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nie tolerujemy list - | po : nicze, dla których   cyjnych w naszych okręgach. Przejdźmy 2 * * 
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ь AA 23.11 (Pat). Omawiając wyniki wyborów siery przemysłowo-handlowe wyrażają obawę, 
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a etc ie : - aa Caonkaraala Ob nie sztuki d'Annunzią, 
pozostawią sytuację polityczną w da zym ni nioną. onkowie partji ro- 

botniezej domagają się lednomyślnie podjęcia zarządaeń mi <elu zmniejszenie bowobecia:  



Armja rezerwowa 
Poza szeregami armji czynnej, pel- 

niącej straż nad całością i nienaruszalno- 
ścią naszych granic, oddanej fachowej służ- 
bie wojskowej, istnieje wielotysięczna ar- 
mja rezerwowa, o wzniosłych tradycjach 
walk na tylu polach bitew w imię niepo- 
dległości Polski. Pomiędzy armją czynną, 
a wielką armją umarłych, tych co odeszli, 
polegli na polach bitew, armja rezerwowe 
staje się żywem i mocnem ogniwem ła- 
czącem w nieprzerwaną nić tradycji wielki 
wysiłek zbrojny narodu w pamiętnych I<- 
tach wielkiej wojny europejskiej i walki z 
najazdem bolszewickim. 

Rezerwiści i byli wojskowi rozprosze- 
mi w wielu organizacjach i korporacjach 
obecnie łączą się w silną i potężną orga- 
nizację pod nazwą „Federacja Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny*. Dziesięć 
organizacyj byłych wojskowych, a miano- 
wicie: 1) Stowarzyszenie Ręzerwistów i b. 
Wojskowych, 2) Polska Organizacja Woj- 
skowa, 3) Związek Podoficerów Rezerwy, 
4) Związek byłych Uczestników Powstań 
Narodowych, 5) Związek Legjonistów, 6) 
Legja Inwalidów Wojsk Polskich, 7) Zwią 
zek Powstańców Śląskich, 8) Związek Ba- 
jończyków, 9) Centralny Związek Osadni- 
ków, 10) Związek Obrońców Lwowa — 
pzystąpiło już dotąd do federacji. W dniu 
26 b. m. w niedzielę odbędzie się inaugu- 
racyjny zjazd delegatów w Warszawie dla 
uczczenia doniosłej chwili połączenia się 
organizacyj byłych wojskowych, rezerwi- 
stów i inwalidów w jedną wielką Federa* 
cję Polskich Związków Obrońcówa*Oj: 
czyzny. 

Ta wielka pokojowa mobilizacja 
dla całokształtu naszego.życia narodowego 
i państwowego olbrzymmie znaczenie. SKu= 
pienie dotychczas«fOZproszonych sił róż 
nych organizaćyj byłych wojskowych w 
jedną wielką Federację, pozwoli stać Się 
byłym wojskowym i rezerwistom czynhi- 
kiem doniosłym w naszem życiu państw6 
wem, ostoją i podstawą moralną wspiefa= 
jącą mocarstwową potęgę Polski. 

Ponad chaosem partyjnym, zdala Od 
swarliwego zgiełku klik i podwórek zarz 
nych, wielki sztandar Federacji stać się 
nien symbolem i wyobrazicielem  tężyzny 
i siły moralnej wewnętrznej Polski. Ci lu 
dzie, którzy na polach bitew, 
śmierci wykuwali drogę dla państwowości 
polskiej, są uosobieniem szczytnie pojętej, 
nieopartej na żadnym kompromisie racji 
stanu państwowej Polski, Przybywa więc W 
życiu polskiem doniosły czynnik walki & 

w obliczu | okres 

K U R J E R 

Walka o zdrowy Sejm i Senat. Rzeczypospolitej. 
demoralizacją duchową i partyjną powojen- 
nej Polski. 

Dziś, gdy przestał istnieć front wojen- 
ny okopów, tworzy się w postaci armji rezer= 
wowej złączonej w wielką Federację—front 
moralny, ideowy, silnych ludzi iadywidual- 
ności, ludzi, którzy przez krwawy chrzest 
wojny, otrzymali prawo do wzięcia wybit- 
nego udziału w wewnętrznem życiu pań- 
stwa. Odsunięci przez szereg lat od pu- 
blicznego życia od wpływu na bieg wypad- 
ków, dziś przychodzą w sam czas, są bar- 
dzo potrzebni. Głos krwi z pobojowisk 
wielkiej wojny wzywa ich do boju, do 
czynnej pracy, o siłą moralną, ideową 
wielkiej mocarstwowej Polski. Dzięki Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu rezerwišci i byli 
wojskowi, jak głosi jedna z odezw Stowa- 
rzyszenia vezerwistów, „odzyskują w spo- 
łeczeństwie to Stanowisko, jakie im się 
należy z tytułu ciążących na nich Świętych 
obowiązków bronienia Ojczyzny w złej i 
dobrej doli*« W powojennej Polsce, gdy 
umilkł zgiełk bitewny, oni—byli rezerwiści= 
odeszli. Na ich miejsce w Polsce „wyszły 
różne karły, płazy i gady, wyszli speku- 
lanci powojenni, karjerowicze, mali ludzie, 
o ciasnych partyjnych horyzontach, ludzie 
bez twarzy, bez przeszłości ideowej. 

Zamierały wielkie idee, wielkie hasła, 
zdawało się, „że bezpowrotnie zginął kapi- 
tał krwi przelanej za Polskę. Wydawało się, 
że zostały tylko wspomnienia i popioły z 
dawnych wielkich lat, że nad Polską zapa- 
nował szary, codzienny dzień, w którym 
małość i pospolitość rozpanoszy się wszę- 
dzie. Przewrót majowy stał się błyskawicą 
rozdzierającą nędzną rzeczywistość, powołał 
na nowo do życia Śpiące i drzemiące siły. 
Taką siłą wielką, lecz niezorganizowaną 
były szeregi rezerwistów i byłych wojsko- 
wych. Dziś zbudzone na nowo do życia 
stają się wielką, czynną, zorganizowaną 
siłą. Federacja Polskich Związków Obroń* 
ców Ojczyzny uzupełniająca pod względem 
ideowym siłę militarną armji czynnej nosi 
w życie nasze ideały i tradycje niedawnych 
rycerskich bojów, staje do apelu pod prze- 
możną opieką Wodza Marszałka Piłsud- 

Zjazd inauguracyjny w dniu 26 b. m. 
Federacji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny rozpocznie niewątpliwie nowy 

w organizacjach byłych wojskowych 
1 rezerwistów. Doniosły to fakt i dla całego 
życia państwowego, gdy potężnieją rezerwy 
i wzmagają a siły P dA: 
moralną moc raw rcze, ni 
polite wartości. e Р 

Nominacje i przeniesienia w wojsk. 
W ostatnim „Dzienniku Personalnym 

M. S. Wojsk.* ogłoszeno szereg przenie- 
sień i zmian w korpusie oficerskim. 

M. in. pik. Walerjan Czuma zwolniQ= 
ny został ze stanowiska dowódcy oboz 
warownego w. Wilnie i mianowany dawóde 
ca 5-ej dywizji piechoty. Na jego miejsce 
mianowano płk, Henryka Krok - PaszkoW* 
skiego. 

Dowódcami piechoty dywizyjnej zo- 
stali mianowani: płk. Czesław Fijałkowski 
w 7-ej dywizji piechoty, płk. Władysław 
Bortnowski w 26 dywizji piechoty, płk. 

a Grabowski w 14-ej dywizji pie- 
oty. 

Przeniesiono podpułkowników w kor- 
pusie piechoty: Stefana Kosseckiego“ na 
stanowisko dowódcy 10 pułku piechoty, 
Ottona Cziruka na stanowisko dowódcy 
62 pułku piechoty, Leona Brota na stano 
wisko dowódcy 31 pułku piechoty, Józefa 
Liwacza na stanowisko dowódcy 50 pułku 
piechoty, Tadeusza Alf-Tarczyńskiego na 
stanowisko dowódcy 18 pułku piechoty. 

Do K. O. P. przeniesiony został płk. 

d tycia artystyzznego. 
(Szopka akademicka — Środa literacka), 

Siódma zrzędu Szopka, zorganizowa- 
ma wzorem lat ubiegłych przez słuchaczów 
Wydziału Sztuk Pięknych naszego Uniwer- 
sytetu, składa się jak zwykle z dwu części: 
tradycyjnej i aktualnej. W części pierwszej 
występuje szereg kukiełek chłopskich 1 
mieszczańskich, śpiewających stare kolendy 
ludowe. W ten sposób oglądamy w szop- 
kowem ujęciu sprawę pasterzy, Heroda, a 
później adorację Bożego Narodzenia, któ- 
ra odbywa się tym razem przed obrazem 
M. B. Ostrobramskiej (może reminiscencje 
„Betlejem Ostrobramskiego*?). A i sam 
budynek Szopki ma syntetyzować Wilno: 
składa się ona z motywów wieży katedra|- 
nej, kościoła Św. Anny, Ostrej Bramy i 
wieży św. Jańskiej. Niezupełnie udało się 
szopkowym architektom skomponować te 
różnorakie style w całość harmonijną. 

Ale publiczność przez grzeczność ra- 
czej wysłuchuje części tradycyjne, czekając 
niecierpliwie na clou Szopki: aktualne sa- 
tyry w przeglądzie kukiełek tych osób, 
które od czasu zeszłorocznej Szopki w ten 
czy inny sposób zdobyły popularność na 
gruncie wileńskim. Ta część jest najdłuższa 
i najwięcej budzi wesołości. Ze wszystkich 
warstw społecznych i stanów znaleźli się 
tam przedstawiciele: profesorowie Uniwer- 
sytetu, co wybitniejsi akademicy, dygnita- 
rze miejscy, państwowi i wojskowi, literaci 
etc. etc. 

Rolę konferansjera pełni  „Juzefuo- 
woczka”, a preludjum w formie kupletów 
odśpiewuje dziad wileński. 

Jest w Szopce wiele miejsc rzeczy- 
wiście dowcipnych, jak np. scenka z 

  

Stanisław Juszczacki i mianowany dowód- 
ca 2-ej brygady K. O. P. Płk, Bronisław 
Ostrowski przeniesiony został z K. O. P. 
do dyspozycii ministra skarbu. 

Przeniesieni zostali ppłk. S. G. Ta- 
deusz Michalski z Generainego Inspektora- 
tu Armji do Wojskowego Biura Historycz- 

na. staaowisko. Szefa- wydziału i mjc« 
Ś. G. Andrzej Korzeniowski z gabinetu 
ministra spraw wojskowych do Wojskowe» 
go Biura Historycznego na stanowisko kie- 
rownika referatu. Komendant miasta Brześć 
n-B. plk. Gorzechowski przeniesiony zo- 
stał do komendy miasta w Warszawie. 

Dr. D.Olsejko 
Choroby ucha, gardła 

i nosa. 
Przyjmuje w Łecznicy Litewskiej (ul. Wi- 
leńska 28). Od 11—1 popol. 325 

  

Chestertonem, scena europeizowania Wil- 
na przez p. wice-prezydenta miasta, Oraz 
pomysłowo, a bez tekstu zaprezentowane 
„betlejemki regionalne*. Dużo też jednak 
jest wody w monologach i kupletach. 
Dowcip niezawsze słuchacz może wyłuskać 
z tekstu, a to dlatego, że autorom trudno 
snač o uchwycenie t.. zw. pointy. A już 
wielce ujemną stroną jest to, że z liczby 
kilkudziesięciu bodaj kukiełek zaledwie kil- 
ka tłumaczy się plastycznie bez zaglądania 
do programu. Podobieństwo kukiełki do 
pierwowzoru nie może w Szopce nasuwać 
wątpliwości słuchaczowi. W przeciwnym 
bowiem wypadku ginie połowa efektu. Za- 
nim się widz zorjentuje kogo ma przed so= 
bą już lalka znika — i nie pozostawia w 
pamięci głębszego wrażenia. Nad tem po- 
winni staranniej popracować na przyszłość 
nasi młodzi artyści. U wielu naprzykład 
kukiełek zlekceważono w wyglądzie taki 
łatwy do zachowania, a ważny szczegół 
jak kolor włosów. Z brunetów i szatynów 
uczyniono jasnych, płowowłosych blondy- 
nów. To wystarczy, aby do niepoznaki 
zmienić fzjognomję portretowanej osoby. 

Należałoby również związać wszyst- 
kie ukazujące się w Szopce aktualnej per- 
sony nicią jakiejś wspólnej akcji, bez któ- 
rej całość wygląda rozwlekle, nie posiada- 
jąc wyraźnego, a zdecydowanego zakoń- 
czenia. 

Reasumując wrażenia, stwierdzamy, 
że tegoroczna Szopka aczkolwiek posiada 
ustępy ładnie pomyślane i starannie opra- 
cowane, naogół jednak słabsza jest od 
swych poprzedniczek. 

* * 

Trzydziesta trzecia „Środa literacka" 
w murach po-Bernardyńskich miała program   urozmaicony i bardzo interesujący. Pierw- 

Która lista jest 
Piłsuds 

Kancelarja Belwederu zasypywana 
jest codziennie setkami telegramów i 
iistów, nadsyłanych ze wszystkich stron 
kraju przez organizacje robotnicze i 
włościańskie, oraz przez poszczególnych 
obywateli, którzy oświadczają swą soli- 
darność z listą Nr 1. Pojawianie się de- 
legatów w Belwederze, którzy chcą uzy- 
skać od Marsząłka Piłsudskiego osobiś- 

Sukcesy B.B.W. z Rz. 
Dzięki wytężonej pracy działaczy miej 

scowych hasła B.B.W. z Rz. zdobywsją 
coraz szersze kręgi.tutejszego włościaństwa 
białoruskiego. W ostatnich dniach lista 
nr. 1 odniosła wielkie sukcesy na zebra- 
niach publicznych w Dokszycach, Parafja- 
nowie, Królewszczyznie, Dziśnie i Szarkow- 
Szczyznie. A 

Wczoraj: wiec zorganizowany w 
Głębokiem piją biuro powistowe B.B.W. 
z Rz. zgromadził na rynku miejscowym 
ponad tysiąc osób. Przemawiali po biało-   

Wyzwolenie nie znajdując absolutnie 
zwolenników wśród rzesz włościańskich 
Stosuje ostatnio jak najostrzejsze metody 
agitacji w propagandzie wiecowej. Agitato- 
rzy tego stronnictwa ze słynnym  Winia- 
fzem na czele, napadają na policję i urzęd- 
ników państwowych, wznosząc na wiecach 
wrogie okrzyki. Wyzwoleniu chodzi najwi” 
doczniej o zasugerowanie mas, jakoby je” 
dynie lista Nr. 3, była obrończynią ludu 
wiejskiego przed rzekomym uciskiem rzą- 
du, który popiera lista Nr. 1. 

Jak wczoraj sygnowano z Podbrodzia 
wymieniony powyżej agitator— Winiarz skło- 
nił swą bojówkę do napadu na posterunek 

| Policji. 
W Rudziszkach znów niejaki Sienkie- 

Dwaj kandydaci-P. P..S. z..okręgu nowo- | 
gródzkiego Kotów f Zieniewicz, wyrokiem*Sądu 
Pokoju w Lachowiczach zostali skazarńi na 2 

Dzisiejsze wiece kobiece, 
Staraniem Demokratycznego Komitetu Wy- 

borczego Kobiet Polskich w Wilnie ocbędzie się 
dziś szereg zebrań kobiecych, a mianowicie: w 
dzielnicy Nowe—Zabudowania przy ul. Legjonów 
44 o godz. 5-ej; w dzieldicy Rossa przy u - 
4 5 0 godz. 5-tej; W dzielnicy Wilc2a—Lspa przy 
u asi = 6-tej i że Z 

Jl o l. ri * 
я *"э?пс!меш '"Ёд{е& Ai gw 
najbliższy poniedziałek dna 27 b. m. O godz. 6-te 
w sali Związku Pelaków Zakordonowych przy ul. 
Zawalnej I odczyt p. t. „Rola Kobiety wsprzy- 
szłym Sejmie* p. jenji Waśniewskiej z War- 
Szawy 

Z Komitetu Akademików — Sym- 
patyków B. B. W. z Rz. 

Koło Akademików U. $. B.—Sympa- 
tyków Bezp. Bl. Współpracy z Rządem 
Marsz. Piłsudskiego niniejszem  powiada- 
mia, iż Koleżanki i Koledzy, którzy dotych- 
czas nie zapisali się na członków powyż- 
szego Koła, mogą to uskutecznić w godzi- 
nach od 7—9 wiecz. w lokalu Sekretarjatu 
Akademickiego, ul. Ad. Mickiewicza 9., lub 
na następnem zebraniu ogólaem, które się 
odbędzie w sobotę, dn. 25 b. m. o godz. 
5 wiecz. tamże. : 

szą część wypełnił starannie opracowany 
referat dr. Rostkowskiej o zeszłorocznej lau- 
reatce Nobla.p. Gracji Deledda, w części 
drugiej zjawił się na zebraniu gość nieco- 
dzienny, a mianowicie utalentowany poeta 
rosyjski Igor Siewierjanin, którego nasi li- 
teraci „odnaleźli'* w Wilnie dopiero w о- 
statniej chwili, o czem w porę nie mógł 
być powiadomiony szerszy ogół bywalców 
Śród. Autor „Ananasów w szampanie" za 
trzymał się w Wilnie na przeciąg kilku dni 
wracając z Warszawy, dokąd zaproszony 
został przez P. E, N. Club. W najbliższą 
niedzielę poeta wystąpi w Wilnie na włas- 
nym wieczorze autorskim, na którym bę- 
dzie recytował utwory swez ostatniej doby 
twórczości. Nadmienić bowiem trzeba, że 
w roku 1918, kiedy to po przewrocie bol- 
szewickim  Siewierjanin wyemigrował do 
Estonji, zamieszkując tam w jednej z wio* 
sek nadmorskich, nastąpił znamienny zwrot 
w twórczości poety, który zrywa z futury- 

lem i piewcą przyrody, W Estonji zamiesz- 
kuje też do chwili obecnej, drukując od 
czasu do czasu nowe „poczy" w ryskiem 
„Siewodnia“, 

Na „Šrodzie literackiej“ odczytal Sie- 
wierjanin swój doskonały przekład „Testa- 
mentu" Juljusza Słowackiego Oraz kilka 
wierszy lirycznych. 

P. Seweryn Odyniec recytował na- 
stępnie dwa własne przekłady z „Anana- 
sów w szampanie". Poniżej podajemy trzy 
wiersze rosyjskiego poety, wyjęte ze zbioru 
„Werbena“ (1920) w tłumaczeniu Tade- 
usza Łopalewskiego.   stycznym urbanizmem i staje się wielbicie- | 

W I LEŃ S_Kl 

listą Marszałka 
kiego? 

(Telefonem od własnego korespondenta s Warszawy). 

cie zapewnienie, iż lista Nr 1 jest Jego 
własną listą — stało się zjawiskiem nie- 
mal codziennem. 

Po wczorajszej deklaracji zjawił się 
w Belwederze włościanin Makowski ze 
wsi Kolębredy pow. rudzińskiego, zapy- 
tując w imieniu ludności swej wsi, czy 
lista Nr 1 jest listą Marszałka Piłsud 
skiego. 

w pow. dziśnieńskim 
rusku pp. Dębski, Hałus i Markiewicz. W 
momencie, gdy na balkon, z którego prze- 
mawiano, wtargnął niejaki p. Skipietrow, 
agitator tak zwanej listy „Ruskiej* nr. 20, 
ludność powitała go wrogiemi okrzykami, 

co zmusiło Skipietrowa do ukrycia się 
przed wzburzoną ludnością. W najbliższą 
niedzielę odbędzie się w Głębokiem zjazd 
członków Kółek Rolniczych pow. dziś 
nieńskiego. Na zjazd ten Biuro Powiatowe 
zaprosiło czołowych kandydatów listy nr. 1 
mecenasa Raczkiewicza i dr. Brokowskiego. 

„Wyzwolenie* walczy z policją. 
wicz po niefortunnej próbie wystąpienia 
na zebraniu publicznem, które Šciągnęlo 
kilkaset osób, zdecydowanie wrogo uspo- 
sobionych przeciwko Wyzwoleniu, zaczął 
stawiać czynny opór policji, by w ten spo- 
sób wskazać ludności, że jest zdecydowa” 
nym na wszystko jej obrońcą. Gdy Sien- 
kiewicza przytrzymano na posterunku po- 
licji, znany w okolicy opryszek, kilkakrot- 
nie karany, a dziś gorliwy wyzwoleniec, nie- 
jaki Urbanowicz, usiłował na czele grupki, 
takich jak on bojówkarzy, odbić z rąk Po- 
licji wspomnianego Sienkiewicza. Ten iście 
bandycki napad nie udał się wobec inter- 
s! 7 z pobliskiego posterunku 

O. PAL 

Kandydaci P. P. S. w Nowogródku. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

miesiąca więzienia za kradzież kartofli, zebranych 
dla powodzian małopolskich. 

  

Jednocześnie powiadamia się, że w 
dniach najbliższych ukaże się jednodniówka 
wydana przez Akadem. Komitet Wyborczy 
Listy Nr. 11 omawiająca stanowisko zblo* 
kowanej w mim młodzieży akademickiej w 
kwestji wyborczej. 

Zjazd /delegatek  Bezpartyjnego 
M Й R i 

i borczęgo Kobiet Z powiatu moło= 
deczańskiego. 

W dmiu 22 b. m, odbył sie'w Moło* 
decznie zjazd delegatek B. D. K W. P.z 
powiatu mołodeczańskiego, na który. przy- 
było ponad 120 kobiet. Sama liczba przy- 
byłych delegatek Świa dobitnie © nad- 
zwycrajnem wprost zsinteresowaniu się 
kobiet wyborami. Jeśli się dode, iż pewna 
ilość delegatek przybyła końmi iw mroź- 
ny dzień przejechać musiały do 45 kilo- 
metrów, Oraz, iż tego rodzaju zjazd ko- 
biet był pierwszym w powiecie, to śmiało 
powiedzieć możemy, że liczba ponad 120 
delegatek jest wprost imponującal 

Zabranie zagaiła przewodnicząca Związ- 
ku Pracy Społecznej Kobiet p. Aurelja 
Cieślikowska, która w krótkich słowach 

IGOR SIEWIERJANIN. 

Nr 44 (1091) 

przywitała przybyłe z powiatu delegatki o- 
raz przedstawicielkę B. D. K. W. K.P. z 
Wilna—p. Piwońską—oraz wyjaśniła cel 
zebrania. Krótkie sprawozdanie z działal- 
ności powiatowego Kornitetu Wyborczego 
złożyła p. Miherowa—poczem głos zabra- 
ła delegatka z Wilna p. Piwońska. 

W dłuższem przemówieniu swcjem 
zobrazowała udział kobiet w walkach o 
niepodległość Polski, ich nikły wpływ na 
życie społeczne do czasu odzyskania nie- 
podległości—oraz znaczenie, jakie przy 
dzisiejszym stanie rzeczy odegrać mogą i 
powinny w życiu ogólao-państwowem i 
spolecznėm kobiety, które stanowią 55 pr. 
ogółu ludności w państwie. 

Po przemówieniu p. Piwońskiej jed“ 
nogłośnie uchwalona została na wniosek 
p. Cieślikowskiej następująca rezo!1cja: 2 

„Zjazd Kobiet—odbyty w Molodecznia 
w dniu 22 lutego, a reprezentowany przez 
120 przedstawicielek z powiatu mołode-, 
czańskiego śle Ci, Panie Marszałku wyra: — 
zy czci i hołdu, zapewniając , jednocześnie, 
iż przy nadchodzących wyborach w całej 
pełni poprze usiłowania Twoje w kierun- 
su Odbudowy silnej, potężnej i bcgatej 
Polski". 

Zjazdy przedstawicieli Komitetów 
Wioskowych B. B. W. z Rządem 
Marszałka Piłsudskiego w powie- 

cie mołodeczańskim. 

W ostatnich dniach odbyły się w Bie- 
nicy i Połoczanach zjazdy przedstawicieli 
Komitetów wioskowych B. B. W. z Rz. 
Obie gminy zorganizowane są kompletnie. 
Na zjeździe w Połoczanach, w którym u- 
dział wzięło 107 przedstawicieli Komitetów | 
wioskowych przemawiali pp. Urbański— 
kier. ekspoz. pow. B B. W. z Rz., Piotro- 
wicz Maciej—wójt gminy, Sokołowski Jó- 
zef—prezes Komitetu Gminnego,  Biełan 
Makar i Czerniawski Michał. 

Z przemówień tych dowiedzieliśmy 
się, iż mimo usiłowań ks. proboszcza Bo- 
rowskiego z Oborka z jednej strony, a z 
drugiej komunistów — agitujących zajadle 
przeciwko Bszpartyjnemu Biokowi—stwo= 
rzone zostały we wszystkich wioskach ko- 
mitety wioskowe, do których ludność miej- 

ek garnie się chętnie i z pełnem zau- 
aniem, 

Zebrani jednomyślnie „stwierdzają, iź 
wszystkie wsie głosować będą przy nad* 
chodzących wyborach na listę B. B. W. z 
Rz., przyczem wśród żywiołowych okla$* 
ków i okrzyków ma część Marszałka Pił. 
sudskiego uchwalono wysłać do Marszałka 
Piłsudskiego depeszę. 

Liczgiejsze jeszcze zebranie, w  któ- 
rem udział wzięło 450 przedstawicieli Kq- 
mitetów wioskowych Odbyło się w Bię= 
nicy, gdzie przemawiali pp. Urbański, Dęb= 
skły Gisicz, Hrynkiewicz i Czerniawski — 
gdzie również wśród gorących oklasków I 
eńtuzjastycznych OKTZYKÓW na cześć Mate 
szałka Piłsudskiego uchwalono wysłać do 
Marszałka depeszę. 

W najbliższych dniach odbędą się paz 
dobne--zjazdy przedstawicieli komitetów 
wioskowych we wszystkich gminech 
wiatu. R 

Unieważnienie Bloku Współ- 
pracy z Rządem. 

(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

W okręgu wyborczym 47 Rzeszów— 
Jarosław unieważniono ze względów for“ 
malnych 8 list kandydatów do Sejmu iSz-   

  

natu. Między innemi unieważniona. została 
lista Bloku Współpracy z Rządem; 

Czas obumarły. 
już kończy się październik bezśnieżny i PY 
lednego dnia przymrozek, a deszcz ną drugi dzień, 

Już zasnął les obuarty z listowia i korony, 
Las cichy i bezbarwny jak kościotrupa cień. 

Nad morzem już nie widać bielizny schnącej w więzach, 
Bo o jesieni mówią, że flejtuch z niej aż strach— 
I chodzą dwie siostrzyce: ona i Influenza 
Dwie panny stetryczałe — i stają razem w drzwiach. 

Lecz każdy je odpędza, gdziekolwiek się nawiną, 
Odpędza kijem, łaźnią, lub kładąc ciepły strój— 
A ten kto przezorniejszy — ch'n ną i sorgas 
Z wieczora lejąc w siebie herbaty mocnej zdrój. 

To czasy obumarłe, I nawet ty, mój wozie, 
Wleczesz s'ę — czyś zmęczony, czy melancholję masz? 
Tak, dość już mamy błota. Niech zalśni śnieg na mrozie: 

. W tem błocie nawet księżyc ochlapał sobie twarz. 
* 

* 

Wpadł oknem wiatr, 
Wiosenny wiatr 
Wonny od bzu. 

Z widmami snu. 

W serce się smutek ciemny wkradł: 
Czar dawnych lat 
Nie wskrześnie tu... 

Wpadł oknem wiatr. 

Kołysanka bzów. 
Kiedy liljowe morze horyzont ofjoleci 
I w lustrze zmierzchu księżyc odbłyśnie cytrynowo, 
Kiedy w zaczarowaniu przyroda snami świeci — 
Pytam ją wtedy o coś, lecz gnie w ciszy słowo, 

Ulata noc łabędziem, jak wieszczka ku rozświtom 
yk wiosennie biały jest płaszcz jej rozświetlony 

e pragną nędzną ziemię uskrzydlić swą muzyką 
Brzęczące złotem wschodu zarumienione dzwony. 

W tę białą noc nad morzem, drzemiącem jak w krysztale 
Gdy tonie w bzowej toni nie tonąc 
Wdycham te barwne wonie, chłonę   Nie widzieliśmy się od lat— 

Wpad: oknem wiatr 

Ten bez, co się sam sobą odurza i zachwyca, 

* 

sk księżyca 
iliowe dale; 

" 

1 

 



   
   

          

     
   

                                        

     
   

                  

     
   

    

    

          

   

Nr.44 (1091) 

Wysiłki Sowietów w celu wzbudzenia 
w Indjach silnego ł£ aktywnego ruchu na- 
cjonalistycznego, któryby zmusił Anglików 
do wystąpienia orężnego, widoczne są i 
znane nie od dzisiaj. Obecne wypadki nad 
granicą Indyj od strony Afganistanu, gdzie 
wybuchło powstanie niezależnych plemion 
afgańskich, ściąga znowu uwagę całego 
świata, a W. Brytanji w pierwszym rzędzie 
na propagandę sowiecką  antybrytyjską, 
która przyczyniła się niewątpliwie do wy- 
buchu powstania Atganow.: 

Już w roku zeszłym, kongres naro- 
dowy hinduski, który się odbył 26 grudnia 
w Madrasie, przykuł uwagę Rosji i pocią- 
gnął za sobą całą Jawinę artykułów w pra- 
sle sowieckiej w Rosji samej i w Turkie- 
stanie. Prasa sowiecka dopatrywała się już 
wtedy w obradach i uchwałach kongresu 
madraskiego wyreżaej tendencji antyangiel- 

skiej i widzisła w nich zapowiedź czyane- 
go wystąpienia nacjonalistów hinduskich 

" przeciw władzom brytyjskim. Oto co pisał 
organ sowiecki, wychodzący w Taszkiencie: 

«Narodowy ruch rewolucyjny w Indjach 
nie zgasł, jakby się zdawało obserwato- 
rom powierzchownym. lndje domagają się 
kategorycznie przyznania im siepodległości. 
Nie ulega kwestji, że osiągnięcie tego celu, 
musiałoby zadać cios imperjalizmowi bry- 
tyjskiemu. To też dlatego właśnie imperja- 
liśei angielscy nie mogą wypełnić nawet 
setnej części tych obietnic, któremi szafo- 
wali w Iadjach, chcąc chwilowo przynaj- 
mniej ułagodzić nacjonslist6w. Iadje są 
zbyt ważną odskocznią i podstawą ekono- 
miczną dla kapitalizmu angielskiego, aby 
mógł się on wyrzec ich dobrowolnie. 
Zresztą Indje są również niesłychanie waż- 
ną bazą strategiczną dla Anglji na Dalekim 
Wschodzie”. 

Jak widać z tego rząd sowiecki u- 
patruje w nacjonalistycznym ruchu hindu- 
skim doskonałe narzędzie swej walki prze- 
ciw Anglji. Aczkolwiek nacjonaliści hin- 
duscy dążą do celów, które z bolszewiz- 
męm nie mają wiele wspólnego, przecież 
rząd sowiecki nie waha się udzielać im po- 
mocy w myśl swej zasady, iż wszystkie 
Środki są dobre, które prowadzą do celu. 
Ubocznie zresztą, acz nie tak jawnie, pro- 
paganda sowiecka działa także w Indjach 
na rzecz haseł i celów Ściślej już bolsze- 
wickich, Moskiewska „Prawda* tak oto 
wyraża się o akcji, którą należy prowadzić 
w Indjach: 

` „Zadaniem młodej partji komunisty- 
cznej w Indjach i niedojrzałego jeszcze do 
akcji samodzielnej, a szerszej proletarjatu 
hinduskiego, jest organizowanie ruchu 
robotniczego i skierowanie go ku celom 
ściśle komunistycznym. Ale, dodsje tuż za- 

   

  

   

  

   
Francja nie powinsz 

_ Rozpaczliwy rasy litewskiej. 

„Liet. Aidas* w artykule „Po uro- 
czystościach* między inn. pisze: „Jedno z 

lelkich mocarstw europejskich, mianowi- 
cie Francja, która podczas wojny bodajże 
najwięcej głosiła o ucięmiężonych narodach, 

lo ich wolności i prawie stanowienia o so- 
bie, która i obecnie stale mówi o pokoju, 
nie poszła za przykładem ani Włoch, ani 
osji, ani Anglji, ani Niemiec: Litwa 16 lu- 

lego b. r. nie otrzymała gratulacji ani od 
ej ministra spraw zsgranicznych, ani od 
łowy państwa. Prezydentowi naszemu zło- 

ył gratulacje tylko pełnomocny minister 
rancji. Takie wyodrębnienie się Francji z 

gu innych wielkich mocarstw sprawia 
nie, że Litwa nie jest dlaniej pożąda- 

ym członkiem rodziny państw, że jest ona 

        

      
   
    

   

    

    

   
   

  

    

    

    

    
   

    

04 dłuższego czasu rozważano w 
ali Min. Spraw Zagran. kwestję utwo- 

nia polskiego poselstwa w Kairze. . Jak 

dowiadujemy, Sprawa ta zostanie w 

jajbliższym czasie zrealizowana. Obsadze- 

a poselstwa polskiego w Kairze należy 

ię spodziewać w początku maja. Jako kan- 

ROD, 23. II (Pat). Usitowania mi- 

KAA Ta ranicznych Marinkowicza w kie- 

nku m Zodė gabinetu koncentracyjnego 

ełzły na niczem. Pozostają obzcnie dwie możli- 

ości: proponowany przez Radicza rząd koncen- 

jny z osobistością nie należącą do parlamen- 

    

    

   
   
   

    

LIN, 23.11 (Pat). Król Afganistanu Ama- 

rg małżonką i świtą złożoną z 16 

jb przybył o godz. 11 min. 15 przed południem. 

ż na 15 minut przed przybyciem pociągu zjawił 

ję na dworcu prezydent Rzeszy Hindenburg w 
zystwie podsekretarza stanu Meisnera, człon- 

w gabinetu z wice-ministrem Hergtem na czele 

innych. Po powitaniu na dworcu przy huku 21 

trzałów armatnich sznur 20 samochodów prze- 
ał dawnym szlakiem wjazdów cesarskich 

ez ulice Unter den Linden, Wilhelmstrasse, do 
ks, Albrechta. Zarówno dworzec kolejowy, 

   

    
  
    
     

, 2311. (PAT), W rozegranych tu 
A e S ocke- 

| na lodzie berliński Schliettschuheclnb 

—— u 0073 й) 

  

NOSKI E 

Sowiety a Indje Brytyjskie. 
raz „Prawda”, nie znaczy to, aby komu- 
niści i proletarjat Indyj mieli działać zdala 
i na uboczu od ruchu nacjonalistycznego i 
od burżuazji hinduskiej. Przeciwnie winni 
oni brać jaknajwyższy udział wtym ruchu. 
Nie znaczy to również, aby komuniści nie 
mieli popierać burżuazji hinduskiej w jej 
walce przeciw imperjalizmowi angielskiemu* 

Oto wyraźnie zaznaczony program 
działania, z którego wyłania się akcja 
wspólna komunistów hinduskich, zasila: 
nych przez rząd sowiecki środkami mzter- 
jalnymi, wraz z nacjonalistami, których 
komuniści mają popychać do gwałtowniej- 
szych wystąpień antyangielskich, a jeśli 
można i jeśli się uda — do organizowania 
czynnego oporu. 

W danej chwili Sowiety inspirują La- 
bour Party angielską w tym duchu, aby 
skłonić ją do niestawienia oporu i niepo- 
tępiania ruchu nacjonalistycznego w In- 
djach. Spodziewają się, że wówczas kon- 
serwatyści angielscy ostaną się sami, na- 
wet u siebie w domu, jako zwolennicy 
rządów twardej ręki w Indjach. 

Nzrazie propaganda sowiecka rozpc- 
wszechnia w Anglji w olbrzymich ilościach 
odbitkę rezolucji kongresu panhinduskiego, 
wystosowaną do komunistów angielskich. 
W rezolucji tej — rewolucjoniści i nacjo- 
naliści hinduscy stwierdzają, że tymczaso- 
we zarządzenia władz angielskich nie mo- 
#4 zaspokoić dążeń ludności do całkowitej 
niepodległości, zmuszeni będą przeto wal- 
czyć nieustępliwie o wydarcie zaborcom 
przywilejów, które sobie przywlaszczyli 
„Zarówno proletarjat hinduski, fak i na 
cjonaliści — głosi rezolucja — są oburze- 
ni na postępowznie L:bour Party i Mac- 
donalda, którzy zdradzają interesy klasy 
robotniczej dla obrony imperjalizmu an- 
gielskiego". 

Jest to więc bezpośredni atak propa- 
gandystyczny, podjęty przez Sowiety w 
imieniu nacjonalistów i komunistów hin- 
duskich w samej Anglji. Akcja Sowietów 
zmierza dwoma drogami: w lndjach, pod 
burzając bezpośrednio masy przeciw An- 
glikom i niecąc powstania na granicach, w 
Anglji zaś pośrednio, usiłując rozbić front 
nieprzyjacielski przez zepchnięcie Labour 
Party, albo jej części ze stanowiska do- 
tychczasowego i przeprowadzić odosobnie- 
nie rządu Baldwina w jego polityce kolo- 
nialnej. 

Tak czy inaczej konflikt anglo rosyj- 
ski rozgorzał nanowo, walki w Indjach są 
bezpośrednim jego przejawem, a pokój 
świata będzie musiał znowu przejść przez 
ciężką próbę. Wielka Brytanja bowiem nie 
zostawi bez odpowiedzi ofenzywy sowiec- 
kiej na swą najważniejszą placówkę świa 
tową. „— 
  

  

wała Litwie w dniu 10-lecla niepodległości Litwy. 
przeszkodą dla Polski, która chce pochło” 
nąć nasz naród, że należy zrobić z niej 
ofiarę ad maiorem gloriam Poloniae. Ta- 
kiego:wrażenia trudno nam się pozbyć 
głównie dlatego, iż Francja od samego ogło- 
szenia naszej niepodległości w naszych sto- 
sunkach z Polską zawsze i wszędzie popie- 
rała ją i była nam przeciwne. | obecnie w 
prasie francuskiej dobre słowo o Litwie 
stanowi wyjątek, źle zaś pisać o niej jest 
nakazem. Litwini są tacy, Litwini są owa- 

"cy, najlepiej byłoby, żeby Litwini, połączyw- 
szy się z Polską, całkowicie się z nią zleli“. 

Wynika stąd, iż Francja jakby nie ży- 
czy sobie dobrych stosunków z Litwą, że 
woli na wschodzie Europy ofiarować wszyst- 
ko na rzecz Polski, nawet gdy ofiary tej 
nie wymaga interes Francji.   

' Utworzenie poselstwa polskiego w Kairze. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

dydatów na posłów wymieniają: dyrektora 
departamentu politycznego p. Jackowskie- 
go i naczelnika wydzziału osobowego p. 
Dzieduszyckiego, raz naczelnika biura 
szyfrów, autora śłynnej książki o Egipcie 
dr. Dobrzyńskiego. 

  

Dokoła przesilenia w Jugosławji. 
tu ma czele, lub przywrócenie dotychczasowej 
koalicji. Ostatnia k tea ) 
doków gwodzania: e 10 wie Aż = 

| do! P ‹ odz. wiecz. Marinko- 
| wicz zawiadomił króla, że jego misja nie powiodła 
| su ag król wezwał do sizbie premjera Wu- 
| kicewicza. 

Król Amanullah w Berlinie. 
jak i plac przed dwarcem oraz cała trasa przejaz- 
du króla Afganistanu do pałacu, w którym za- 
mieszkał udekcrowaną była obeliskami, choiną 
oraz fiegami o barwach narodowych. Wzdłuż ca- 
łej trosy przejazdu króla kilkudziesięcio-tysięczny 
tłum oczekiwał przejazdu królewskiego gościa i 
prezydenta Hindenburga i wznosił okrzyki na ich 
cześć. Całe miasto przybrało odświęiny charakter. 
Prasa berlińska poświęca gościom afganistańskim 
obszerne artykuły wstępne, zaznaczając przytem, 
że jest to pierwsza Od czasu wojny światowej 
wizyta koronowanego gościa w Berlinie, 

I Szwedów biją. 
pokonał olimpijską drużynę szwedzką w sto- 
sunku 5:3. 
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Białorusini o 
(Głosy prasy białoruskiej o stanie obecnym 

b. „Hromady*). 
Białoruska Włościańsko - Robotnicza 

„Hromada* mimo jej likwidacji przez wła- 
dze w początku roku ubiegłego nie prze- 
staje być po dziś dzień jeszcze jednym z 
ośrodków zainteresowań nietylko bizlo- 
ruskiego, lecz i polskiego społeczeństwa. 
Przyjrzyjmy się więc przez chwilę informa" 
cjom o strukturze i stanie jej w chwili 
obecnej, które się ukazały ostatnio na ła- 
mach prasy białoruskiej w Wilnie i zawie- 
rają sporo interesujących szczegółów, mało 
znanych naszemu społeczeństwu. 

Tak naprzykład „Sialanskaja Niwa* 
organ „Sielsajuzu* pp. Jaremicza i Rohuli 
we wzmiance o' rozbiciu się „Hromady”, 
wylicza aż 5 grup samodzielnych, na które 
rozpadło się—rzekomo—to stronuictwo, a 
mianowicie: 1) grupę (?) b. posła „Hro- 
mady* Sobolewskiego, który się przyłą- 
czył do „Sielsajuzu*, 2) grupę Białor. Ko- 
mitetu Narodowego (Nr. 1) z J. Sawickim, 
Menke i innymi na czele, działającą spe- 
cjalnie wśród robotników, 3) grupę wło- 
Ściańską d-ra J. Stankiewicza, przywódcy 
»Sialanskaj Partji"*, 4) grupę prawosławną 
z ks. Kowszem i 5) Białoruskie Zjednocze- 
nie Wlošciafisko - Robotnicze, z pp. Pieka- 
czem, Berntem i Juch na czele (grupa 
wyborcza). Pozatem bodajże wymieniano 
tam jeszcze grupę b. senatora Własowa — 
prezesa T-stwa Białoruskiej Szkoły w Wilnie. 

Bardziej rzeczowo i wszechstronnie 
omawia tę kwestję „Białor. Dzień*,—organ 
Białor. Radyk, Partji Włościańskiej w arty- 
kule p. t. „Rozpadnięcie się Hromady* 
(Nr. 4. r. b.), treść którego jest następującs; 

„Proces rozpadowy Hromady, który 
się rozpoczął niebawem po zaaresztowaniu 
posłów „hromadowskich”, obecnie dobiega 
końca. Narazie trudno się było zorjento- 
wąć w jego tendencjach i dopiero teraz, 
bezpośrednio przed wyborami, gdy życie 
polityczne poczyna pulsować mocniej, uwy- 
datniła się należycie cała głębia tego roz- 
padu oraz kszałty, które on przybrał. 

Dzisiaj można już skonstatować, że 
proces rozpadowy Hromady, dokonywa się 
w trzech kierunkach. 

Najprzód wycofała się z Hromady jej 
część najbardziej bierna, mianowicie ol- 
brzymie nie orjentujące się w polityce, za- 
stępy włościaństwz białoruskiego, oraz ta 
część Inteligencji, która się wpisała wręcz 
ze względu na modę, lub też została zwa- 
waj do Hromady rozmaitemi obiecanka- 
mi. 

Otóż ta część Hromady przestała cał- 
kiem istnieć jako czynnik polityczny i obec 

ais obawia slę każdeso przeląwirżycia po- 

zaoy"lfważając, że każde stronnictwo 
polityczne to klatka, do której gdy się wej- 
dzie to w rezultacie trafl się do więzienia. 

Drugi znów odłam Hromady, bardziej 
czynny, O wyraźnem zabarwieniu narodo- 
wem, uprzytomniwszy sobie wreszcie wła- 
Ściwą istotę Hromady oraz drogę, po któ- 
rej ona wiodła (i dowiodłał) włościaństwo 
białoruskie — przeraziła się wyników swej 
akcji. Zerwał też riezwłocznie z Moskwą i 
Mińskiem, skąd Hromada czerpała nat- 
chnienie i środki finansowe dla swej akcji, 
zaś wewnątrz tego odłamu dokonywa się 
obecnie przeszacowywanie całego programu 
Hromady, oraz jej taktyki. To przeszaco- 
wywanie trwa jeszcze, to też nie przywiodło 
narazie do uształtowania się nowej jakiejś 
ideologji, nowego programu. Jedno tylko 
jest już dzisiaj jasne dla tego odłamu, to 
mianowicie, że białoruskie organizacje wło 
ściańskie nie mogą prowadzić Swej akcji 
według dyrektyw z Moskwy, bowiem ko- 
munizm grozi zagładą włościaństwu biało” 
ruskiemu; białoruski ruch włościański nie 
może się rozwijać normalnie przy kierun- 
ku, popychającym miejscowe włościaństwo 
białoruskie w objęcia obcego państwa; je- 
dynie uzgodnienie tego ruchu włościańskie- 
£O z interesem państwowym Polski może 
umożliwić normalny jego rozwój. 

Oto dotychczasowe wyniki realne tego 
przeszacowywania. 

Zerwawszy z podstawami polityki swej 
w niedawnej przeszłości ludzie ci nie mogą 
się jednak odważyć na wyznanie całej praw- 
dy szerokim masom włościaństwa, boją się 
przyznać do swych błędów taktycznych w 
przeszłości, obawiając się przez: to wyzna- 
nie utracić resztę wpływów, wśród tej nie- 
licznej cząstki włościaństwa, które dotych- 
czas jeszcze tkwi w zatrutej atmosferze b. 
Hromady. 

Utraciwszy w ten sposób grunt pod 
nogami, pozbawieni podstaw ideowych, lu- 
dzie ci zawieszeni są między niebem a zie- 
mią, lub też szukają schronienia wśród in- 
nych białoruskich organizacyj politycznych. 

Trzeci odłam Hromady, skupiony do- 
koła „Naszych Prawd*, „Ргас” i wreszcie 
„Dumki Pracy“,—prowadzi akcję wyraźnie 
komunistyczną, pod względem swej ideolo- 
gli i rodzaju pracy, stanowiąc ni mniej ni 
więcej jak tylko ekspozyturę Komunistycz- 
nej Partji Białejrusi Zachodniej, przybraną, 
z motywów natury taktycznej, w szatę bia- 
łoruską. 

Piszemy 0 tem—-powiada autor arty- 
kułu — dlatego, że uważamy za swój Obo- 
wiązek obywatelski zakomunikować nasze- 
mu włościaństwu całą prawdę o tych pa- 
nach; z tych też względów, celem lepszego 
zrozumienia przez nich sedna sprawy, zmu-   

„Hromadzie“. 
Włościaństwo białoruskie winno wre- 

szcie zrozumieć kim są w rzeczywistości 
jego nieproszeni obrońcy z „Dumki Pracy”; 
jakiem jest ich właściwe oblicze, oraz ich 
cel ostateczny. 

Dyktatura garstki komunistów nad 
włościaństwerm; „raj sowiecki* w którym 
włościaństwo jęczy pod ciężarem nadmier- 
nych podatków, „raj* w którym włościa” 
nin tak dalece podupadł, że buty wkłada 
tylko podczas wielkich świąt, raj w którym 
ziemię białoruską, zroszoną potem włościa- 
nina białoruskiego oddaje się w ręce han- 
dlarzy i naogół ludzi, którzy dotychczas 
nie mieli nic wspólnego z rolą, „raj* w 
którym jsgo komunistyczne „archanioly“ 
opracowują i realiaują projekt przesiedlenia 
całego miljona włościan białoruskich na 
daleki Sybir, krainę chłodu, głodu i śmier- 
ci, — oto kilka kwiatków z bukietu panów, 
skupionych przy „Dumce Pracy* (obecnie 
„Siła Pracy), któremi pragną Oni— uszczę- 
śliwić włościan białoruskich. 

Proces rozpadowy Hromady—rasumu- 
je auter artykułu — dobiega swego logicz* 
nego końca i powstrzymać go nie potrafi 
już żadna siła. 

Wreszcie „Nasza Bačkauszozyna“ 
(Nasza Ojczyzna), nowy organ d-ra J. Stan- 
kiewicza, w artykule wstępnym p. t. „Na 
drodze do życia białoruskiego" (Nr. 1-szy) 
stwierdza, że „Hromada” została założona 
przez zasłużonych i znanych działaczy bia- 
łoruskich i posiadała początkowo charakter 
wyraźnie narodowy, dopiero później, na 
skutek nienormalnych warunków życia bia- 
łoruskiego w Polsce, stronnictwo to zostało 
opanowane przez elementy kosmopolitycz- 
ne, które wysunęły na pierwszy plan mo- 
ment socjalny, doprowadzsjąc do katastrofy. 
Obecnie, jak wynika z treści artykułu, „Sia- 
lanskaja Partja* d-ra j. Stankiewicza ma 
zapsłnić lukę powstałą po likwidacji „Hro- 
mady", skierowując w łożysko zdrowej my- 
Śli narodowej i twórczej pracy masy biało- 
ruskie w Polsce, oraz chroniąc je przed 
nowymi ciosami, do których popychają je 
międzynarodowe elementy hromadowskie z 
aSiły Pracy" i wszystkich jej poprzedniczek. 

Nie wdając się w rozważania nad temi 
dowodzeniami i wnioskami pism bia- 
łoruskich na temat „Hromady* możemy 
stwierdzić przy sposobności jeden niezbity 
fakt, a mianowicie to, że z „Hromady* co- 
raz to liczniej się wycofuje białoruski ele” 
ment patrjotyczny | narodowy, że tylko 
wymienimy takich „Juminarzy jak dyr. R. 
Ostrowski z małżonką, j. Zaarkiewicz, Cze- 
tyrko_„Lwefń innych, natomiżst wzrasta 

nnik międzynarodowy, dzięki czemu 
stronnictwo to coraz to bardziej zatraca 
swe oblicze białoruskie, stając się powoli 
kosmopolityczną „proletarską* organizacją 
klasową. 

K. Smreczyński. 
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Lycie bialoruskil, 
Nowy Zarząd Tymczasowy T-wa 

„Chatki Białoruskiej”. 
Jak się dowiadujemy w związku z ń- 

stąpieniem z zarządu T-wa „Białoruskiej 
Chatki* w Wilnie, jej prezesa A. Pawlukie- 
wicza został powołany na ostatnio odby- 
tem posiedzeniu towarzystwa nowy Zarząd 
w składzie: prezesa — Teodora Wernikow- 
skiego jako sekretarza GQ. Konopackiego i 
skarbnika B. Juženki, 

Dr. Pawlukiewicz ustąpił z Biał. 
Rady Narodowej. 

Jak się dowiadujemy dotychczasowy 
kierownik Białoruskiej Rady Narodowej A. 
Pawlukiewicz, z Rady Narodowej ustąpił. 

Ustąpienie A. Pawlukiewicza z Rady 
stoi w związku z objęciem przez niego 
kierownictwa akcji politycznej w pow. no- 
wogródzkim. Kierownictwo Biał. Rady Na- 
rodowej w Wilnie objął p. Teodor Werni- 
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1 Centralnej Bibljoteki Pedagogicznej Kura- 
torjam 0. $ Wileńskiego. 

Onegdaj cdbył się odczyt d-ra A. 
Hirschberga na temat „Nauka obywatelska 
w szkole średniej". W godzinnej prelekcji 
przedstawił referent stan Nauki o Polsce 
współczesnej od chwili jej wprowadzenia 
do szkoły do chwili obecnej, uwzględnia- 
jąc w szczególności programy ministerjalne, 
podręczniki i publikacje używane w szko- 
łach przy nauczaniu tego przedmiotu oraz 
głosy fachowe wypowiadane w tej sprawie. 

Z dokładnej analizy programów mi- 
nisterjalnych wynika, że Nauka o Polsce 
pomyślana była pierwiastkowo jako nauka 
historyczna, posługująca się pomocnicze 
geografją i wprowadzająca w bardzo po- 
ważnym stopniu pojęcia z zakresu eko- 
nomji i prawa publicznego, potrzebne dla 
zrozumienia obrazu stosunków gespodar- 
czych oraz ustroju politycznego współcze- 
snego państwa. 

Z czasem jednak zaznaczył się wciąż 
wzrastający wpływ kierunku geograficzno- 
przyrodniczego, który ostatnio wziął górę 
nad historycznym. 

W rezultacie grozi właściwej nauce 
obywatelskiej zepchnięcie na daleki plan, 
podczas gdy liczne względy przemawiają 
raczej za jej rozszerzeniem. Przedstawiany 
w klasie VIII szkoły średniej obraz stosun- 
ków gospodarczych nie trafia na przygo- 
towanie w zakresie elementów ekonomii 
politycznej u uczniów, żywo też odczuwa- 
na jest potrzeba wisdomości z dziedziny 
prawa publicznego, jeżeli nauka o ustroju 
ma ustrzec się przed werbalizmem. 

Bezstronna i ściśle naukowa wiedza 
powinna dać młodzieży sprawdziany do 
orjentowania się w samodzielnem życiu 
wobee zagadnień obywatelskich i państwo- 
wych, obudzić w niej krytycyzm wobec 
uproszczonych doktryn społecznych, wpoić 
głęboko demokratyzm, stanowiący podsta- 
wę naszego ustroju, urobić poczucie naro- 
dowej i państwowej więzi i wspólaoty. 
Uczynić to można przez naukę obywatel- 
ską, pojętą wyczerpująco. 

W tym celu należy kurs właściwej 
nauki o Polsce współczesnej w kl. VIII po- 
przedzić própedeutyką nauk ekonomicz- 
nych i prawa politycznego jako osobnym 
przedmiotem nauczania, zgodnie z postu- 
latami wysuwanymi przez niektórych na- 
szych uczonych (proff. Zoll i Tiu) a uzna- 
nymi już w szkolnictwie zagranicznem. Pod 
koniec odczytu podał prelegent projekt 
zarysu owej nauki. 

Konkurs na stenarjusz dla filmu powszech- 
nej wystawy krajowej W I. 1029; 
Zarząd P. W. K. rozpisuje konkurs 

na scenarjusz filmowy. Udział w konkursie 
mogą brać wyłącznie obywatele Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. Treścią konkursu jest opra- 
cowanie tragikomedji, która niezależnie od 
interesującej akcji, w sposób niezdradzają- 
cy nazewnątrz wyraźnych tendencyj propa- 
gandowych, ipotrafi zainteresować widza 
pośrednio lub bezpośrednio wystawami, 
względnie Powszechną Wystawą Krajową. 

Scenarjusz winien zawierać od 10 do 
20 stron druku maszynowego (300—600 
wierszy) i winien być podzielony na akty 
(6—8 aktów). Scenarjusze pisane odręcznie 
nie będą rozpatrywane. 

Pożądanem byłoby, ażeby akcja sce- 
narjusza uwzględniła duże miasto, Bałtyk 
port gdyński i ewentualnie była związana 
z życiem emigracji polskiej w Ameryce. 
Scenarjusz winien wypełnić dwugodzinny 
program. Streszczenie winno być napisane 
w formie jasnego i ścisłego opowiadania. 
Opracowanie stylistyczne nie wpływa na 
wartość scenarjusza, natomiast cały nacisk 
należy położyć na literackie ujęcie akcji, W 
miarę możności należy unikać dialogów 
oraz patosu. Tytuł należy wybrać krótki, 
lecz zato pełen wyrazu, streszczający w 
sobie lub symbolizujący akcję, czy też 
zasadniczą myśl tematu. Podawanie dwóch 
lub trzech tytułów jest niedopuszczalne. 
P. W. K. zastrzega sobie prawo zmiany 
tytułu, jak również uzupełnienia ewentual- 
nie skrócenia akcji, stosownie do wymagań 
techniki filmowej. 

Zarząd P. W. K. wyznacza jedną na- 
grodę w wysokości trzech tysięcy złotych 
za scenarjusz, uznany za najlepszy przez 
Sąd Konkursowy. który stanowią: 1) Prof. 
Błoszyński Kazimierz, 2) dr. Koller Jerzy, 
3) redaktor Kucik Stanisław, 4) redaktor 
Noskowski Witold, 5) reżyser Puchalski 
Edward, 6) dyrektor Szczurkiewicz Bo- 
lesław. 

Sąd Konkursowy może polecić do 
zakupienia Dyrekcji Wystawy prace niena- 
gradzone, a wyróżniające się. Praca nagro- 
dzona wraz z prawem autorskiem prze- 
chodzi na własność P. W. K. Do scenar- 
jusza należy dołączyć arkusz informacyjny, 
zawierający: a) tytuł filmu, b) ilość aktów, 
c) wykaz osób w rolach głównych z krót- 
ką charakterystyką, d) wykaz Osób w ro- 
lach drugorzędnych i epizodycznych, e) 
myśl przewodnią scenarjusza, f) godło. 

Pozatem do przesyłki należy dołą- 
czyć zalepioną kopertę, zaopatrzoną w te 
same godła, a zawierającą wewnątrz naz- 
wisko i adres autora. Termin nadsyłania 
prac upływa z dniem 2 kwietnia 1928 r. 
godz. 13. Dla prac zamiejscowych miaro- 
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Žycie gospodarcze. 
Ustawa łowiecka. 

(Dokończenie). 

Rozdział trzeci „O ochronie łowiectwa”, 
mówi o kartach łowieckich. 

Może otrzymać kartę ten, kto a) po- 
siada własny obwód lub go dzierżawi; b) 

ma zezwolenie dzierżawcy lub właściciela, 
przyczem wydawać mogą takie zezwolenia 
tylko ci właściciele, którzy posiadają ob- 
szary nie mnieįsze 500 ha, tak aby na kaž- 
de 500 ha wypadało nie więcej niż jedno 
zezwolenie. Ogranicza to znakomicie ilość 
takich zezwoleń. 

W cz. 2-€j tegoż rozdziału „O ochro- 

nie polowania”, art. 35 zabrania chodzenia 
„te strzelbą lub innemi narzędziami do ło- 
wienia zwierzyny po cudzych gruntach, je” 
żeli nie stanowią one obwodu łowieckiego, 
na którym chodzącemu służy polowanie. 

Przepis powyższy nie stosuje się do 
tych przedstawicieli władzy państwowej, 
który w myśl przepisów obowiązujących 
winni być przy spełnianiu swych czynności 
uzbrojeni w broń palną, a przebywają w 
obwodzie łowieckim w charakterze urzę- 
dowym*. 

Przytaczamy tu dosłownie (w cudzy- 
słowie) odnośny tekst ustawy. Uważamy, 
że wymaga on uzupełnienia, mianowicie 
powinien zawierać zastrzeżenie, że wspom- 

nianym osobom „urzędowym” wolno jest 
nosi broń palną ale nie-myśliwską. 

Znane są bowiem nadużycia w tej 
dziedzinie, o czem pisaliśmy w roku ze- 
szłym. 

Włóczące się cudze psy myśliwskie 
(następuje określenie tychże) А 
mywać, zawiadamiając ich właścicieli, przy 
zwrocie zatrzymanych zatrzymujący może 
żądać odszkodowania za ewent. żywienie i 
szkody poczynione przez psa. Psy niemy- 
śliwskie Oraz koty włóczące się nie bliżej 
niż trzysta metrów od zabudowań gospo” 
darskich, nie dalej niż 30 od drogi publicz- 
nej w obwodzie łowieckim, jeśli nie są 
przy swych właścicielach lub 'ich' domow- 
nikach, wolno tępić. : 

Podbieranie jaj, wybieranie piskląt i 

niszczenie gniazd ptaków — wzbroniono. 
„Wyjete“ są z pod tego prawa: jastrzębie- 
gołębiarze, krogułce, sroki i wrony. 

Wzbronione są jakiekołwiek sidła, 
ziarna rozmoczone w spirytusie, trutki i 
tp. Środki tępienia zwierzyny. Wyjątek 
stanowi łowienie zwierząt dla celów na- 
ukowych, łowienie szkodliwych (wymienio- 

można zatrzy” 

nych w art. 50 ust.) przyczem pierwsze wy- 
maga zezwolenia Min. Rolnictwa i to w 
sposób nie czyniący zwierzęciu krzywdy. 

Część 4-ta rozdz. Ill go mówi o czasie 
ochronnym. Wśród wielu bardzo pożytecz- 
nych przepisów zawiera i ten godzien uzna- 

nia, którego dotychczas u nas nie było, a 
mianowicie zakaz polowania od zachodu 
do wschodu słońca, z małymi wyjątkami. 
Ustrzega to wychodzącą wieczorami na żer 
z lasów na pola zwierzynę od zguby. 

Po dziesięciu dniach od rozpoczęcin 
okresu ochronnego, każdy u kogo zostanie 
dostrzeżona Świeżo zabita zwierzyna zosta- 

nie pociągnięty do odpowiedzialności. To 
samo się tyczy podawania jej w jadło” 
dajniach. 

Nastepny rozdział mówi o wynagra- 
dzaniu szkód łowieckich i o ochronie od 
nich. Są to szkody wyrządzane w plonach 
przez dziki, jelenie, daniele i sarny, oraz 
szkody w czasie polowania wyrządzone na 
cudzych gruntach. 

Sprawy te rozstrzyga sąd rozjemczy 
o znaczeniu sądu gminnego, Ustawa okreś- 
la szczegółowo całą procedurę. 

Wymienionej powyżej zwierzyny, gdy- 

by czyniłaj szkodę, zabijać ani ranić nie 
wolno. Dozwolone jest stawianie płotów, 

straszydeł, palenie ogni nocnych i t. p. dzia- 

łanie. Gdyby wtedy zwierzyna owa zraniła 

się albo zabiła odpowiedzialności za to nikt 
nie ponosi. 

Rozdziały V-y i VI-ty traktują o po- 
stępowaniu władz i postanowieniach  kar- 
sieh. Ostatnie przewidują kary do 5 tys. 
zł. lub sześciu miiczięcy więzienia przy kon- 
fiskacie broni etc. spd 

nowienia wykonawcze. 
I Ustawa jest w znacznej części ramo- 
wa. Szereg spraw pozostawia do przepro- 
wadzenia w szczegółach ministrowi rolnict- 
wa, względnie jeśli chodzi o ważniejsze — 
Radzie Ministrów. W ten sposób będzie ja 
możaa uzupełcić w wielu ewent. brakach. 

W pierwszym rzędzie należałoby wpro- 
wadzić w życie obowiązek legitymowania 
się z posiadania zwierzyny zabitej. 

Każdy handlarz w szczególności mu- 
sinłby dowieść, że kupił ją od kogoś upraw- 
nionego do polowania — w przeciwnym 
wypadku — kara. Zapobiegłoby to w znacz- 
nej mierze rozwielmożnionemu  kłusow= 
nictwu. Sol, 

Projekt noweli do ustawy o organizacji giełd. 
Rada Ministrów na jednem z ostat- 

nich swych posiedzeń omówiła i przyjęła 
projekt noweli do ustawy o organizacji 
giełd z roku 1924. 

Po ogłoszeniu tej noweli w formie 
rozporządzenia p. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej w „Dzienniku Ustaw" uzyska ona moc 
obowiązującą. 

Projekt powyższy dotyczy przedew- 
szystkiem kwestji określenia stanu prawne- 
go t. zw. uczestników giełd. Są to osoby 
nie posiadające praw czkonków giełdy lecz 
dopuszczone do udziału w tranzakcjach 
giełdowych. Projektowana nowela podkreś- 
la wyraźnie, że t. zw. uczestnicy giełd nie 
mogą korzystać ani z czynnego, ani z bier- 
nego prawa wyboru do władz giełdowych. 

Projektowana nowela omawia następ- 
nie kwestję wyznaczenia rzeczoznawców 
artykułów dopuszczonych do obrotu na 
giełdzie. Względem tych rzeczoznawców 
ma być stosowana forma zaprzysiężenia to 
samo co względem przysięgłych maklerów 
giełdowych. > 

Projektowana nowela przewiduie na- 
stępnie, że prezes rady giełdowej ma pra- 

KRONIKA KRAJOWA 
— Rolnictwo na ziemiach Iltewsko- 

białorusk'ch powoli się rozwija. Według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego 
co do zwiększenia powierzchni zasianych 
Ozimin w roku 1927 w porównaniu z ro- 
kiem 1926, wydatniejszy wzrost zasiewów 
wykazują przedewszystkiem województwa 
litewsko-białoruskie, jak: wileńskie, nowo- 
gródzkie, poleskie i częściowo blałostockie 
obok paru województw małopolskich oraz 
województwa lubelskiego. 

Z CAŁEJ POLSKI. 

= Wzrost zasiewów w Polsce. Na 
podstawie sprawozdań korespondentów 
rolnych, otrzymanych przez Główny Urząd 
Statystyczny, powierzchnia ozimin zasia- 
nych jesienią 1927 r. dla całej Polski wy- 
nosi: pszenica 1089.9 tys. ha, żyto 5077.1 

wo wydawania doraźnych zarządzeń na 
zebraniach giełdowych w razie koniecznoś- 
ci zlikwidowania niepożądanej sytuacj 
prezesowi rady giesdowej przysługiwać też 
będzie prawo wystąpienia z wnioskiem 
przed radą giełdową w sprawach zawiesze- 
nia kogokolwiek z członków giełdy w pra- 
wach członkowskich na pewien okres 
czasu. 

Projektowana nowela przewiduje też 
utworzenie instytucji komisji oawoławczych, 
Komisje takie utworzone być mają dle 
każdego rodzaju giełdy z osobna. Komisje 
te bęszie powoływać do życia właściwy 
minister z pośród członków danej giełdy. 

Projektowana nowela w dalszych ar- 
tykułach normuje poważne zagadnienie pieł- 
dowych sądów rozjemczych, rozszerzając 
ich kompetencje. Nowe przepisy dopusz- 
czać będą rozstrzyganie przez giełdowe sądy 
rozjemcze sporów wynikających nawet z 
tanzakcyj niegieldowych ale między człon- 
kami giełdy, a ponadto sporów między 
członkami a nieczłonkami giełdy, o ile 
tylko przedmiot sporu dotyczyć będzie ob- 

liektów dopuszczonych na danej giełdzie. 

tys. ha, jęczmień 25.6 tys. ha. 
W porównaniu z rokiem 1926 cała 

powierzchnia zasiana oziminami wykazuje 
zwiększenie о 1,4 proc., przyczem po- 
wierzchnia zasiana pszenicą wzrosła. o 2,1 
proc., žytem o 1,3 proc., jęczmieniem o 
0,1 proc. : ' 

— Komercjalizacja przedsiębiorstw 
komunalnych. Kwestja usamodzielnienia 
i skomercjalizowania przedsiębiorstw  ko- 
munalnych jest w chwili obecnej jednem z 

za w samorządach. 
ile te ostatnie odnoszą się z rezer- 

wą do koncepcji zupełnego usamodzielnie- 
nia przedsiębiorstw komunalnych, to przy- 
wiązują dużą wagę ao ich skomercjalizo- 
wania, — jako czynnika, mogącego mieć 
dodatni wpływ na usprawnienie działa|- 
ności przedsiębiorstw, oraz podniesienia 
zdolności kredytowej miast,   

W roździale Vll-ym (ostatnim) post | stanie niebywałego zaniedbania, 

najbardziej aktualnych zagadnień, dysku- | ?: 

Kwestja jednak komercjalizacji winn 
być traktowana ostrożnie i przeprowadzo 
na pod warunkiem, aby przedsiębiorstwa 
komunalne, przezaaczone dla celów uży- 
teczności publicznej, nie zostały prze- 
kształcone . na zakłady  przemy- 
słowe, ponieważ zatraciłyby wtedy swój 
zasadniczy charakter i dążyłyby jednynie 
do powiększenia zysków. 

Kwestja komercializacji przedsiębiorstw 
komunalzych wchodzi obecnie w fazę za- 
interesowań czynników rządowych i już w 
czasie najbliższym odpowiednie minister- 
stwa rozpoczną pracę nad skonkretyzowa- 
niem tego zagadnienia. 

— Niski stan zużycia nawozów 
sztucznych na terenie woj. wschodnich. 
Według informacyj, udzielonych w jednym 
z wywiadów prasogłych przez. p. inżyniera 
Leona Roniewicza, kierownika Centralnego 
Biura Porad Rolnych konsumcja nawozów 
sztucznych na terenie woj. wschodnich 
przedstawia się niezmiernie nisko w po- 
równaniu z innemi dzielnicami Polski. 

Tak, w roku 1926 na ziemiach woj 
poznańskiego zużyto przeciętnie 20 kg. z 
wszystkich 3 grup nawozów sztucznych 
na 1 ha ziemi ornej, na Śląsku ilość ta 
stanowiła 14 kg, na Wołyniu zaś stosunek 
ten wyraził się 91 gramów, a na Polesiu 
293 gramów. 

Odpowiednio do tego kształtuje się i 
stosunek zebranych z 1-go hektara ziemi 
plonów. 

Podczas gdy w Poznańskiem np. ze- 
brano owsa na tej przestrzeni około 19 — 
20 centnarów metrycznych, na Śląsku — 
około 16, to na Wołyniu — tylko 8 i pół, 
'a na Polesiu 7,8. 

— Konferencja w sprawie standa- 
ryzacji jaj. W Ministerstwie Rolnictwa 
odbyła się konferencja z przedstawicielami 
organizacyj jajczarskich, na której władze 
rządowe zaznajomiły zebranych z opraco- 
wanym już ostatecznie projektem w spra- 
wie reglamentacji wywozu jaj. 

Ten tak ważny dla naszego eksportu 
produkt, wysyłany jest dzisiaj zagranicę w 

dość po- 
wiedzieć, że jedynie jaja marokańskie i 

skich w gorszym stanie od naszych. 
Przy standaryzacji wchodzić będzie w 

grę wielkość jaj, ich czystość i świeżość, 
oraz odpowiednie stemplowanie i pako- 
wanie. 

Aby wyłączyć pośrednictwo w handlu 
jajami, prawo ich skupu i sprzedaży będzie 
oddane organizacjom spółdzielczym i przy- 
tem tylko. tym, które mają odpowiednie 
do tego urządzenia. Wszystkie te organiza- 
cje będą przez Ministerstwa Rolnictwa, prze- 
mysłu i Handlu zarejestrowane. 

Aby umożliwić spółdzielniom jajczar- 
skim możność racjonalnych operacyj han- 
dlowych, rząd przystąpi w najbliższym cza- 
sie do budowy wielkich chłodni w Gdyni i 
szeregu mniejszych chłodni w całym kraju. 

Chłodnie te pozwolą na gromadzenie 
zapasu jaj i wysyłanie ich wtedy, kiedy 
odpowiadają temu najbardziej konjunktury 
handlowe. 3 

KRONIKA SKARBOWA, 
— Uprawnienia płatników podatku 

dochodowego, którzy niezłożyli zeznania 
o dochodzie. Najwyższy Trybunał Admi- 
nistracyjny orzeczeniem z dnia 21 grudnia 
1927, L. rej. 1850-27 ustalił, że płatnik, 
który był obowiązany [złożyć zeznanie o 
dochodzie i obowiązku swego nie dopełnił, 
nie jest mimo to pozbawiony prawa doma- 
gać się w odwołaniu wezwąnia go na po+ 
siedzenie Komisji Odwoławczej dla udzie 
ienia ustnych wyjaśnień. Obowiązkiem Ko- 
misji jest takiego płatnika wezwać na po- 
siedzenie. 

— Składanie zeznań o dochodzie 
na rok 1928. W myśl artykułu 50 Ustawy 
o podatku dochodowym, winne wszystkie 
osoby fizyczne i prawne, których dochód 
w roku poprzedzającym rok podatkowy 
przewyższył 1500 zł. złożyć zeznanie o do- 
chodzie na przepisanym formularzu, przy- 
czem termin składania zeznań dla osób fi- 
zycznych upływa dniem 1 marca b. r., dla 
osób zaś prawnych z dniem 1 maja b. r. 

Obecnie zaś, jak się dowiadujemy, 
rozporządzeniem Ministerstwa Skerbu, ter- 
min składania zeznań o dochodzie dla о- 
sób fizycznych został przesunięty do dnia 
pierwszego maja r. b. 
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W dniu 19 b. m. odbył się w sali 
Stowarzyszenia Handlowców wielki Wszech- 
polski Zjazd Drobnego Kupiectwa, zaini- 
cjowany przez Centralę Drobnego Kupie- 
ctwa i Przemysłu Rzeczypospolitej. 

Obradom przewodniczył inż. Rogo- 
wicz, wiceprezes Rady Miejskiej. Po prze- 
mówieniach  powitainych, wygłoszonych 
przez inż. Słomińskiego, prezydenta m. st. 
Warszawy i innych, zebrani wysłuchali re- 
feratów inż. Rogowicza na temat „Zadania 
kupiectwa chrześcijańskiego w konsolidacji 
stanu średniego", adw. Radlickiego—,,Zna- 
czenie ustawy przemysłowej i izb przemy- 
sł>wo-handlowych dla kupiectwa* oraz 
Edw. Idzikowskiego — „Kupiectwo wobec 
zagadnień chwili bieżącej”, poczem odbyto 
dłuższą dyskusję, podczas której przema 
wiali liczni przedstawiciele organizacyj drob- 
nego kupiectwa z różnych miast. - 

Uchwały Zjazdu w części dotyczącej 
kwestji podatkowej, stwierdzają, że Średnie 
i drobne kupiectwo, nie posiadając odpo- 
wiedniej reprezentacji w komisjach podat- 
kowych, jest tem samem pozbawione usta- 
wowo przysługującego mu wpływu na wy- 
miar podatków. Ponieważ taki stan rzeczy 
rujnuje średni drobny handel, przeto Zjazd 
uchwala zwrócić się do pana ministra Skar- 
bu z prośbą o: 1) połączenie świadczeń 
podatkowych, a w pierwszym rzędzie o 
zniesienie podatku obrotowego i włączenie 
go do stałych opłat za Świadectwa prze- 
mysiowe, 2) powiększenie kategoryj Świa- 
dectw przemysłowych na przedsiębiorstwa 
handłowe do liczby 8, 3) uznanie Centrali 
Drobnego Kupiectwa za jedyną reprezen- 
tację średniego i drobnego kupiectwa oraz 
o przyzńanie tejże centrali i zrzeszeniom 
przez nią wskazanym prawa delegowania 
swych przedstawicieli do komisyj szacun- 
kowych i odwoławczych państwowego po- 
datku przemysłowego, obrotowego i do- 

ML zjazd delegatów Legii Inwalitów W. P. 
W dniach 12, 13 1 14 b. m. odbył 

się w Warszawie III walny zjazd delegatów 
Inwalidów Wojsk Polskich, na który gro- 
madnie przybyli delegaci ze wszystkich 
stron Polski, 

Obrady poprzedzone zostały uroczy- — 

Z uchwał Wszechpolskiego Zjazdu Drobnego 
Kupiectwa. 

  

   
    

   

  

     

  

   
   
   
    

    
   
   
   
   
    

  

    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

    
   
   
   
   
   

    

    
     

chodowego, 4) wobec ciężkiej sytuacji, w 
jakiej znałazł się średni i drobny handel, 
będąc całkowicie pozbawionym kredytów— 
o zniżenie odsetek za zwłokę do wysoko= 
ści 1% miesięcznie oraz kosziów egzeku- 
cyjnych do 2% bez względu na czas, 5) o 
wydatniejszą współpracę z organizacjami 
gospodarczemi w sprawach, mających zna- 
czenie dla handlu. 

Uchwały powzięte w sprawzch kredy- 
„towych opiewają, że średni i drobny han- 
del, wobec ciężkich warunków gospodar- 
czych kraju zmuszony jest dv udzielania 
kredytów szerokim warstwom konsumen- 
tów, a będąc przytem ustawov > ograniczo- 
nym w zyskach, z konieczności musi ko- 
rzystać z drogich kredytów prywatnych, 
dochodzących do 60% w stosunku rocznym, 
co powoduje w pierwszym rzędzie zwyżkę 
cen artykułów spożywczych, następnie przy- 
czynia się do upadku handiu. Dla skutecz- 
nego zwalczania drożyzny i poprawy poło- 
żenia handlu, Zjazd apeluje do miarodaj- 
nych czynników © przydziai kredytów 
instytucjom, mogącym udzieleć pożyczek 
średniemu i drobnemu kupiectwu. ” 

Zjazd poleca również zarządowi Cen- 
trali usilne popieranie Banku Spółdzielcze= 
go Drobaego Kupiectwa 1 w Związku z 
tem wzywa ogół polskiego kupiectwa do 
zapisywania się na udziałowców Banku, 
składania w nim swych oszczędności i w 
miarę możności dokonywania wszelkich 
tranzakcyj za jego pośrednictwem. у 

Rezolucje Zjazdu wreszcie zwracają 
się do polskiej prasy stołecznej i prowin- 
cionalnej, by zechciała poświęcać więcej 
uwagi interesom gospodarczym, aby zech- 
ciała uważać ogół kupiectwa za czynnik 
twórczy i traktowała na łamach swych Or“ 
ganów kupiectwo z należytą powagą i bez- 
stronnością. 

SPORT. 
Przygotowania do pięcioboju nowocze- 

snego. Ч 
Z wielką starannością preygotowuje | 

M. Spraw Wojskowych zawodników do pie» 
cioboju nowoczesnego na Ilg"zyskach IX 

      
proszeni goście po sformowaniu pochodu 
udali się na grób Nieznanego Żołnierza, 
gdzie najbardziej okaleczały inwalida złożył 
palmę przewiązaną wstęgą z napisem: „,ln- 
walidzi Wojsk Polskich — Nieznanemu 
Koledze z walk o Niepodległość Ojczyzny”. 

Obradom przewodniczył znany i lu- 
biany w kołach b. wojskowych rotmistrz— 
inwalida inżynier Nitman. Po wysłuchaniu 
sprawozdania Kom. Wyk. wywiązała się 
ożywiona dyskusja, poczem Zjazd udzielił 
ustępującym członkom Zarządu absolutor- 
jum. Jednym z ważniejszych punktów ob- 
rad była zmiana dotychczasowego statutu 
organizacji dostosowując go do potrzeb 
Legii, jak naprzykład, wprowadzono arty- 
kół, który zezwala na przyjmowanie do 
Legji, inwalidów armij zaborczych, o ile 
jednak ci po uzyskaniu stanu inwalidzkie- 
go w armjach obcych służyli w W. P., 
uchwalono zmianę nazwy „Komitet Wyko- 
nawczy“ na „Zarząd Główny”, rozszerzono 
znacznie kompetencje Rady Nacz., oraz 
poczyniono wiele innych doniosłych dla 
rozwoju Legji poprawek Statutu, W dal 
Szym ciągu obrad wybrano nowy Główny 
Zarząd z inżynierem Nittmanem na czele 

jjako prezesem, Głów. Komisję Rewizyjną 
i Radę Naczelną. Między innemi zostali 
pochodzący z Wilna Jan Kamiński, sekr. 
Oddz. Wil. do Gł. Kom. Rew, i Edmund Głu- 
chowski do Rady Naczelnej. W toku dal- 
szych obrad uchwalono zwrócić się do 
Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego z 
prośbą, o przyjęcie protektoratu nad Legją 
lawalidów W. P., oraz popierać obecny 
rząd wszelkiemi siłami, Obydwie uchwały 
zostały przyjęte przez aklamację przy en- 
tuzjastycznych okrzykach na cześć Pierw- 
szego Marszałka Polski. Jednocześnie wy- 
słano hołdownicze depesze do Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsud- 
skiego. Po zapadnięciu szeregu uchwał, do- 
tyczących obrony interesów inwalidów W. 
P., powzięto rezolucję obrania bohatera 
Woli inwalidę gen. Sowińskiego patronem 
Legii. Pod koniec zjazdu na zaproszenie 
przewodniczącego delegat z Wilna Kamiń 
ski wygłosił referat o celach i zadaniach 
Z. O. W.nawołując gorąco przytem Wszyst- 
kich obecnych do propagowania idei zjed- 
noczenia wszystkich b. wojskowych pol- 
skich w jedną olbrzymią całość. Referat 
wywołał ożywioną dyskusję, skutkiem któ- 
rej uchwalono szereg daleko idących wnio- 
sków mających na celu konsolidację b. 
wojskowych. Późao wieczorem 14 b. m. 
Zjazd zakończył swe tak owocne obrady 
spontaniczną manifestacją na cześć Mar- 
szałka j. Piłsudskiego zapoczątkowaną, co 
zaznaczyć należy, przez delegatów z Poznań- 
sklego i Pomorza. Delegaci Zjazdu wyra- 
żali ogólne ubolewanie z powodu nieobec- 
ności pana mejora Eugenjusza Kozłow- 
skiego prezesa Oddz. Wil. Legji Inwalidów 
W. P., który z powodu niedyspozycji na   
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Do zawodów | 
       

  

poon. jai dy kami 2 
įampDrani są pod uwagę: 

Kaas ąlyszko, por. Koprowski 
i st. wachm. SzelestoWsKi. = 

M. S. Wojsk. podało u? =<So=AsAC 
mości szczegółowy plan treningów tych 
czterech sportowców. Oto jegó zarys. 

Do 15 lutego b. r. każdy z zawodni- 
„ków ćwiczy w swym garnizonie przede- 
wszystkiem jazdę konną, pozaten: prowadzi 
trening przygotowawczy do biegu strzela- 
nia i szermierki. : 

Od 20 lutego do 15 marca kandyda- 
ci grupy olimpijskiej przebywają na wspól- 
nym treningu w Krakowie, gdzie w pierw- 
szym rzędzie, korzystając z krytej pływalni 
Y. M. C. A. oraz instruktorów Związku 
Szermierzy — specjalizują się w pływaniu 
i szermierce. 2 

Do początku maja zawodnicy ćwiczą 
w swych garnizonach, przyczem w tym 0- 5 
kresie główna uwaga skupiona jest na bieg 
i strzelanie. Maj — to znów koncentracja 
w Krakowie, sprawdzanie postępów, zawa- 
dy próbne i t. p. W czerwcu — ćwiczenia 
w swych garni.onach już obecnie wszyst- 
kich punktów pu cioboju. 

Wreszcie o. 1 do 20 lipca (dzień wy- 
jazdu do Amsterd 'nu) kandyd ci zjeżdżają. 
do Warszawy, gdzie orzeprowz dzają Osta- 
teczny trening i na z. kończenie rozgrywają | 
zawody eliminacyjne. я 

We wszystkich stadjach treningu za- 
wodnicy mają zapewnioną pomoc instruk- 
torów jazdy konnej, szermierki, lekkiej 
atletyki, pływania orąż sg. i korzy- 

  

    

letu, pływanić 

  

   
   

     

      

   
    
    

  

    

   

      

   

   

                    

    

   

      

    

  

     

  

   
    

   

   
   

     

      

   

    

    
   

      

stanie z koni wierzcłiowych +ha maneżu, 
strzelnic, pływalni oraz szeregu udogodnień 
w służbie, : ` 

Zamierzenia przedolimpijskiė szermierzy. 
W ślad za wieloma gałęziami sportu, 

polscy szermierze zaczynają myśleć na se- 
rjo o zbliżającej się Olimpjadzie. Już od 
dwunastego lutego odbędą się zawody re- 
wanżowe pomiędzy drużyną szermierczą 
Polskiego Związku Szermierzy oraz zespo- 
łem Centralnej Szkoły Wojskowej Gimnas* 
tyki i Sportów w Poznaniu, a wyniki spot- 
kań posłużą za podstawę do eliminacji dru- 
żyny olimpijskiej. W lutym też uruchomio- | 
ny zostanie w Krakowie ošrodek treningo- 
wy dla przyszłych olimpijczyków, którzy 
a: będą pod kierunkiem instruktora 
ęgra. 

Projektowany jest także wyjazd 4—5. 
szermierzy przedewszystkiem szablistów do. 
Budapesztu. W przeciągu tygodnia Szer= 
mierze nasi rozgrywaliby tam codziennie w | 
innym klubie turnieje, co przyniosłoby na- 
pewno więcej korzyści od urządzanych w 
kraju międzynarodowych zawoców, w któ* 
rych szermierze polscy mogliby ść 
zaraz w pierwszych kolejkach torniejowych. 
Wyjazd do stolicy Węgier będzie miał i tę 
dobrą stronę, że pozwoli naszym szermie- 
rzom zaangażować trenera na podstawie   Zjazd przybyć nie mógł. osobistego przeświadczenia o jego walorach.    
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Nr. 44 (1091) 

Pranas Biełarnskiej łościańsko - Robotniczej Hromady 
Pierwszy dzień rozprawy. 

Przed rozprawą. 

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczął się 
w dniu wczorajszym, budzący ogromne za- 
ciekawienie, proces pięćdziesięciu sześciu 
członków Białoruskiej Robotniczo-Włościań- 
skiej Hromady. Karetka więzienna ochra- 
niana przez pieszych i konnych policjantów 
małemi grupami przewiozła z więzienia na 
Łukiszkach oskarżonych do gmachu sądo- 
wego. Wnętrze gmachu obsadzone silnie 
przez policję, To też nikt prócz osób po- 
siadających specjalne karty wejściowe nie 
mógł wślizgnąć się na salę obrad, a nawet 
do kuluarów sądowych. Stopniowo napły- 
wają Świadkowie, dla których przygotowano 
specjalną salę. 

Otwarcie posiedzenia. 

O godzinie 10.30 na salę wchodzi 
oddział policji i formuje szpaler dookoła 
ław przeznaczonych dla oskarżonych. Wpro- 
wadzają oskarżonych w kolejnym porząd- 
ku, w jakim figurują na akcie oskarżenia. 
Upływa kilkanaście sekund, odzywa się 
dzwonek oraz okrzyk woźnego sądowego: 
„Sąd idzie, proszę wstać”. Wchodzi prze- 
wodniczący vice-prezes Sądu Okręgowego 
p. A. Owsianko za nim sędziowie pp. A. 
Jodzewicz, A. Borejko i zapasowy Brzo- 
zowski. 

Zarząd prokuratorski reprezentowany jest 
przez podprokuratorów pp. Kałapskiego i 
Rauzego. Krzesła sekretarzy zajmują apli- 
kanci Korkuć i Odyniec. 

Obrona. 

Przed podjum z obu stron stoły. Z 
prawej strony zasiadają obrońcy pp. Jan 
Babiański, Duracz i Ettinger (junior) z War- 
szawy oraz przedstawiciele miejscowej pa- 
lestry pp. Abramowicz, prof. Petrusewicz, 
Krzyżanowski, Sienkiewiczówna, Załkind, 

Matjasz, Preiss, Romankiewicz, Oraz apli- 

kanci adwokaccy pp. Worotgūski, Marci- 
nowski i Solc. Ponadto zapowiedziane jest 
przybycie z Warszawy mecenasów ormnia- 
rowskiego i Honigwilla. 

Prasa. 

Przy stołach prasowych prócz spra- 

wóżdawców miejscowych i stołecznych pism 

widać przedstawiciela Tass'a (oficjalnej agen- 
cji sowieckiej) p. Kowalskiego „Izwiestji e 
p. E. Bratina i New-Yorskiego „Forwerts'u“ 
p. M. Weinreicha stałego mieszkańca Wilna. 

Częściowa tajność obrad. 
Przewodniczący oznajmia, że komplet 

sędziowski zwiększony został o sędziego 
zapasowego, ponieważ Sprawa. ciągnąć się 
będzie kilsa tygodni, a przęz ten czas mo- 
że zajść wypadek zachorowania sędziego. 

Ponadto p. przewodniczący „oświad- 
czył, że spraWa rozpoznawana będzie przy 
"drzwiach otwartych i jedynie w wyjątko- 
wych wypadkach poruszania spraw, doty- 
czących tajemnic państwowych, publiczność 
znajdująca się na sali zostanie na pewien 
czas usunięta. Nadmienić tu należy, że o- 
gółem wydano zaledwie pięćdziesiąt prze- 
pustek — dla prasy, rodzin oskarżonych 
oraz przedstawicieli władz. 

Sprawdzanie generałjów oskarżo- 
2 nych. 

Następuje Sprawdzanie generaljów o- 
skarżonych. Wyjaśnia się przy tej sposob 
ności, że wszyscy prawie są wyznania pra- 
wosławnego, narodowości białoruskiej, Kil- 
ku zaledwie jest katolików i 1 ma'ometa- 
nin. Siedzą i zeznają w porządku następu- 
jącym: b. poseł Bronisław Taraszkiewicz 
z Wilna, b, pos. Szymon Rak-Michajłow= 
ski z Wilna, b. poseł Paweł Wołoszyn z 
Warszawy, b.pos. Piotr Miotła ze wsi Ku- 
chince, gm. mikłaszewskiej, pow. dziśnień- 
skiego, Radosław Ostrowski z Wilna, Ma- 
ksim Bursewicz z Wilna, Fabjan Okińczyc 
z-Wilna, Józej Sznarkiewicz z Wilna— 
wszyscy ci oskarżeni © przestępstwa Zz 
art. 102, cz. II, 51 i 110 K. K. 

Antoni Łuckiewicz z Wilaa, Aleksan- 
der Kowsz z Wilna, Władysław Nowakow- 
ski z Wilna, Aleksander Miśkiewicz z Miru 
pow, stołpeckiego, Jan Kuźmicz z Górnej 
Ruty gm. horodeczańskiej, pow. nowogr., 
Klaudja Hoćko z Rutkiewicz, gm. korelic- 

kiej, pow. nowogródzkiego, Mikołaj Jaki- 
mowicz z Grodna, Wincenty Szuszkiewicz 
z Grodna, Józef Balicki z Grodna, Wło- 
dzimierz Poddubik z Grodna, Paweł Dra- 
gun ze Siarowszczyzny, gm. Kamionka, 
pow. grodzieńskiego, Michał Kołpak i Jan 
Kot, obaj ze wsi Czachce, gm. linowskiej, 
pow. prużańskiego, Józef Potapczuk z Orań- 
czyc. gm. linowskiej, pow. prużańskiego, 
Włodzimierz Gmyr z Soczycy, gm. solec- 
kiej, pow. prużańskiego, Bazyli Szkodzicz 
z Łazarynowicz, gm. Łysków, pow. wołko* 
wyskiego, Stefan Szczygliński z Bojarszczy- 
zny, gm. Izabelin, pow. wołkowyskiego, 
Włodzimierz Charkiewicz z Michnowki gm. 
tarnapolskiej, pow. wołkowyskiego, Stefan 
Jankowski z Terechowicz, gm. Lyskow, 
pow. wołkow., Aleksander Potocki z Hor- 
nostajewicze, gm. porozowskiej, pow. woł- 
kowyskiego, Jan Giełda z Wierzchlesia, 
gm. szudziałowskiej, pow. sokólskiez0, Ale- 
ksander Zdaniuk z Ostrowia, gm. dąbrow- 

skiej, pow. sokólskiego, Paweł Białomyży 
z Ostrówki, gm. dąbrowskiej, pow. sokól- 
skiego, Marcin Kozicz ze Strelczyk, gm. 
nowodworskiej, pow. sokólskiego, Szymon 

Sawaniec z Kościeniewa, gm. czemerskiej, 
pow. słonimskiego, Paweł Jakubczyk i Ser. 

gjusz Sawaniec, obaj z Kozłowszczyzny, 
pow. słonimskiego, Michał Jefimowicz i 
Ignacy Szaćko, obaj z Jeziornicy, gm. cze- 
merskiej, pow. słonimskiego, Aleksander 
Marczyk z Talkowszczyzny, gm. derewień- 
skiej, pow. słonimskiego, Antoni Sokołow- 
ski z Głębokiego, pow. dziśnieńskiego, Mi- 
chał Nikoforowski z Prozorok, pow. dzi- 
Śnieńskiego, Konstanty Łabuńko z Przedo- 
łów, gm. pliskiej, pow. dziśnieńsk., Stefan 
Stocik z Głębokiego, pow. dziśniańskiego, 
Konstanty Szokiło z Mołotan, gm. dokszy- 
ckiej, pow. dziśnieńsk., Michał Szewiel z 
Wiecier, gm. dokszyckiej, p. dziśnieńskiego, 
Teodor Woronkowicz i Jan Woronkowicz, 
obaj z Targun, gm. dokszyckiej, p. dziśn., 
Anatol Daniłowicz vel Kolago, również z 
Targun, Aleksander Antonowicz zc wsi Wa- 
siulki, gm. krzywickiej, pow. wilejskiego, 
Wincenty Sałyga z Feliksowa, gm. Lebio- 
da, pow. lidzkiego, Wincenty Krupica i 
Ignacy Marmysz, obaj ze wsi Wole, gm. 
orleańskiej, pow. lidzkiego; — wszyscy ci 
od Kowsza do Marmysza oskarżeni z art. 
102 cz. Il K.K. 

Stefan Kulina-Kulinowski z Syczewic, 
gm. radoszkowickiej, pow. mołodeczańsk. 
Kulinowski osk. z art. 102 czII K. K. i 
111 ust. I K. K. 

Stefan Kozaczonok z Scienki, gm. tu- 
miłowickiej, pow. dziśnieńskiego, Michal 
Kowalew z Tumiłowicz, pow. dziśn., Nikanor 
Kowalewicz i Marek Korniłowicz z Dzie 
dzino, gm. tumiłowickiej, pow. dziśnieńsk. 
Ci ostatni, t.j. Kozaczonok, Kowalew, Ko- 
walewicz i Korniłowicz oskarżeni z art 102 
cz. II i 49, 51, 499, cz, 1 ust. IV K. K. i 

51, 455 ust, 12 K. K.i z art. 207, 208 i 
523 U. P. K. 

Podczas sprawdzania generaljów wy- 
jaśnia się, że gros oskarżonych stanowią 
drobni rolnicy, a zaledwie kilku posiada 
wyższe lub Średnie wykształcenie. Wszyscy 
mówią po białorusku. Nawet Polak i ma- 
hometanin odpowiadają sądowi po biało- 
rusku. Procedura ta trwa b. długo, 

Po zakończeniu sprawdzania genera- 
ljów przewodniczący zapytuje strony czy 
nie mają nic przęciw zaprzysiężeniu świad- 
ków przed odczytaniem aktu oskarżenia. 
Sprawdzenie generaljów Świadków i za- 
przysiężenie, wobec ich ogólnej ilości, do- 
chodzącej do 660, musi zająć dużo cza- 

su, to też dokonanie tego po odczytaniu 
aktu oskarżenia, obejmującego dziewięć- 
dziesiąt, stron druku» zmusiłoby,, świadków 
do zbyt dużej straty czasu. Strony nie 
zgłaszają sprzeciwu, 

Sąd sprawdza obecqość świadków, 
przyczem okazuje Się, że Siedemdziesięciu 
nię stawiło się weale. Na Wniosek proku- 
ratora przewodniczący ogłasza przerwę, 
podczas której pp. prokuratorzy zajęli się 
poasegregowaniem Świadków I Opracowa- 
nem Odnośnego Wniosku, którzy zgłaszają 
po przerwie. z 

Wniosek o- odroczenie rozprawy. 

Zabierają głos obrdficy. 
Pierwszy mówi prcf. Petfusewicz. O- 

świadcza.on, żę złożył do Sądu podanie o 
zawezwanie całego szeregu świadków, ma- 
jących ustalić alibi jego mocodawców, lecz 
Sąd prośbę tę odrzucił. 

Obecnie prot. Petrusewićcz prosi o 
cofnięcie decyzji i zawezwanie wskazanych 
świadków. Następni obrońcy pp. Abramo" 
wicz, Babiański, Krzyżanowski, Duracz i 
Ettinger proszą O to samo. * Wywięzuje się 
dyskusja, w wyniku której prof. Petruse- 
wicz prosi o odroczenie sprawy o ile 
p o reasumpcję decyzji SWojej Sąd 
uchyli. 

| Po przerwie obiadowej przewodniczą- 
cy ogłasza decyzję Sądu w sprawie niesta- 
wiennictwa świadków oraz oświadcza, że 
decyzja w sprawie reasumpcji decyzji co 
do sprowadzenia świadków ogłoszona zo- 
stanie na jedndm z najbliższych posiedzeń. 
Jednocześnie Sąd prosi pp. obrońców, aby 
złożyli na piśmie umotywowane prośby. 
Sprawę — Sąd postanawia rozpoznać. 

Zaprzysiężenie świadków. 

Następuje zaprzysiężenie Świadków 
partjami po 50 osób. Przysięgę przyjmują 
kolejno duchowni katolicki i prawosławny. 
Izraelici przysięgają, powtarzając za p. prze- 
wodniczącym rotę przysięgi. Bezwyzna- 
niowcy składają przyrzeczenie mówienia 
prawd. Po zaprzysiężeniu każdemu ze 
świadków oznaczony zostaje dzień, w któ- 
rym musi stawić się do Sądu. 

Pierwsi świadkowie zeznawać będą w 
dniu 13 marca r. b, 

Dziś dalszy ciąg obrad. 

Iloty medal ku czci prof. Balzera, 
Ze wszystkich stron Polski napływa- 

ją liczne zgłoszenia z prenumeratą medali. 
Wobec tego Komitet Obywatelski przedłu- 
ża okres prenumeraty po cenach dotych- 
czasowych — (medal srebrny 40 zł., me- 
dal bronzowy 10 zł.) — do dnia 15-go 
marca 1928 r. włącznie, Uprasza się skła- 
dać prenumeratę, jak dotychczas, czekiem 
Pocztowej Kasy Oszczędności na konto 
„Miejskiej Kasy Oszczędności we Lwo- 
wie Nr. 59, 914". 

7е szczególnem zadowoleniem pod- 
nosi Komitet niezwykły udział w tej akcji 
Uniwersytetu Poznańskiego, który zamówił 
dotychczas dla członków swoich 6 medali 

srebrnych i-61 bronzowych. Uniwersytei 
Poznański jest najpiękniejszym wzorem, 

jak cenić i czcić należy wielkie zasługi na-   ukowe i obywatelskie dostojnego Jubilata. 

KUR JE R 

Biuro B. B. W. z Rz. na okręg wileński 
otrzym:ło konkretne dane o zamiarach terory- 
zowania wybitniejszych działaczy listy Nr. 1 za- 
równo przez agitatorów listy Nr. 2, pz najem- 
ników Nr. 25. Podajemy wiadomość 0 tak cy- 
nicznych metodach walki pod sąd opinii. Widać 
z tego, Iż zarówno Komitet „Wyborczy Związku 
katolicko-narodowego, jak i Socjalistyczny Ko- 
mitet Robotniczy straciły wiarę w powodzenie 
głoszonych przez siebie haseł, skoro uciekają 
się do tak cyuicznych metod walki ze swymi 
przeciwnikami politycznymi. 

„. Obydwie wyżej wspomniane li:ty upra- 
wiają na gruncie wileńskim z niemniejszym tu- 
petem teror moralny. Pepesowcy w tysiącach 
egzemplarzy rozpowszechniają zaopatrzoną por- 
tretem Marszałka Piłsudskiego broszurę napi- 
saną przez niego w roku 1903 w Lwowskim 
miesięczniku pod tyt. „Promień*, W której 
Twórca Polski Niepodległej omawiał pobudki, 
jakie skłoniły Go do organizowania oporu 
czynnego przeciwko zaborcom. 

Brygada lotna Wileńskiej Izby Skarbowej w 
dniu onegdajszym wykryła we wsi Faljaniszki 
gminy rzeszańskiej tajną gorzelnię, w której od 
dłuższego już czasu uprawiano procedutę wyra- 
biania wódek. Właścicielem gorzelni okazał się 
niejaki Kajetan Mieczkowski. Przeprowadzona u 

  

KRONIKA NOWOGRODZKA: 

— Zebranie organizacyjne Komi- 
tetu obchodu imienin Marszałka Piłsud- 
skiego. Onegdaj z inicjatywy Związku 
Strzeleckiego odbyło się w Nowogródku 
pod przewodnictwem wojewody p. Beczko- 
wicze, zebranie organizacyjne Komitetu 
obchodu imienin Marszałka Józeta Piłsud- 
skiego w sali posiędzeń Urzędu Wojewódz- 
kiego. 

Zebranie zagaił p. wojewoda Beczkoś 
wicz, który w krótkiem przemówieniy/*= 
podniosł ten żywiołowy odruch społeczeń- 
stwa, zmierzający do wyrażenia hołdu Te- 
mu, około którego osoby skupiają się co- 
raz bardziej wszystkie czynniki złączone 
wspólną ideą służenia państwu polskiemu. 
Następnie przystąpiono do dyskusji szcze- 
gółowej, w której zabierali głos p. wice- 
wojewoda Godlewski, ks. dziekan Bukraba, 
pani starościna Hryniewska, starosta Hry- 
niewski, p. Salmonowicz i p. Paczesny. 

W dyskusji został ustalony program 
uroczystości, który będzie obejmować w 
głównych zarysach: 

wowprzęddzień imienin wieczorem 
capstrzyk i iluminacja miasta; w dzień 
imierqn Marszałka t. į, 19 marca, rano u- 
roczyste nabożeństwo, Oraz defilada Ode 
działów Związku Strzeleckiego i przyspo- 
sobienia wojskowego przed p. wojewodą, 
w południe tegoź dnia uroczysta akademia 
i przedstawienie amaforskie, wieczorem 
zaś rat w salach „Ogńiska”. 

Szczegółowe oprącowanie programu 
powierzono Komitetowi wykonawczemu w 
skład Którego weszli wybrani przez akla 
mację: jako, przewodniczący: wice-wojewo- 
da p. Godlewski, zastępca przewodniczą- 
cego: (sędzia p. Parfjanowięz, sekretarz: 
insp. straży poż. p. JafoSzewski, zast. sekr. 
p. Paczesmy; Skarbnik burmistrz p. Cze- 
chowicz, zast, SKątbnika zast. BUFm. p. Sa- 
farewidz, Oraz pani staroŚścina  Fifyniewska, 
zast. starosty p. SlmOnowicz; dyr. gimn. 
państw, p. Bylczyński, dyr. gimn. białoru- 
skiego p, Śkrebiec; inz p. Stjasny 
i raddy p. Salomon. nadto zóstali ko- 
optowani do komitefi wykonawczego pp. 
por. Jelinek, kom. okr. Muzyczka, p. Zdżar- 
ski i p. Paczesny. 

Tegoroczny obchód imienin Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego winien stać się ży- 
wiołową manifestacją uczuć społeczeństwa 
dla Tego, którego imię stało się synoni« 
mem wielkości i potęgi państwa. 

— Zjazd instruktorów Gospodarstwa 
Wiejskiego i Pracy Społecznej wojew. nowo- 
gródzkiego. Celem omówienia najaktualniejszych 
i najbard:iej żywotnych spraw związanych z pra- 
cą instruktorów gosp. wiejsk. i pracy społecznej 
na terenie województwa nowogródzkiego. Zwią- 
zek Instruktorów — oddział woj. nowogródzkiego 
organizuje zjazd w dniu 18-go marca r. b., na 
który zaprasza wszystkich instruktorów, inspek- 
torów, agronomów, kierowników ferm wzoro- 
wych i doświadczalnych, kierowników i nauczy. 
cieli szkół rolniczych, instruktorów oświaty po- 
zaszkolnej pracujących w T-wzch Rolniczych, 
Związkach Kółek Rolniczych, Związkach Mło- 
dzieży Wiejskiej i Sejmikach Powiatowych, oraz 
osoby interesujące się pracą społeczno-oświatową 
wśród rolnictwa, 

Zjazd odbędzie się w Baranowiczach o g. 
10-ej, biuro zjazdu mieści się w lokalu Okręgo- 
wego Związku Kółek Rolniczych w Baranowicząch 
i czynne będzie 17 i 18 marca r. b. 

Informacje wogóle o zjeździe udziela Zwią- 
zek Instruktorów ospodarstwa Wiejskiego i 
Pracy Społecznej Oddział w Nowogródku ul. 
Korelicka Nr-14 telefon Nr 64. 

„ Program zjazdu podany będzie w najbliž- 
szej przyszłości. 

KRONIKA BRASŁAWSKA. 
— Posiedzenie Sejmiku Braslaw- 

skiego. W dniu 21 lutego 1928 r. o go- 
dzinie 11-ej odbyło się posiedzenie Sejmi- 
ku Brasławskiego. 

Na porządku dziennym cały szereg 
spraw. Między innemi sprawa budowy ko- 
lei Druja—Waropajewo, sprawa uchwale- 
nia budżetu Sejmiku na 1928/29 rok, Spra- 
ма upoważnienia Wydziału Powiatowego 
do zaciągnięcia pożyczek i t. d. 

Przewodniczący p. Starosta brasław- 
ski januszkiewicz Zdzisław w obszernem 
swem przemówieniu naszkicował program 
prac na rok bieżący. Między innemi stwier- 
dził, że obecnie stał się bardzo dostępny 
kredyt. Bardzo szeroko i rzeczowo została 
ujęta sprawa inwestycji w powiecie, z cze- 
go dowiedzieliśmy się, że m-ko Widze, 
które jest odcięte od kolei, zostanie połą-   czone bitą szosą z Duksztąmi i prace ror- 

W_ ILE RS K I 

Endecy i socjaliści grożą terorem. 
P.P. $. chce wmówić mniej uświadomio- 

nym masom, jakoby Marszałek Piłsudski jest 
z nimi. 

Endecy znów rozpowszechniają w tysią- 
cach egzemplarzy głównie wśród włościan przy- 
bywających na rynki wileńskie list pasterski 
biskupów oraz redagowane przez p. Kownack'e- 
go pisemko „Głos Wileński* z pomocą których 
głoszą obłudnie o jedynem i wyłącznem tole- 
rowaniu przez kościoł katolicki listy Nr. 24. 

Starym wypróbowanym zwyczajem ende- 
cy w dalszym ciągu uważają za uprzywilejowa- 
ny teren dla A kościoły katolickie. 

Dale jesteśmy od twierdzenia, iż dzieje 
się to za wiedzą księży, nie mniej jednak kon- 
statujemy fakt, iż w dniu 22 lutego r. b. w 
kościele Serca Jezusowego kilka kobiet kupczy- 
ło prasą endecką, oraz rozdawało wiernym ca- 
łe pliki agitacyjnej bibuły listy Nr. 24, skiero- 
wanej wyłącznie przeciwko liście Nr. 1; 

Wykrycie tajnej gorzelni. 
niego rewizja ujawniła większą ilość wódki 50%0-e! 
i szereg preparatów potrzebnych do wyrabiania 
wódek, które jako materjały obciążające zostały 
skonfiskowane. Mieczkowskiego aresztowano i 
osadzono w więzieniu.   
  

Wieści i obrazki z kraju. 
poczną się w tym roku, na co siery-fZ4- 
dowe dają 175 tysięcy. zł. tytułerń zapó= 
mogi bezpowrotnej. Poruszońą również 
została sprawa budowy szpitala, z której 
wynika, że budynek, „gdzie obecnie mieści 
się starostwo (jest<fo przedwojenny budy- 
nek szpitala) „zóstanie wzięty nasten cel, 
natomiast „rózpocznie się budowa fządo- 
wego budynku pod urząd starostwa kosz- 
tem„prześzło 600 ciuset tys. zł. 

Następnie zostanie zrealizowany pro- 
gkt budowy mostu w Druji kosztem 
szło 100 tys. zł. Z treści tego prze ię 
nia dowiedzieliśmy się, że meljoracja rol- 
na zostanie posufięta daleko naprzód, w 
tym celu w roku bieżącym zostanie od 
rządu wypożyczońa pogłębiarka do regu- 
lacji rzeki Drujki, ma co rząd daje 50 proc. 
zapomogi i zostamie odwodnionych 8 ty- 
sięcy dziesięcin. 

Najciekawszym momentem była spra- 
wa budowy kolei Woropajewo—Druja, 
która została zdecydowana przez czynniki 
rządowe. I tu p. starosta apelował sej- 
miku, aby ten uchwalił znikomą część in 
natura bo 600-700 tys. zł. Urząd zaś 
daje przeszło 4 i pół miljona zł. 

Przemówienie p. starosty | to 
burzliwemi oklaskami 1 przystąpiono do 
obrad nad uchwaleniem budżetu. Tu, w tej 
tak ważnej chwili członkowie Sejmiku, co 
z zadowoleniem nałeży podkreślić, rzeczy 
wiście stanęli na wysokości swego zadania 
(za wyjątkiem lekkiej i nie raž 
cji) 1 dali dowód zrozumienia obywatel- 
skiego, że budżęt ten jest konieczny dla 
ogólnej naprawy |Spraw powiatu, to też 
budżet uchwalono | Bez is zastrzeżeń, 

Między innėmi Sejmik Braslawski 
py raz uchwalił 2 tysiące zł. na P, W. 

W. Е. co należy przyjąć z  wiel- 
kiem zadowoleniem. sprawozdania 
radnego p. Jozallisa dowiedzieliśmy się, 
że dzięki bardzo. daleko idącemu poparciu 
rządu Marszałka Piłsudskiego powiat pod 
tym względem rożźwija się i są bardzo re- 
alne nadzieje п% młedaleką przyszłość. 
Również niestrudzony w swej pracy zawo- 
dowej dr. Alszmim rzeczowo ujął sprawy 
lecznictwa. 5 Schab.   

Listy do Redakcji. 
Wielmożny Panie Redaktorze! 

Niech mi wolno będzie na łamach 
poczytnego Pisma W. Pana Redaktora wy- 
razić gorące podziękowanie wszystk'.m tym 
Instytucjom i Osobom, które w dniu me- 
go jubileuszu, bądź obecnością swoją, bądź 
słowem, depeszą, lub listem z najbardziej 
oddalonych kresów Rzeczypospolitej, zado- 
kumentowały swoją dla mnie życzliwość, 
a więc  przedewszystkiem Władzonm 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej  Excelen- 
cji Arcybiskupowi Wileńskiemu, Exce- 
lencji Biskupowi Bandurskiemu, ks. kano- 
nikowi Kretowiczowi, Zarządowi T-wa Po- 
pierania Pracy Społecznej, w osobie p. L. 
Ostrejki na czele, za wydany „Wieniec ju- 
bileuszowy*, Szanownym Redakcjom Pism, 
Sz. Komitetowi Obchodu Jubileuszowego, 
prezesowi Zarządu Z. A. S$. P. Józefowi 
Sliwickiemu za łaskawą obecność i piękne 
przemówienie, w którem podkreślił łącz- 
ność kierownictwa z zespołem artystów, 
Nestorowi Szkolnictwa Średniego Wojcie- 
chowi Górskiemu, Dyrekcji i artystom Te- 
atrów Żydowskich za piękne przemówienie 
oraz dar, Zespołowi „Reduta” dyr. Oster- 
wie, oraz moim Kochanym Kolegom za 
wienieć srebrny i uznanie, a także zespo- 
łowi technicznemu Teatru Polskiego. 

Niezapomniany dzień ten będzie za- 
pager najbardziej rodosnym w mojem 
yciu. 

Z wysokim szacunkiem i wdzięcznością 
F. Rychłowski. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Wskutek wzmianki umieszczonej w Nr. 39 
gazety „Kurjer Wileński* z dn. 18.1] zaznaczam” 
iż do żadnego komitetu wyborczego p. Matwieje- 
wa nie należę, żadnych pertraktacyj w sprawach 
wyborczych z członkami tego komitetu nie pro- 
wadziłam, i nawet nie wiem s kogo właściwie 
składa się ten komitet. 

Z poważaniem. 
Prezes Wil. Towsrzystwa Rosyjskiego 

O. Fieedosjewa. = 
Wilno, dn. 22.1 1928 r.   

„| Pr opozy- | PTE 

1 Rady Mejk. | 
Rozpoczęte z blisko godzinnem opóź- 

nieniem wczorajsze posiedzenie Rady Miej- 
skiej zagaił prezydent miasta mec. Fole- 
jewski przy wyjątkowo licznym udziale pp. 
radnych. Przed przystąpieniem do porząd* 
ku dziennego zgłoszone zostały 3 wnioski 
nagłe, pierwszy z nich domagał się rea- 
sumpcji uchwały Magistratu w sprawie wy= 
dzierżawienia na dzień 26 b. m. lokalu 
Sali Miejskiej  Bezpartyjnemu  Blokowi 
Współpracy z Rządem na urządzenie wiecu 
przedwyborczego. Ponieważ Magistrat na 
prośbę Biura Komitetu B. B. W. z Rz. zgo- 
dził się Salę Mi:jską na cel wzmiankowa- 
ny wydzierżawić, później jednak ze wzglę- 
du na piętrzące się trudności uchwałę po- 
przednią zanulował—wnioskodawcy doma- 
gali się utrzymania w mocy pierwotnego 
przyrzeczenia Magistratu. 

Drugi z wniosków nagłych zgłoszony 
przez radnych z ugrupowania endecko-cha- 
deckiego zmierzał do umorzenia zaległej 
należności tytułem czynszu za zajmowany 
przez Związek Służby Domowej im. św. 
Zyty lokal w miurach po-Franciszkańskich. 
Wreszcie trzeci z wniosków nagłych trak- 
tował.również o sprawie umorzenia To- 
warzystwiu Krajoznawczemu zaległego czyn- 
szu ха zajmowany w swoim czasie lokal 
miejski przy ul. św. Anny. 

Nagłość powyższych wniosków więk- 
szością głosów została obalona, wobec 
czego zostały one skierowane do odnoś- 
nych komisyj miejskich, poczem ponownie 
R" na plenum posiedzenia Rady Miej- 

skiej. 
Po uborykaniu się z wnioskami na- 

głymi—radny Rafes (Bund) wystąpił z in- 
@ w sprawie przewlekającego się 

wyboru nowego ławnika na miejsce do- 
tychczasowego szefa Sekcji Ziemi Miej- 
skiej i Nieruchomości p. Grzegorza Abra- 
mowicza. R. Rafes lc powyższą e 
terpelację zaznaczy. interesy miasta 

magają jaknajrychlejįszego rozwiązania 
tej palącej sprawy. Wyjaśnień w tej mierze 
udzielił prezydent miasta mec. Folejewski. 

Porządek dzienny posiedzenia otwarto 
sprawą zaciągnięcia w Banku Gospodat- 
stwa Krajowego długoterminowej pożyczki 
obligacyjnej na wodociągowe i kanaliza- 
cyjne inwestycje dla zatrudnienia bezrobot- 
nych i wyjednania z funduszów państwo- 
wych Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz- 
nej subwencji względnie pożyczki, na po- 
krycie części kosztów robocizny przy tych- 
że inwestycjach. 

Konieczność dalszego prowadzenia ro- 
bót publicznych dla zatrudnienia bezrobot- 
nych, uzasadnione merytorycznie trwają- 
cem bezrobociem, a formalnie — wymega- 
niami Państwowego Urzędu Pośrednictwa 

acy, z drugiej zaś strony celowość i po- 
ebę dalszej rozbudowy wodociągów i 

kanalizacji według opracowanych i zatwier- 
dzonych już dawniej planów, zniewoliły 
Magistrat do zaprojektowania na najbliższy 
okres 1928—29 r. Szeregu nowych inwe- 
stycji wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Sprawa była przedmiotem obrad Ko- 
misji Technicznej i Komisji Finansowej i 
została dokładnie i szczegółowo zbadaną. 

Wobe powyższego Magistrat zgłosił 
na wczorajsze posiedzenie Rady Miejskiej 
wnioski następujące: 

1) upoważnić Magistrat do dalszej 
rozbudowy wodociągów. i kanalizacji m. 
Wilna, zaciągnąć w Banku Gospodarstwa 
Krajowego pożyczkę w proc. obligacjach 
komunalnych tegoż Banku w wysokości 0- 
koło 1 i pół miljona zł. w imiennej war- 
tości JP obligacyj, 

2) polecić Magistratowi wszcząć sta- 
rania o wyjednanie z funduszów państwo- 
wych M-wa Pracy i Opieki Społecznej sub- 
wencji, względnie pożyczki na pokrycie 
części kosztów robocizny projektowanych 
inwestycyj wodociągowo - kanalizacyjnych 
dla zatrudnienia bezrobotnych. 

Po dłuższej dyskusji Rada Miejska 
jednomyślnie przyjęła wnioski Magistratu 
z tem jednakże zastrzeżeniem, iż po otrzy- 
maniu promesy sprawa ta wpłynie po- 
nownie pod obrady Komisji Finansowej, 
poczem przedłożona zostanie celem osta- 
tecznego zatwierdzenia na posiedzenie Ra- 
dy Miejskiej. 

Zkolei na wniosek Komisji Finanso- 
wej postanowiono poza małemi zmianami 
utrzymać w mocy na rok budżetowy 1928/29 
statuty od podatków widowiskowego, dro- 
gowego, podatku od psów i od przedmio- 
tów zbytku. 

Sprawę przedłużenia godzin handlu 
w zakładach  gospodnio-szynkarskich na 
wniosek r. Kurana zdecydowano przesłać 
ponownie do Komisji Gospodarczej. 

Wreszcie na skutek pisma Wileńskiej 
Dyrekcji Kolejowej — Rada Miejska wy- 
brała na swoich przedstawicieli do Dyrek- 
cyjnej Rady Kolejowej prezydenta miasta 
mec. Folejewskiego i wice-prezydenta Czyźa. 

  

Z muzyki. 
Koncert pianisty Claudio Arrau. 

W ubiegły wtorek wystąpił po raz 
pierwszy w Wilnie pianista C. Arrau. Jest 
to niepospolita indywidualność artystyczna. 
Bliższą ocenę gry tego Świetnego artysty 
pozostawiamy do niedzielnego numeru. 
Arrau wystąpi bowiem jeszcze na dzisiej- 
Szym wieczorowym koncercie wykonując 
przeważnie utwory Chopina, co pozwoli 
na bliższe wniknięcie w jego ogromny ta- 
ient odtwórczy i nakreślenie 2 

r. Sz.    
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Dziś: Macieja Ap. 
Piątek | Jutro: Cezara W: 

24 Wschód słońca—g. 6 m. 33 
lutego. | Zachód | 4.16 m.33 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeženia Zaktadu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 23. II. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 776. Temperatura średnia 
— 90 C. Opad w milimetrach — Wiatr przewa- 
żający północny. Pochmurno, śnieg. Minimum na 
dobę — 11? C. 

Tendencja barometryczna—stały wzrost ci- 
śnienia. 

URZĘDOWA 
— Przyjęcia u p.  ojewody. W dniu 23 b. 

m. pan wojewoda Raczkiewicz przyjął delegację 
Towarzystwa Rolniczego z p. Gieczewiczem ną 
czele. Konsula łotewskiego p. Donasa i p. gene- 
rała Popowicza. 

MIEJSKA. 

— Wyjazd vice-prezydenta m. p. Czyża 
do Warszawy i Łodzi. Vice-prezydent Ang p. 
inż. W. Czyż w dniu wczorajszym wyjechał do 
Warszawy i Łodzi, gdzie mą omówić sprawy na- 
stępujące: 

„ __/8) sprawę zwrotu miastu należności ze 
strony władz wojskowych, 

b) sprawę otrzymania pieniędzy na budowę 
szkół, przyczem zbada na miejscu warunki pro- 
ponowanych miastu pożyczek. 

Następnie vice-prezydent Czyż zajmie się 
zbadaniem projektu wzmocnienia mostu Zielonego 
wysuniętego przez firmę Rudzki, jak również roz- 

| ad starania w Ministerstwie Pracy i Opieki 
połecznej o wyjednanie należności tytułem za- 

trudnienia bezrobotnych na terenie m. Wilna. 
„ „Dalej vice-prezydent Czyż poruszy sprawę 

udzielania pożyczek na rozbudowę m. Wilna oraz 
sprawy związane z budową w Wilnie domów ro- 
botniczych piekarni i rzeźni miejskiej, wreszcie 
sprawę zorganizowania w Wilnie Miejskiego Ban- 
ku Komunalnego. (S). 

SPRAWY PRASOWE 

— Konfiskata. W dniu wczorajszym Komi- 
sarjat Rządu na m. Wilno nałożył konfiskatę na 
numer czasopisma litewskiego p. t. „Kielias“ z 

datą 28.11 r. 3 za artykuł wstępny zawierający 

«achy przestępstwa przewidziarie przez art. 129 K. K. 

WOJSKOWA 

— Dodatkowa komisja poborowa. W nad- 
ch. poniedziałek 27 b. m. w gmachu przy 
ul. Bazyljańskiej 2 odbędzie się dodatkowa ko- 
misja przeglądowa dla mężczyzn stale zamiesz- 

kałych na terenie m. Wilna, którzy we właściwym 
czasie nie zadośćuczynili obowiązkowi stawienia 
się na lekarską komisję poborową. = 

We wtorek 28 b. m. identyczna komisja 
poborowa :urzędować będzie dla mężczyzn 
stale zamieszkałych na terenie powiatu wileńsko- 
trockiego. (S) 

Z POCZTY. 
— Zmiana na stanowisku naczelnika wy- 

działu pocztowego Wil. Dyrekcji P. i T. Jak sę 
dewiadujemy, na mocy sacz prezesa Wileńskiej 
Dyrekcji Pocztowej inż. towskiego dotych- 
czasowy naczelnik wydziału pocztowego p. Ba- 

bicki został na czas nieokreślony przymusowo 

K_U 

"KRONIKA. 
— Działalność Wileńskiej Dyrekcji Pocz- 

towej. Podług ostatnio sporządzonych danych 
statystycznych ogólny przybliżony ruch pocztowy 
na terenie m. Wiina w przeciągu ubiegłego mie- 

siąca stycznia przedstawiał się w liczbach na- 
swpających W 

adano z Wilna: przesyłek listowych — 
2,691,402; Listów poleconych—60,020; listów. War- 
tościewych—2593; paczek bez podanej wartości— 
8029; paczek z podaną wartością—1264; przesyłek 
za pobraniem — 3223; zleceń pocztowych —2540; 
wpłacono przekazów pocztowych i telegraficz- 
nych—10880; na ogólną kwotę — 1,742,702; wpłat 
P. K. O. dokonano 7106 na ogólną kwotę 4,793,445 
zł; czasopism w tym czasie wysłano 774,789; de- 
pesz nadano 11080; rozmów telefonicznych mię- 
dzymiastowych i międzynarodowych przeprowa- 
dzono 11080. 

Do Wilna nadeszłe: przesyłek listowych — 
2,052,178; przesyłek poleconych — 49.426; listów 
wartościowych — 4928; paczek bez podanej war- 
tości- 7327; paczek z podaną wartością — 1957; 
przesyłek za pobraniem — 1996; zleceń poczto: 
wych—2273; wypłacono przekazów pocztowych i 
telegraficznych—31191; na ogólną kwotę 3,176,658; 
wypłat P. K. O. dokonano 2426 na ogólną kwotę 
378,050; czasopism nadeszło—211,845; depesz na- 
deszło—11351; rozmów telefonicznych między- 
miastowych i międzynarodowych — 22610; roz- 
mów telefonicznych miejscowych przeprowadzo- 
na—4,105,548. 

W zestawieniu ostatecznem obrót Wileń- 
skiej Dyrekcji Pocztowej przyniósł 274676 zł. 
czystego dochodu. (s) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

«= Wileńskie koło Związtu Bibljotekarzy 
Polskich. Dnia 24 lutego (piątek) o godz. 8 (ós- 
mej) wieczorem odbędzie się w Uniw. B—ce Publ. 
46 zebranie ogólne, na którem dyrektor Macierzy 
p. Stanisław Ciozda wygłosi odczyt „O bibljote- 
kach popularnych. Wprowadzeni goście mile 

widziani, —. у 

2 SPRAWY HANDLOWE 

— Polsko-łotewski hardel graniczny, W 
przeciącu ubiegłego tygodnia b. znacznie wzmógł 
się handel graniczny ma pograniczu polsko-ło- 
tewskiem. W wymieniorym terminie granicę pol- 
sko łotewską przekroczyło 420 osób: Artykułami 
handlu w pierwszym rzędzie nierogacizna i ar- 
tykuły mleczne (s) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— „Program gospodarczy Polski". 

Dziś dnia 24 b. m. o godz. 7 wiecz. w 

sali Związku Polaków  Zakordonowych 

(Zawalna 1) prof. dr. Leon Biegeleisen 

wygłosi odczyt p. t. „Program gospodar- 

czy Polski". Wstęp wolny. 

RÓZNE. 

— O obszdę stanowiska chirurga w szpi- 

talu św. Jakóba. Ze źródła miarodajnego dowia- 

dujemy się, iż na wakującą posadę chirurga w 

szpitalu miejskim św. Jakóba, opróżnioną wsku- 
tek zgonu Ś. p. d-ra J. Michn ewicza obecny Ma- 
gistrat m. Wilna zrywając z dawnym systemem 
protekcjonizmu ma zamiar ogłosić konkurs. 

Wśród kandydatów, którzy mają się odez- 

wać na konkurs jakoby są bardzo poważne siły 

chirurgiczne pozamiejscowe. | S 
W każdym razie w wyniku konkursu szpi- 

tal'sw. Jakėba otrzyma nową powagę lekarską 
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RJER WILENSKI 

Teatr i muzyka. 
— „Reduta** na Pohulance. ,„Zaczarowane 

koło", Najbliższą nowością w Reducie będzie baśń 
dramatyczna Lucjana Rydla „Zaczarowane kolo“, 
którego publiczna - prób: generalna odbędzie się 
w dniu 25 b, m. o godz. 20-ej na rzecz Harcer- 
skich Obozów Letnich. 

Bilsty nabywać można: na generainą próbę 

u Pań Komitetu Org. Harcerskich Obo:ów Letnich 
na pierwsze przedstawienie na dz. 25 b. m. w biu- 
rze „Orbis* Mickiewicza 11. 

— Niebywała sensacja dla miłośników 
muzyki. Dziś w piątek o gočz. 8 m. 30 wiecz. 
odbędzie się w Teatrze Reduta urządzony stara- 
niem Wileńskiego T-wa Filharmonicznego niezwy- 
kły koncert wszechświ towej sławy mistrzów gry 
fortecianowej i skrzypcowej Cłaudo Arrsu'a i Ja- 
rosława Kocjana, którzy wystąpią na jednym kon- 
cercie z zupełnie odrębnymi programsmi, a mia- 
nowicie: CI. Arrau wykona: Chopin: Polonez, Fan- 
tasia, Tarantella, Nocturne, F-dur, Allegro de : on- 

cert. Skarlatti: 4 sonaty. Strawińskiej: Troi mou- 
vemeuts de Petruchkz, zaś Jarosław Kocjan ode- 
gra: Lalo: Symfonia His:pańska. Bach: Andante, 
Preludjum. Chopin: Nocturne. Paganini: Rondo. 
Bizet: Sataszte, Fantazis, „Carmen*, 

Rzadko spotykane w powszedniem naszem 
życiu prawdziwe to Święto muzyczne, jak przez 
wzgląd na osoby wykenawców, tak i ścśle kla- 
syczny program, na wykonanie którego pozwolić 
sobie mogą jedynie absolutni wirtuozi tej miary, 
co Cl. Arrau i Jar. Kocjan, wzbudził ogromne zz- 
interes wanie w naszem m'eście, dowodem czeg0 
jest oblegana w ciągu całego dnia wczorajszego 
kasa „Orbisu* przez żądnych nabycia pozostałej 
w piewielkiej ilości biletów. 

Wobec nader cbitego programu, 

rozpocznie się punktualaje o godz. 8.30. 
Bilety do godz. 4 popoł sprzedaje kasa 

„Orbisu”, od 5 popoł. kasa Teatru Reduta na Po- 
hulance. 

Koncert powyższy przez 
wany nie będzie. 

я — Teate Polski sala „,Lutnia*. „Miłość 

pani Dulskiej". Nieśmiertelne dzieło G. Zapolskiej 
grane obecnie niemal na wszystkich scenach pol- 

skich, dziś wchodzi na repertuar Teatru Polskie- 

go. Rolę tytułową odtwarza Irena  jasińska-Det- 

koncert 

radjo transmito- 

kowska, rolę Zbyszka— Wacław Malinowski, któ- | P 
ry zarazem reżyseruje sztukę. 

— Popołudniówka niedzielna. W niedzielę 
o godz. 4 m. 3» popoł. grana będzie po cenach 

od 20 gr. „Konstytucja” B. Gorczyńskiego, 

- _ — Poranek zjednoczonych orkiestr wojsko. 
wych. Dowództwo Garnizonu zainicjowało wespół 

z kierownictwem Teatru Polskiego cykl poranków 

w wykonaniu zjednoczonych orkiestr wojskowych. 

Pierwszy taki poranek O programie nadwyraz bar- 

wnym i wartościowym odbędzie się pod batutą p. 

Bogumiła Reszke, w niedzieię 26-go b. m. o godz. 
12 m. 30 popoł. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
PIĄTEK 24 lutego. 

16.40. Chwilka litewska. 
16:55. „Na szczytach sztuki polskiej". 
17.20. Skrzynka pocztowa wygł, kier. progr. P. R. 

w Wilnie Witold Hulewicz, | 
17.45. Koncert popoł. w wykonaniu orkiestry pod 

dyr. prof. Al. Kontorowicza. 
19.00. Gazeika radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. ! 
19.35. „Kącik dla pań* wygł. Ela Bunelerowa. 
20.15. Transm sia koncertu symfonicznego z Fil- 

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

SOBOTA 25 lutego. 
16.40. Chwilka białoruska.   

16.55. „Wady organizacyjne naszego ogrodnictwa* 
odczyt z działu „Ogrodnictwo* wygłosi Jan 
Krewko. 

17.20. Transmisja z Warszawy. Radjokronika wygł. 
dr. Marjan Stępowski. 

17.50. Audycja lteracka poświęcona twórczości 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera w wykonaniu 
artsstów Reduty. 

18.55, Gzzetka radjowa, sygnał czasu i rozmaitości, 
19.20. „P.lska wśród państw europejskich” odczyt 

z działu „Nauka o Poisce“ wygł. asystent U. 
S. B. magister Marjan Iwanowski. 

20.00. Transmisja z Warszawy. Odczyt o działal- 
ności rządu Organizowany przez Prezydjum 
Rady Ministrów, 

20.30. Transmisja z Warszawy. „Czar walca" Ope- 
retka O. Straussa. 

22.00. P. A. T. 
22.30, Transmisja muzyki restauracyjnej z War- 

szawy. 

Zagranica o stacji katowickiej. 
Uruchomiona zaledwie przed dwoma mie- 

siącami stacja katowicka ma za sobą już cały sze- 
reg sukcesów na terenie krajowym, a przedew- 
szystkiem nz terenie m ęd:ynaredowym. 

Liczne listy radchodzące z różnych stron 
świata, świadczą o doskonałości technicznej sta- 
cji i o ogromnym promieniu jej działania. 

Listy te nadchodzą ze wszystkich krajów 
europejskich, a nawet czasem z Afryki i Azji, któ- 
rych sutorzy stwierdzają doskonały cdbiór, oraz 
wysoki poziom programów polskich, dowodząc, 
że radjostacja katowicka jest pierwszorzędnym 
środkiem propagandy polskości na terenie mię- 
dzynarodowym. 

i wileńskim bruku, 
— Usiłowanie samobójstwa. N. T. zam. 

przy ul. Ponarskiej 18, usiłował otruć się esencją 
octową. Desperata przewieziono do szpitala ży- 
dowskiego, w stanie nie budzącym obaw o życie. 
Przyczyna usiłowania samobójstwa — nieporozu- 
mienia rodzince. : 

— Z podwórza też kradną. Petronela Pil- 
ko zam, we wsi Chaztieje gm. Landwarów, za- 
meldowala, že w dniu 22 b. m., skredziono jei z 
odwórza demu nr, 13, przy ul. Portowej, konia 

i sanie wart. 500 zł. : 
— Kradzież bielizny. Marja Jałowiecka 

zam. przy ul. Antokolskiej 24-a, zameldowała, że 
w dn. 22 b. m. skradziono jej garderobę i bieli- 
znę wart. 800 zł. 

Na prowincji. 
— Śpłonęło całe zboże. We wsi Kaziukie- 

wicze gm. Kon:'awa, spaliła sę stodoła ze zbo- 
żem Władysłswa Nieswieckiego. Straty 4000 zł. 

— Włamanie. We wsi Lipki gm. rudomiń- 
skiej, skradziono za pomocą włamania krowę, Ja- 
na Śteckiego. Wartość krowy 450 zł, 

łowości wydawnicze, 
„Crartak“. „Czartak“ 1928 roku już wy- 

szedł, Jest to wspaniały tom in octavo, niejako 
almanach literscko-aitystyczny tej bodaj czy nie 
najpoważniejszej dziś grupy literackiej w Polsce. 
Zawiera 216 stron poezyj, nowel, działu literacko- 
krytycznego oraz piękną tekę wartościowych 
autolitografij. W. dziale literackim wystąpili z 
nowemi utworami wszyscy Czartakowcy, starzy i 
nowi, a więc Józef Birrenmajer, Janina Brzo- 
stowska, Wiktor Hanys, Zofja -Kossak-Szczucka, 
Edward Kozikowski, Tadeusz Czantroch, Jan 
Wiktor i Emil Zegadłowicz. llustrują tom  drze- 
woryty Zdzisława OŪedliczki, Ludwika Misky'ego, 
Edwarda Porządkowskiego oraz karykatury Czarta- 
kowców, Zbigniewa Pronaszki. Teka autolito- 
grafji zawiera piękne rysunki barwne, oparte 
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na motywach beskidzkich takich malarzy, jak 
Juljan Fałat, Jan Hrynkowski, F. Kowarski, L. 
Misky, ]. Mroziński, Zbigniew Pronaszko i Woj- 
ciech Weiss. Dział krytyczno-literacki wypełnia 
artykuł orjentacyjny „Z lotu ptaka“ J. Birken- 
majera oraz obfity przegląd literacko-krytyczny 
najwybitniejszych książek z lat 1925—28. Dział 
zamyka ciekawa kronika. Cena złotych 15. Skład 
główny w Domu Książki Polskiej w Warszawie, 
+rlac Trzech Krzyży 8. Ze względu na ograniczo- 
ną ilość egzemplarzy, jakie znajdą się w handlu 
księgarskim, można kierować wcześniejsze za- 
mówienia wraz z należytością pod adresem — 
Tadeusz Szantroch, Wadowice ul. Słowackiego 22. 

  

Rozmaitości. 
15 miljonów gwiazd otacza kuię 

ziemską. 

4 Liczenie gwiazd na firmamencie wcale nie 
jest rzeczą łatwą. 

Przed czterdziestu laty kierownicy dziewię- 
tnastu różnych obserwatorjów astronomicznych 
postanowili zrobić zdjęcia, jeśli już nie całego fir- 
mamentu, to przynajmniej większej jego części; a 
zaczętą wtedy robotę dziś dopiero uważać można 
za będącą na ukończeniu. 

Zdjęcia gwiszd—(bez zdjęć o policzeniu mo- 
wy nawet bsć nie może) dokonywane b-ły w spo- 
sób jedynie możliwy przy pomocy aparatów foto- 
graficznych, przy zastosowaniu teleskopu. Tele- 
skopowa ciemnia, urządzona była w ten sposób, 
że obracała na tym samym miejscu z szybkością 
obrotu ziemi dokóła słońca, dzięki czemu skiero- 
мапа była stale ni tę samą część nieba. 

Praktyka wykazała, iż żadnej gwiazdy nie 
można zdjąć na migawkę. Czas naświetlania ich 
wahał się między minutą a godziną. Przy zdjęciach 
np. gwiazdy czternastej wielkości naświetlanie wy- 
nosi 20 razy tyle co przy zdejmowaniu Jowisza, 

Gwiazdy, których nawet nie widać przez lu- 
nety, ukazują się na kliszy, jeśli tylko podda się 
ją dostatecznie długiemu naświetlaniu. 

ši Dokonane przez te wszystkie obserwatorja 
zdjęcia obejmują gwiazdy od czternastej wielkości 
do największych. 

Razem dokonano około 200 tysięcy zdjęć, 
z których zrobiono 30.000 map gwiazd; mapy te 
ważą 2 tonny. 

Przy pomocy map można stwierdzić, że na 
horyzoncie, na którym gołem okiem dostrzega- 
libyśmy zaledwie 6 tysięcy gwiazd, jest ich conaj- 
mniej 15 miijonów 

„_ Przy spoistości tych pracowitych zdjęć uda- 
ło się nietylko ustalić do pewnego stopnia ilość 
gwiazd, lecz jednocześnie też i ich położenie 
wzajemne. Dalsze zdjęcia, porównane z obecnemi, 
mogłyby więc wykazać czy i w jakim kierunku 
odbywa się ruch poszczególnych gwiazd. 
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