chne. Magistrat m. Wilna projektuje budowę 
9-ciu nowych gmachów na szkoły powszechne, 
przyczem wzorem służyć ma gmach nowowybu- 
dowanej szkoły powszechnej przy zbiegu ulic 
Rydza Śmigłego i Szeptyckiego. W związku z tem 
Magistrat wszczął starania o uzyskanie odpo- 
wieanich kredytów, w daiaca najbliższych spe- 
cjalaa komisja miejska uda się na preżad pla- 
ców miejskich celem wyboru miejsca na budowę 
tych gmachów. 

„ADMINISTRĄCYJNA. 
— Rząd wszczął akcję w kierunku szenia dróg w woj. wileńskiem. w roku Dietę: cym zapowiada się znaczne wzmożenie akcji by- dowy aróg bitych na terenie województwa wileg- skiego, dzięki specjalnej uwadze zwróconej przez rząd na ten zaniedbany dotychczas pod względem stanu arierji komunikacyjnych teren. Mianowicie będzie kontynuowana budowa dróg Państwowych Wilno—Raduń i Wilno—Lida, rozpoczętą budowa szosy Nowa-Wilejka—Kobylnik, oraz Okazana wy- uatna pomoc samorządom dlą zapoczątkowania budowy dróg bitych samorządowych w następują- cych kierunka.h: Wilno—Landwarów, Smorgonie— walejka, Prozoroki — Dzisna i wreszcje Widze — yna DR 

a cel powyższy przewidziane są znaczne sumy ze Skarbu Państwa jako - moga dla samorządów powiato tor m a roboty zostaną rozpoczęte już r. b. Niezależnie Wy: 
6t Publicznyc - wało 200.000 zł. na dostawę materjajów acyśno- — oz że ulepszenie stanu dróg stwowych, co uskutecznione będzi, 

marca r. b. ZAB 
— Przestępstwa administracyjne w ubieg- łym miesiącu. Poszczególne komisarjaty policyj- ne w przeciągu ubiegłego miesiąca Sporządziły zą rozmaitego rodzaju wykroczenia przepisów admi- nistracyjnych — 1466, protokółów z czego sanitar- nych—400; alkoholowych—206; ruchu kołowego— 129; tamowanie ruchu pieszego—111; wojsko- wych—110; samochodowych—57; dorożkarskich— 161; Pa acyjaych "19; nierządów—3; nielegal- nych zebrań—| i różnych—57. (S)). 

SPRAWY PRASOWE 

— Konfiskaty. W dniu wczorajszym Komi- 
sarja Rządu na m. Wilno nałożył areszt na cza- 
sopismo białoruskie „Sielanskaja Niwa* z dnia 9 

Urząd Wojewódzki po rozpoznaniu moty- 
wów konfiskaty zatsędclł jej zdjęcie. 

Z_KOŁEL. 

— Zakończenie obrad polsko.sowieckiej 
delegacji kolejowej. Jak się dowiadujemy, w dniu 
dzisiejszym mają zakończyć się obrady polsko-   sowieckiej delegacji kolejowej, jakie już od dłuż- 
szego czasu toszą się w Wilnie nad zawarciem 

Magistratu m. Wilna rozważany jest projekt zor- | p. sędziego Wirs 

ją | kowej w Kosowie koło Kołomyi. 

b..m. jod: ` 45 
wniosek większością głosów członków Ra- 129 k. kę A   
  

KRONIKA. 
umowy 
ładunku przez graniczne stacje polsko-sowieckie. 

Z UNIWERSYTETU. 

— Pożegnanie Apc” prof. Z. So. 

w sprawie tranzytu towarowego bez prze- 

wińskiego. Dnia 7 b. m. w sali wykładowej Klini- ki Dermatologicznej na Antokolu odbyło się uro- 
czyste ZSR przez studentów Wydziału Le- se . S$. B. ustępującego prof, Z. Sowiń- 

W wypełnionej po brzegi sali pierwszy za- brał głos prot, Sowiński, który głosem WZEURZO- nym wypowiedział swój ostatni wykład, nając 
na zakończenie swych dotychczasowych słuchaczy. Następnie w krótkich, lecz podniosłych słowach żegnali ustępującego pedagoga, w imieniu jego uczniów, starostowie poszczególnych kursów. Na zakończenie prof. Sowiński wygłosił od- czyt poświęcony dalszej swej działalności. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
„. = Odwołanie „Szopki Akademickiej". jak się okazuje z powodów ой » karzy“ rois niezaležnych premjera „Szopki Akademickiej“ za- powiadana na dz, 11 b. m. została odłożona na dai ūke Ukaże się o tem specjalne powiado- 

— Akcja Pomocy Młodzieży Akademickiej, znajduje coraz większe zrozumienie wśród społe- czeństwa i zatącza coraz szersze kręgi, dowodem czego jest stałe powiększanie się ilości Kół Przy- jaciół Akademika na terenie województwa wileń- skiego. W ostatnich czasach mamy do zanotowa- 
nia fakt pastaia nowych 2-ch Kół Przyjaciół Akademika, a mianowicie: w grudniu ubiegłego 
roku powstało z inicjatywy p. burmistrza Pucia- ty, E dyr. Staniewskiego i p. Piotra Rutkowskie- go oło Przyjaciół Akademika w Dziśnie, na 
tórego czele stanął p. burmistrz Puciata, w stycz- niu zaś z inicjaty: р. starosty Nitosławskiego i 

lege ły zawiązało się podobne Ko. ło w Wilejce Eovainvsi 
7; Sprostowanie Zarzadu „Kota History- ków" U. S. B. W numerze „Kurjera Wileńskiego" z dnia 26 stycznia r. b. w rubryce p. t. „Sprawy Akademickie" ukazała się nieurzędowo wzmianka o uchwale walnego zebrania Koła Historyków z dnia 22 stycznia r. b., którą niniejszem jako nieścisłą prostujemy. Uchwała walnego zebrania Koła Historyków brzmi jak następuje: „Każdy nowowstępujący uzyskuje pełne. prawa członkow- 

skie dopiero po wykonaniu pewnej pracy na rzecz Koła w porozumieniu z Zarządem”. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Sta1 zdrowotny vśród dzieci szkół 

powszechnych. W przeciągu ubiegłego miesiąca 
ró: lekarzy szkolnych stwierdzone zostało, iż 
lość zasłabnięć wśród dzieci szkół powszechnych 
na choroby zakaźne jest następująca: 

odra—152; różyczka—58; płonica—1; ko- 
klusz—1; Ospa wietrzna—1; zausznica—11, Poza- 
tem stwierdzono u dwojga dzieci oznaki cho- 
rób nerwowych. (5). 

ZE ZWIiĄZ. I STOWARZ. 
— Nowe stowarzyszenie. Niedawno ро- 

wstało ną terenie m. Wilna Stowarzyszenie Po- 
pierania Żydowskiej Sztuki Scenicznej w Wilnie, 

Stowarzyszenie to ma ną celu szerzenie 
rozwoju żydowskiej sztuki scenicznej w Wilnie, 
oraz podniesienie poziomu artystycznego wśród 
społeczeństwa żydowskiego. 

ząd nowego Stowarzyszenia zwrócił się 
onegdaj do władz administracyjnych z prośbą o 
zatwierdzenie statutu, (s) 

NADESŁANE. 

‚ Zwraca się uwagę amatorów sztuki rodzi- 
mej na anons Wytwórni Kilimów K. ae = 

ZABAWY. 

— Doroczny bal urzędników pocztowych. 
Pod protektoratem prezesa Wileńskiej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów inż. Józefa Žėltowskiego, od- 
będzie się w sobotę 11-go lutego r. b. w salo- 
nach Klubu Handlowo-Przemysłowego, ul. Mickie- 
wicza 33, doroczny bal urzędników: pocztowych, 
urozmaicony niespodziankami oraz koncertem. 

W koncercie wezmą udział pp. Stefan Mar- 
jański (śpiew), dr. Andrzej Wiatr (Śpiew), przy а- 
kompanjamencie dr. Tadeusza Szeligowskiego. 
Dział humorystyczny—p' Mieczysław Osoba i in- 
ni. Początek o godz. Ż2-ej. Wstęp za zaprosze- 
niami. 

Z_ POGRANICZA. 

—.,Wysiedlenie. Władze litewskie onegdaj 
na odcinku nowo-trockim wysiedliły ną terytorjum 
polskie, pod.zarzutem antypaństwowej działalno- 
ści, niejakiego Tuszyńskiego, wraz z matką, żoną 
i trojgiem dzieci, (s) 

: ROZNE. 

— Pożyteczna. placówka łowiecka. Dnia 
kam r. b. powstało w Wilnie „Towarzystwo 

wieckie Województwa Wileńskiego" które po- 
stawiło sobie za zadanie naczelne nie użytkowa- 
nie polowania na dzierżawionych przez siebie te- 
renach lecz wyłącznie szerzenie kultury łowiec- 
= wśród miejscowego społeczeństwa. W szcze- 
gólności T. Ł. W. W. ma na celu podniesienie i 

5 

ochronę zwierzostanów krajowych, podniesienie 
wśród ogółu myśliwych poziomu etyki łowieckiej 
oraz wiedzy fachowej, współdziałanie z władzami 
w. zwalczaniu naruszeń obowiązującego prawa ło- 
a jo, wreszcie ochronę zanikającej fauny 

rajowej. 
Nowopowstałe Towarzystwo Łowieckie W. 

W. powinno zainteresować swą działalnością nie 
tylko myśliwych, lecz również tych wszystkich, 
którym zależy na podniesieniu i ochronie bogactw 
przyrodzonych kraju i na rozwoju zapoznanej 
u nas, a tak doniosłej gałęzi gospodarczej, jaką 
jest racjonalne łowiectwo. Rozwojem i intensy- 
wnością działalności nowopowstałego Towarzy- 
stwa winni się zainteresować zerówno myśliwi, 
jak rolnicy i miłośnicy przyrody. 3 

Pan wojewoda polecił podległym sobie or- 
ganom: 1) udzielać jjpomocy członkom, a zwłasz- 
cza delegatom T. Ł. W. W. wysłuchiwać ich de- 
zyderatów i opinji w sprawach łowieckich, polecić 
odległym organom policji państwowej udzielanie 
m pomocy i współdziałania w zwalczaniu prze- 
stępstw łowieckich. 

2) Zainteresować działalnością T. Ł. W. W. 
czynniki samorządowe, zarówno ze względu na 
ogólno-społeczne znaczenie rozwoju łowiectwa, 
jest doniosłej a zaniedbanej gałęzi gospodarstwa 
rajowego, jak i ze względu na rolę czynników 

samorządowych w związku z wejściem w życie 
nowego prawa łowieckiego (art. 8—21 i 55—69 
prawa łowieckiego). ё 

Zarząd T-wa Łow. Wojew. Wil. stanowią 
p.p. Bolesław Świętorzecki (prezes), Marjan Hop- 
pen, Józef Łastowski, Michał Pawukowski (człon- 
kowie), Włodzimierz Korsak i Reman Ruciński 
(kandydaci-zastępcy). Adres Zarządu T-wa Wilno, 
Mickiewicza 42, mieszkanie p. Łastowskiego, a= 

s 
— Konkurs. Zarząd Stowarzyszenią Brat- 

nia Pomoc zk Akademickiej Uni- 
wersytetu Stefaua Batorego w Wilnie rozpisuje 
niniejszem konkurs na stanowisko kierownika 
Mensy Akademickiej = Bratniej Pomocy Pol. 
Młodz. Akadem. U. S$. B. Kandydat winien być 
obywatelem polskim, mieć przekroczony 21 rok 
życia i posiadać znajomość buchalterji oraz pro- 
wadzenia gospodarki w większych jadłodajnizch. 
Do konkursu są dopuszczeni zarówno studenci 
członkowie Bratniej Pomocy i osoby postronne. 
Uposażenie ma wynosić 125 zł. miesięcznie, cał- 
kowite utrzymanie, mieszkanie, światło. Oferty 
wraz z życiorysem i ewentualnemi referencjami i 
zaświadczeniami należy składać do dnia 22 lute- 
go r. b. włącznie do Sekretarjatu Bratniej Pomo- 
cy Pol. Mtodz. Akadem. U. S. B. (ul. Wielka 24) 
w godz. urzędowych 13—15 i 19—21 codziennie z 
wyjątkiem niedziel i dni świątecznych. 

Teatr i muzyka. 
— „Reduta“ na Pohulance. „Sutkowski“. 

Dziś o godz. 20-ej po raz 6-ty sztuka w 5-ciu od- 
słonach St. Żeromskiego „Sułkowski* z J, Oster- 
wą w postaci tytułowej i udziałem pełnego ze- 
społu męskiego. 

— Jutro w sobotę „Sułkowski*. 3 
— „Uciekła mi przepióreczka”, W niedzie- 

lę o godz. ló-ej po cenaci mar komedja 
St. Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka* z J. 
Osterwą w postaci Przełęckiego. 

fon 1084. 

— Teatr Polski sala „Lutnia*. Dzisiejsza 
premjera. Jedną z najcenniejszych mł mi- 
strz. iej spółki autorskiej Czilleveta i Flersa 
jest satyra „Krój”, chłoszcząca nieubłagalnie sto- 
SE polityczne we Francji wszystkich ebozów i 

cieni. 

Jedną z ról głównych, posła socjalistyczne- 
go Bourdier po raz pierwszy w Wilnie odegra po- 
RR obecnie utalentowany artysta teatrów: po- 
znańskiego, łódzkiego, a ostatnio warszawskich 
p. Marjan Lenk. $ 

— Popołudniówka niedzieina. - W niedzie- 
lę o godz. 4 min. 30 popoł. po raz ostatni w se- 
zonie odegrana zostanie świetna komedja Molnara 
„Złodziej i jego mecenas". 

w kie T-wo Filharmoniczne w Re- 
ducie na Pohulance. W sobotę dn. 11 b. m. © 
pz 6 wiecz. oraz poniedziałek 13 b. m. © godz. 

m, 15 wiecz. odbędą się dwa recitale skrzypco- 
we jednego z najwybitniejszych skrzypków Jaro- 
sława Kocjana. sz as 

Bilety do nabycia w biurze „Orbis“ Mickie* 

= Radijo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
PIĄTEK 10 lutego. 

16.40. Chwilka litewska. 
ie rolnem i ogrodo- 16.55, „Planet w 

wem, Odczyt z działu „Ogrodnictwo*. 
uz kier. progr. 

ulewicz. 
17.15. Skrzynka pocztowa 

P. sy Wilnie Witold H 

19 og. Gazowa podj ,00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości, : 
19.35. „O współczesnych metodach przepowiada- 

nia pogody” odczyt z działu „Przyroda*. 
20.15. aoi Wa koncertu symfonicznego z Fil- 

harmonji Warszawskiej. 
Na zakończenie: Komunikaty P, A. T. 

SOBOTA 11 lutego. 
16.40. Komunikat L. O. P. P. 
16.55. „Eliza Orzeszkowa” odczyt z działu litera- 

LAC у 3 ; tura". zde: 
17.20. Transmisja z Warszawy. Radjokronika wy- 

łosi dr. Marjan Stępowski. 
17.45. Transmisja z Warszawy: program dla mło- 

dzieży i dzieci. 
19.00. Gszetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. „Architektura Wilna XV XVI wieku, odczyt 

z działu „Sztuka*, я 
20.30. Transmisja z PERe „Córka pani An- 

got' operetka w 3 aktach. 
22.00. Komunikaty P. A. T. 
22,30. Transmisja muzyki tanecznej. 

PROGRAM AGI ARSZA * SKIEJ, 

PIĄTEK 10 I te; lutego. ; 
12.00. Sygnał czasu z wieży Marjackiej, komuni- 

оо SWW TIE paries", +20. „Prz. wydawni perjodycznych”. 
16.40. Odczyt p.t. „Liga obrony Bówietregoki 
ap dwzarowej”. > ė 17.20. Odczyt p. t: „Boczna antena“, » 
pg Scyt popołudniowy. Transmisja z Po- 

nia, k 
19.15. Rozmaitości. 
18.90, Odet, p. t. „Walka z chorobami wenerycz- 

mi”. 
19.55. Pogadanka muzyczna. 
20.15. Transmisja koncertu symfonicznego z Fil- 

harmonji Warszawskiej. : 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty, 

Karnickiego, Dobrzańskiego, Erdmanowej, 
Aleja Róż Nr. 9, róg Małej Pohulanki, tel. 
Nr. 1404 (w lecznicy 'd-ra Dembowskiego( 
przyjmuje chore na eperacje i porody. 4123 

sg ZORTORZE | 
Bujalski, Obiezierski i Waszkiewicz 

lokują położnice i chore z cierpieniami 
kobiecemi w Zakładzie Położniczym   ul. W. Pohulanka Nr. 31. 173-1 

Taktad Połoźniczo-binokologicny | 

17.45. Koncert popoł. orkiestry pod dyr. prof. Al. 

   



  

  

№ wilbiskim bln. 
— Czyż mogła pójść na bal bez pantofli? 

Zofia Lisica zam. przy ul. Stefańskiej 32, 

wybierając się na zabzwę, zauważyła że antofle 

jej, w których miała się udać na tę właśnie zaba- 
s zginęły. Zrozpaczona powiadomiła o kradzieży 

policję, która wszczęła niezwłoczne poszukiwania 

i snalazła skradzione pantofle u Heleny Adamo- 
wiczówny. Sprawczynię zaaresztowano. 

2 sądów. 
Obiecujące dziecię. 

— Oj panoczku, duże dzieci, duży kłopot, 
oświadczył nam stroskany Adam Dziedziul, ojciec 
osiemnastoletniej Wandy, oczekującej aa wyrok 
sądewy. Nie bez podstawy była skarga stroska- 
nego ojce. 8 

Ciężko pracując na kęs chleba, wychował 
córkę, a ta niepomna na przestrogi rodzicielskie, 
zamiżst „pójść do obowiązku” — wolała kraść. 
Dziś ma zaledwie osiemnaście lat i już pięć wy- 
roków skazujących zs sobą. Dwa zostały jej za- 
wieszone, pozostałe odsiedziała. 

Obecnie za kradzież z mieszkania p. Janiny 
Wilamowiczowej, popełnioną w dniu 10K r. ub., 

  

K U 

znów pociągnięta została do odpowiedzialności. 

Czy mógł być w takich warunkach łagodny wy- 
rok? Chyba nie. 

Sąd Okręgowy, pod przewodnictwem sę- 
dziego p. Jodzewicza, oceniając należycie działal- 
ność oskarżonej, skazał ją na osadzenie w wię- 

zieniu zamieniającem dom poprawy na dwa lata i 

Sześć miesięcy, zaliczając areszt prewencyjny od 
15.X 1927 roku. 

Płaczem przyjęła ten wyrok oskarżona, a 
stroskany ojciec utarłszy łzy gwałtownie cisnące 
się na oczy, 'poszedł do prokuratury prosić o wi- 
dzenie się z córką. 

„ „Nic już z niej nie będzie porządnego" — 
powiedział na pożegnanie swym sąsiądom z sali 
sądowej. 

„Dyśnitarz* skarbowy w opałach. 

Skusiło Stefana Kusia. = 

Nie mając pieniędzy, rozpoczął wędrówkę 

Fe sklepach, gdzie podając się za urzędnika skar- 

owego, wymuszał łapówki za rzekome ulgi przy 
obliczaniu podatku. Znalazło się kilka osób, które 

dały. Dały, aby mieć spokój. Szydło wylazło z 

worka i Kuś siadł na ławie oskarżonych. 

Sąd Okręgowy biorąc pod uwagę nerwową 

SOON anas oraz tę okoliczność. że 

działał on w stanie niezupełnie trzeźwym, skazał   go ma trzy tygodnie aresztu. 
Prokurator apelował, uważając tę karę za   
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zbyt łagodną, jako dla osoby karanej już poprzed- 
nio dwa razy. — EE 

Sąd Apelacyjny wyrok poprzedni zmienił, 

skazując Kusia na trzy miesiące aresztu, z zali- 

czeniem aresztu prewencyjnego, Taki był epilog 

kuszenia St. Kusia. 

  

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Proszę uprzejmie o umieszczenie w swem 
poczytnem piśmie następujących słów kilku, 

W dniu 30. I. 1928 r, zgłosiłem piśmiennie 
swoje wystąpienie z Okręgowego Koła Związku 
Inwalidów Woj. w Wilnie (Ostrobramska 19), po- 
nieważ nie mogłem należeć do organizacji, na 
której czele stoją ludzie skompromitowani, dba- 
jący przedewszystkiem o swoją kieszeń, a nie o 
dobro członków. 

Gdy w dn, 1. il. b. r. zgłosiłem się do hur- 
towni tytoniowej tegoż związku po zakup pźpie 
rosów do swej skrzynki ulicznej, kierownik tej 
hurtowni, osławiony Dyla, zażądał, abym złożył 
iśmienne oświadczenie, że pozostaję nadal człon- 
iem ich związku i cdbiorcą hurtowni. \ й 

Za to miałem otrzymać prezent w formie 
100 zł. gotówką, 200 zł. w towarze, oraz w daro- 

wanych mi 400 zł. długu, jaki posiadam w hur- 

towni, co łącznie wynosi 700 zł. ofiarowanych mi   

WI LEN SKI : r. 

uwłaczające czci i dobremu imieniowi „Legji In- 
walid6w Wojsk Polskich* i znajdującej się przy 
Legii” Spółdzielni Tytoniowej Jnwaliców Skrzyn- 
arzy. 

Wilno, 9. II. 1928 r. ; 

inwalida wojenny Jan Banaszkiewicz 
zamiesz. przy ul. Lwowskiej 12—2 

w Wilnie. 

„ciepłą ręką". Będąc człowiekiem niezamoźnym, 

dałem się skusić i e żądane oświadczenie 
Trawiony jednak wyrzutami sumienia, w 

dniu 6 b. m. zażądałem zwrotu podpisanej prze- 
zemnie deklaracji, lecz oburzony tem prezes Ko- 
ła Kostecki Ludwik rzucił się na mnie z tabore- 
tem. Zwabiono mnie następnie do pokoju bu- 
chaltera, gdzie tenże Kostecki oraz Dyla, rzucili 
się samowtór na mnie z jakimiś metalowymi 
przedmiotami, żądając, abym przysiągł, że pozo- 
stanę lojalnym członkiem ich związku. Ponieważ 

tchórzem nie jestem, nie ulękłem się wcale tej 

ich „broni* i natychmiast zareagowałem czynnie 

najprzód liczydłami, a potem krzesłem, wycho- 

dząc z całej awantury bez szwanku. | 
Ponieważ mojej deklaracji mi nie zwróco- 

no, unieważniam ją tą drogą, aby nie była jak 

inne podobne opublikowane przez tych ludzi bez 
honoru na szkodę innej organizacji inwalidzkiej. 

Chcę zwrócić uwagę kolegów inwalidów, 

władz i społeczeństwa, jakimi metodami posłu- 
gują się kierownicy Związku Inwalidów w walce 
o władzę i intratne stanowiska i jakimi śtodkami 
zostały zdobyte owe oszczercze oświadczenia 

inwalidów tchórzliwych lub słabej woli, umiesz- 

czane ostatnio na łamach* prasy wileńskiej, a 

  

Reprezentanta — 
fachowego z odpowiednimi środkami do sprze- 
daży samochodów, traktorów rolniczych, moto- 
rów przemysłowych, poszukuje se 
francuska fabryka samochodów na Wilno i okoli- 
cę. Zgłoszenia z referencjami: MARTIN, hotel 

Europejski, Warszawa. 413-3 
  

Miłosierdziu społeczeństwa. 
Zredukowana urzędniczka znajduje się bez | 

pracy i wszelkich środków do życia, mając na rę- | 
ku ciężko chorych starców-rodziców, aby nie 
umrzeć z głodu zmuszona jest zająć się drobnym | 
ulicznym haudelkiem chodząc z koszykiem po uli- 
cach na co jednak koniecznem jest wykupienie w 
lzbie Skarbowej świadectwa handłowego. ||   

Popierajcie Ligę 

Morską i Rzeczną! 
ludzi serca © pomoc z prośbą o złożenie na ten | 
cel choć drebnych datków pieniężnych do Admi- j   nistracji „Kurjera Wileńskiego”. 

EEE 27 

OGŁOSZENIE 
o konkursie na wzniesienie przy warszta- 
tach wagonowych na stacji Nowa-Wilejka 

lokalu dią Biura Warsztatów. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie niniejszem ogła- 

sza konkurs nieograniczony na wzniesienie przy warsztatach 

wagonowych na st. Nowa-Wilejka murowanej dobudówki par- 
terowej dla lokalu Biura Warsztatów o powierzchni zabudowy 

- około m.* 
Ogólne warunki konkursu, oraz rysunki i warunki tech- 

niczńe na wykonanie robót budowlanych i wszelkie informacje, 

dotyczące konkursu, można otrzymać w Wydziale Drogowym 

Dyrekcji K. P. w Wilnie, ul. Słowackiego Nr. 2, Il piętro, po- 

kój Nr. 3, w dni powszednie w godzinach od 9-ej do 12-eį, 

za MŁ zł. za komplet. 
Oferty winny być nadesłane lub złożone do specjalnej 

a znajdującej się w Prezydjum Dyrekcji K. P. w Wilnie, 
ul. Śłowackiego Nr. 2, II p. — do g. 12-ej dn. 2 marca 1928 r. 

Wadjum w wysokości 2,000 zł. winno być złożone w 
o ustalony przez Ministerstwo Skarbu okólnikiem LOP. 
(5284) III z dn. 10 września 1927 r. w kasie Głównej Dyrekcji 
K. P. w Wilnie, lub przekazane do P. K. O. na rachunek Dy- 
za" kwit zaś o złożeniu wadjum winien być załączony 

lo oferty. 
Deklaracja o potrąceniu wadjum z rachunków przedsię- 

biorcy, jak również oferty, w których oferent postawi swoje 
dodatkowe warunki — nie będą przez Dyrekcję K. P. uwzględ- 
nione i oferty takie, jak również oferty nie odpowiadające in- 
nym warunkom konkursu będą unieważnione. 

Wilnie. 414/2625/V1-1 Dyrekcja K. P. w 
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WYRABIA Rago IE NA SEZON WIO- 
SENNY: kamizelki, swetry, kostjumy, płaszczy- 
ki, szale i t. p. 

PRZERABIA stare wełniane swetry i t. p. 

Od dnia 9 do 14-go lutego b. 
Miejski Kinematograf ” 

Kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 
=— 

Kino-Teatr 

MUSZKIETEROWIE). 

UWAGA!! Na scenie występy 

1) JEDYNEJ w POLSCE rywalki 

NA EKRANIE: 
Najnowsze arcydzieło „Baron Cygański" * 

dotąd przepych wystawy. Seansy O godz. 4, 6, 8, 10.15 
ul. Wileńska 38. Niewidziany 

r. włącznie będzie rai įnag o dramat. | 

66 Dramat w 12 aktach, osnuty na tle fragwen- | 

„12 djamentow | 
W rolach głównych: DOUGLĄS FAIRBANKS, Barbara la | 

Marr, Margueritte de la 

W poczekalni koncerty radio. Orkiestra pod 

rodz, 3 m. 30. Początek seansów o godz. 4-ej. Cen 
& Następny program „BE. 

Breitbarda 'rioów śustowa, P 
HRLIOS" У SOKOL, ot kei eis apara Oko LEO Sia, 

э 

    
    

  

           
    

       

e tów powieści Aleksandra Dumas'a (TRZEJ 

Motte i Adolf Menjou. 
dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od 

biletów: paiter 80 gr., balkon 40 groszy. 
RODZINY*. 

ze Iwią siłą zdobywczyni 
rekordów światowych, 

czarującą LIĄ MAR 
w roli głównej. 

      
WYLĘGARNIE 

(INKUBATORY) 
najnowszego modelu, 

KWOKI SZTUCZNE 
oraz inne przybory dla hodowli drobiu, poleca 

DNAMUNY NAGRÓDZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

381-1 

  

i kupony na swetry i kamizelki. 
PRZYJMUJE uczenice na naukę tkactwa ręcznego. 

Ul. 3-go Maja 9, m. 9 (parter na lewo). 
łaszać się od 11 do 5 godziny. 434 

MA NA SPRZEDAŻ gotowe szaliki, szale, kamizelki | 

  

Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku 
Legjonistów Polskich w Wilnie. 

Zarząd Związku Legjonistów w Wilnie zawiada- 
mia, iż w lokalu Związku Strzeleckiego przy ul. Do- 
minikańskiej Nr. 13 w dniu 12 lutego o godz. 4-ej 
PPŁ odbędzie się nadzwyczajne walae zebranie 

Jązku z następującym porządkiem dziennym: 

POPIERAJMY PRZEMYSŁ KRAJOWY! 

WYTWÓRNIA ARTYST.-KILIMKARSKA 
Katarzyny Medwedczakowej w Kosowie 

: (Wojew. Stanislawowskie) 

zaprasza najuprzejmiej Szan. P. T. Interesantów 

na Przegląd Kilimów oraz artykułów dekoracyjnych 
w stylu zakopiańskim i huculskim i o motywach orjentalnych 

w hotelu „St. Georges“ w Wilnie, ul. Mickiewi- 

cza, pokój Nr. 45 (III piętro) 
w dniach od 1 do 21 lutego b. r. od godz. 10 rano do 8 w. 

G50605060650050000098 

   

    

  

DRUKARNIA „PAX 
UL Św. IGNACEGO 3. WILNO, 

Telsioa Nr 0-8 

p. Hele- 

Joachim - Friedrichstrasse 

  

   
Wszystkie stany 

młodzi, starzy — w rnieście i na wsi czytają 

„KURJER WILEŃSKI", dlatego 

REKLAMA 
w „Kurjerze Wileńskim" jest najlepszą i najtańszą. 
Fachowo redaguje i załatwia wszelkie reklamy 

i ogłoszenia 

Biuro „ADMINISTRACJA“ 
Wilno, ul. Wielka Nr. 56, tel. 14—38. 

(nad Notarjuszem Bohuszewiczem). 401 
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Kupuję Cerata * СЛ° 

Nasiona inspektowe "BH » * e Chodniki i 
jak: rzodkiewka, sałata, ogórki, melony, kala- jałowe НЕаФ SOWE, 

flory, szpinak, marchew-karota poleca Brezent bien 

g w. WELER, Wilno, gra, zent nit 
CET TORNOREDSZONAMNA | łąkowe Pokrycie 75; 

(IS ES TS A O EE O I e 4,15 za metr 

| po cenach fabrycznych 

SĘ i Siano poleca 

ч - U | 1:0 Н 

е ЫЙ | чеа е В ЛЕЙ, М, 
З8р. & ©, 0. J. SISSLE, B. ` 338-9       

  

  Berlin — Halensee, ж 

Majątki 49, te!. Pialsburg 5365. 
* 337-2 | ziemskie w dużym wyborze 

  

          

   

  

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i istroligstorskie szybke i dokladnie, 

CZASOPISM. 
KSIĘGI RACHUNKOWE, 

KŚJĄŻKI I BROSZURY, 
: BILETY, PLAKATY, 

i KOLORGWA | ILUSTRACTJNE 

  

    

posiadamy do sprzedaży. 

Dom H/K. „ZACHĘTA“ 
Gdańska 6 — telef 9—05. 

429-0 

Ośrodek 
50 ha ziemi, odległy od 

Pieniądze 
lokujemy na oprocen- 

towanie. 43 2 

Dom H.-K. „Zachęta 
Gdańska 6, telef. 9-05 

  

  

  
     

  

Wstęp wolny. Firma cpeyst. od r. 1912 i została odznaczo- 

па па wystawach krajowych i zagranicznych.   1. Zagajenie i wybór przewodniczącego, 
2. wybory Komisji Rewizyjnej, 
2, wybory Sądu Koleżeńskiego, 
4. Sprawa poświęcenia sztandaru i obchodu ku 

czci Komendanta w dniu 19 marca i zjazdu legjoni- 
stów z Okręgu Wileńskiego w Wilnie. 

5. Wolne wnioski. 

  

WANDA_NIEDZIAŁKOQWSKA-DOBACZEWSKA. 45) 

Kamienicd za Osfrą- Bramą. 
Widać było, że Marychnę w tej dalekiej głuszy 

przygarnięto serdecznie i że jest jej z tem dobrze. 

Henryś po tym liście długo kiwał głową, a kie- 

dy Andrzej przyszedł do niego wieczorem na wspól- 

ną naukę, nie mógł się powstrzymać od popatrzenia 

ukosem i złośliwego uśmiechu. | 

Andrzej i Henryś uczyli się razem. Andrzej 

miał już nawet przez pół obiecaną posadę na pro- 

wincji i napisał do matki, że ją prawdopodobnie od 

przyszłej wiosny do siebie zabierze, W odpowiedzi 

otrzymał list pełen błogosławieństw, ale nie wpły- 

nęło mu to jakoś na dobry humor. Dopinał celu, 4 

był coraz bardziej przygnębiony i milczący. 

Józiuk stwierdził, że w rzadkich chwilach wol- 

nych brat, pomimo późnej jesieni, włóczy się po Za- 

miejskich spacerach i że najczęściej chodzi na Ka- 

rolinki. Wyśledził Andrzeja i próbował potem kilka- 

krotnie ofiarować swoje towarzystwo, ale spotkał się 

z kategoryczną odmową. 

Trudno było Józiukowi dogadać się z bratem: 

e byle co wpadał w złość, zrobił się jakiś niecier- 

pliwy, drażliwy. Józiuk zauważył z przerażeniem, że 

któregoś wieczoru, kiedy już światło zgasło, a tylko 

od latarni ulicznej snuły się po kątach niesamowite 

połyski — Andrzej płakał, wyraźnie płakał z głową 

Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99, Czynne od godz. 9—3 ppoł. 
Administrator pr: 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do demu lub przęsyłką 
nia mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz [go —zadesianė—3V gr peti m šronika rekl, 
Oddział w ej 5, tel. 

\Мубичса Zew, Wydsw. „Pogoń”. 

  

Ceny fabryczne. Warunki kredytowe najdogodniejsze. 332 

  

Czy zapisałeś się na członka 

L. O. P. P.?- 

wtuloną w poduszki. 

Józiuk nie śmiał zapytać, co się stało, a naza- 

jutrz poszedł do Henrysia Wojszwiłły po radę. Wy- 

tłumaczył о co rzecz idzie jak umiał najdokładniej, 

siedząc na Henrysiowem łóżku i machając nogami 

w powietrzu. Był tak przejęty, że w pewnym mo- 

mencie dłubnął sobie w nosie, jakkolwiek w potocz- 

nem życiu nigdy mu się to już nie zdarzało. 

Ale Henryś nie dał właściwie żadnej do- 

brej rady. 

Powiedział parę zdawkowych komunałów: — Do- 

rośli miewają swoje zmartwienia, trzeba być grzecz- 

nym, nie naprzykrzać się bratu, Józiuk i bez Hen- 

rysia wiedział o tem, że trzeba być grzecznym, je- 

mu chodziło 0 coś radykalniejszego, mądrzejszego, 

coś, coby usunęło sam tajemniczy powód smutku. 

Rozżalony na Henrysia, odszedł z sercem tak 

ciężkiem, jak przyszedł. 

A Henryś był bezradny: w cudze zaufanie wdzie- 

rać się nie lubił, zwierzeń nie wywoływał z Zasady, 

więc pomóc nie mógł. Możeby i niebardzo chciał... 

Kto tam wie, co pokutuje w sercu człowieczem? 

Późna już była jesień, kiedy obaj studenci po- 

zdawali ostatnie egzaminy. Tak się złożyło, że zdali 

obaj jednego i tego samego dnia. Wobec tak ważnej 

okoliczności postanowili urządzić maleńkie pijaństwo 

do współki x kilku najbliższymi kolegami. 

Pijaństwo było jak to pijaństwo. Odbywało się 

w dalekiej podmiejskiej knajpie, o tej ,porze roku 

pustej i smętnie opuszczonej,   
uje od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od 9 — š ppoł. i 

  

CENNIK NASION „Sicz, 
W.Weler, Wilno! Зайона В 

na żądanie niezwłocznie. 

DLE TEST с 7р 1: 

Przy zakupach prosimy powolywač się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim' 
  

Wesołość młodych odbijała aż niepokojąco 0d 

zrudziałych strzępów dzikiego wina, obwieszających 

ganek i od badyli przed gankiem, otaczających szkla- 

ną kulę na słupku, tych badyli, co w swoim czasie 

były kwiatami. 

Wstawili się mniejwięcej wszyscy, jak przysta- 

ło, by tradycji uczynić zadość. A trwała ta przyjem- 

ność do trzeciej w nocy. Poczem nastąpiło wzajemne 

odprowadzanie się do domów. Henryś, posiadacz nie- 

zwykle tęgiej głowy, może sam jeden zachował ca- 

łą jasność umysłu. Puścił kantem innych kolegów 

i zaopiekował się - wyłącznie Andrzejem, zupełnie 

nieprzyzwyczajonym do tego rodzaju libacyj i w tej 

chwili prawie bezradnym. 

Wstawiony Andrzej wziął na sentymentalizm. 

Towarzysz jego uszom własnym nie mógł uwierzyć, 

Noc była październikowa, ponura i ciemna, wi- 

cher zawodził w gałęziach drzew tak przenikliwie, 

jakby chciał przypomnieć całemu światu, że już bli- 

sko Zaduszki, 

Targał obu przyjaciół za poły, chwytał za ra- 

miona, starał się zawrócić ich wstecz, rzucał im w 

twarze przygarście zwiędłych liści. 
Szli ramię w ramię długim niekończącym się 

Antokolem, odludnym i głuchym o tej porze, jak 

cmentarz. 

Światła rzadkich latarń przygasały raz wraz od 

wichru i znowu się rozpalały na mgnienie, robiąc 

wrażenie dziwacznych błyskawic. Za każdem błyśnię- 

DL. KAPŁAM 

  

st. kol. 3!/2 klm. sprze- 
damy natychmiast. 422-1 
Dom H/K. „Zachęta” 
Gdańska 6—tel. 9--05 

powrócił. Krawcow 
Choroby weneryczne przyjmuje wszelkie obstalanki 

    
  

  

i skórne. = pienas, mea "e 
^ nia dziecinne, bieliznę it.p. 

WILEKSKA 11, —( Ciasna 3, m. 4. A. W. 
telefon 640; Tamże potrzebna dziew- 

406 czynka do nauki. 

6 
° 

ROERERSKZOCEKA ZER 

kraczne cienie, by, za każdem przygaśnięciem, na 

nowo zapaść w ciemność. Chłopcy potykali się o ja- 

kieś błotniste wyboje, chlupali nogami w jakichś 

dziurach, pełnych wody i klęli. 

Henryś czuł wyraźnie, jak mu przyjaciel cięży 

na ramieniu, jak zwisa całem ciałem i zlekka się 

zatacza. Rozejrzał się za dorożką — nie było żadnej. 

Szli a szli i Andrzej wciąż gadał. Żałośnie, jękliwie, 

jak niesłusznie ukarane dziecko, 

Mówił o szarem życiu, nudnem i bezpromien- 

nem, wypełnionem po brzegi samym tylko obowiąz- 

kiem, o swojej bezgranicznej tęsknocie za Marychną, 

o tem, że on, Andrzej, jest podły, bo zląkł się wal- 

ki o swoje szczęście i cofnął się tchórzliwie. 

A może szczęście dałoby im obojgu giły olbrzy- 

mów i skrzydła do ramion i możeby pomogło wzle- 

cieć ponad przeszkody, albo je rozwalić. 

— Bo co jest obowiązek, spełniany z rozpaczą 

w sercu? — bełkotał niewyraźnie. — I co ja będę 

wart? taki szmat! Strzęp człowieka! Taki okropnie 

już teraz życiem zmęczony! Odepchnąłem ją od sie- 

bie, choć serce żywcem się rozdzierało i starczyło 

siły, A żeby żyć bez niej — to nie starcza. Poszła | 

sobie i taka była biedna, A jak ją widziałem ostatni * 

raz, to już prawie ze mną nie gadała. I pojechała | 

sobie gdzieś tam na wieś, i nie nie pisze. A ja nie 3 

wiem nawet, gdzie jej szukać, jakbym napisać chciał. 

Co ja mam teraz robić? No, powiedz, co? 1 
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