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„KURIER WVILENSK 
į Rok Vv. 

Dobro powszechne | interes 
państwa zwycięży. 

W dobie niewoli, w tym okresie nie- 

ustannej walki o narodową egzystencję na- 

uczyliśmy się lepiej, niż ktokolwiek inny, 

oceniać wartość i znaczenie samodzielności 

państwowej. Zdobyliśmy gruutowny, bo na 

codziennem doświadczeniu oparty, pogłąd 

na to, czem jest naród i państwo i ugrun- 

towaliśmy w sobie niewzruszone przeko- 
nanie, iż dia każdego narodu najwyższem 

dobrem jest posiadanie własnego państwa. 

To też zarówno dzieje Polski porozbioro- 

wej, jak i życie współczesnego pokolenia 
jest długiem pasmem ofiar, ponoszonych 

dla odzyskania, względnie utrzymania sa- 

modzielności państwowej. 

A było to w równym stopniu na- 

stępstwem altruistycznej miłości Ojczyzny, 

jak i egoistycznej troski jednostek o oso= 
biste, „pojedynkowe“ — jak je nazywali 

nasi przodkowie — dobro. Państwo bo- 
wiem własne nietylko dla narodu jest pod- 

stawą trwałej egzystencji, ale zapewnia tak- 

że i jednostkom maksimum pomyślności, 

chociażby nawet w pewnych momentach 

wymagało ono znacznych ofiar. Z po- 

myślnością też państwa związana jest też 

niewątpliwie ściśle pomyślność jednostek. I 

to jest podstawą podporządkowywania in- 

teresów partykularnych jednostki, czy też 

pewnej grupy społecznej interesowi ogól 
nemu — państwu. 

Jak wygląda w praktyce przerost in- 
teresu pewnej grupy społecznej, lub pcli- 

tycznej nad interesem całego narodu, ma- 

my namacalny i wymowny dowód na Rosji 

sowieckiej. Tam dyxtatur. proletarjatu, ja- 

ko zasada naczelna. rządów, w krótkim 

bardzo czasie zamieniła się w czczą formu- 

łę, pokrywającą nędzę robotnika i rozpa- 
noszony wyzysk jego pracy i sił, 

W ciągu kilku łat "mieliśmy możność 

obserwować i u nas również przerost in- 
teresu partykułarnego partyj politycznych o 

wpływowych jednostkach ponadinteres po- 

wszechny i na jego szkodę. Wiodło nas to 

do anarchii i rozprzężenia życia spolecz- 

nego, do upadku wszelkich wartošci i do 
nędzy. W zrozumieniu wypływających stąd 

niebezpieczeństw Bezpartyjny Blok Współ- 
pracy z Rządem wysunął na czoło zasadę 
podporządkowania interesów  partykular- 

nych, jednostek i partyj, ogólnemu dobru 
całego narodu. Myśl o państwie stała się 

jedynym wskaźnikiem postęrowania. Dla- 
tego nie przyjął on zgłoszeń szeregu par- 

"tyj, gotowych wstąpić do Bloku za cenę 
dania pierwszeństwa ich partykularnemu 
interesowi, a stał się wyłącznie wyrazicie- 
lem akcji najbardziej ogólnej i najbardziej 
powszechnej. 

Lecz interes państwa, jak to wyżej 

zaznaczyliśmy, nie jest negacją interesu 

jednostki. Przeciwnie jednostka znajduje w 
państwie oparcie i pomoc w dążeniu do 
pomyślności, a im większa jest pomyślność 
ogółu jednostek, tem bardziej ugruntowany 

byt państwa. To też przy organizowaniu i 
regulowaniu życia społecznego, państwo 

ma zawsze na oku dobro swych obywateli, 

dążąc w pierwszej linji do zapewnienia im 

spokoju, pracy i warunków pomyślnych 

dla dojścia do dobrobytu. Pole widzenia 

partyj jest w tym wypadku zawsze ograni- 

czone interesem określonej grupy społecz- 

nej czy politycznej. | to jest i pozostanie 
nadal ich słabością. 

| Przeciwstawiając interes ogółu oby» 
li i państwa całego, poszczególnym in- 

resom partykularnym, Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem uczynił wszystko, 

co było w jego mocy, by wyzwolić życie 

  

Ma. Polityczne polskie z pod hegemonii party- 

kularnych interesów partyjnych. Drogę 

miał przytem niezmiernie trudną i najeżo- 

ną przeciwnościami. Wszystkie partje zmo- 

bilizowały swe siły w walce z nim, toleru- 
jąc chętniej partyjaego przeciwnika, niż ten 

nowy, odżywczy prąd w naszem życiu pań- 
stwowem. Zastarzałe przyzwyczajenia i na- 
iwne wyrachowania niektórych jednostek 

poszły w sukurs przerażonym partjom. 
Blok jednak się nie ugiął. Wszędzie do- 
trzymuje placu, parując demagogiczne cięe 

NIEZALEŻN 

(Telefonem ed własnego 

lakowskiego. Na dworcu żegnali p. min 

Na czas nieobecności 

Jackowski. 

Prasa francuska/o 

          

    е Žeieskingą/ „Temps 
rdmiejęże Nota otworzy drogę skutecz- 
nym rokowaniom. Położenie obecne 
are-dełermite»D dłużej trwać hie może. Po- 
żałowania godnym faktem jest, že trzeba 
było więcej niź trzy miesiące, ażeby za- 
cząć wprowadzić w czyn wyraźne zalece- 
nia Rady Ligi. Należy spodziewać się, że 
Waldemaras nareszcie srozumie koniecz- 
ność zmiany dotychczascwej taktyki. Pew- 
nem jest zresztą, że Rada Ligi użyje wszy- 
stkich swych wpływów celem ułatwienia 
bezpośredniego kontaktu pomiędzy rząda- 
mi warszawskim i kowieńskim i przyśpie- 

Wyjazd ministra Zaleskiego da Genewy. 
Wczoraj wieczorem 0 godz. 7 ». 30 wyjechał do 

Ligi Nsrodów minister Spraw Zagranicznych p. Augus 
polską w osobach naczelnika Wydziału Wschodniego 
działu Ustrojów Międzynarodowych p. Tarnowskiegy oraz szefa 

tycznego w Warszawie oraz wyżsi urzędnicy M. 
min. Zaleskiego w 

jego zastępca; do czasu wyznaczenia zastępcy 
ny do kierowania sprawami ministerstwa dyrsktor Departamentu Politycznego p. 

Chamberlain jedzie'do Genewy. 
LONDYN, 2-Iil. (Pat). Sir Austen Gfiamberlain wyjeżdża 

marcową sesję Ligi Narodów. Minister.załawi zagranicą około tygodnia. 

polsko-litewskiej. 

Y ORGAN Dp 

korespondenia s Warszawy), 
newy na sesję marcową 

Zaleski, wraz z delegacją 
. Hołówki, naczelnika Wy* 

gabinetu Szum- 
istra wee Korpusu Dyploma- 

srszawie wyznaczony zostanie 
jak słychać — ma być powoła- 

jutro do Cienewy na 

nowej fazie sprawy 

| litewskiego. < VA 
% „Victoire" 2 - 

że Rada Ligi mie się 
na nowo gruntownem  rorpatrzeniem za- 
gadnienia polsko-litewskie podkreśla róż- 
nicę w nastrojach obu społeczeństw, którą 
stwierdził w czasie pobym swego w Pol- 
sce prof. Birżyszka. Podczes gdy. litewska 
opinia publiczna sztucznie ięcona prze: 
jęta jest kwestją polską, Polsce daleko 
mniej zajmują się kwestją litewską. W spra: 
wozdaniu swem prof. Bir; mówi o 
przyjaznemi usposobieniu dla Litwy, które 
wszędzie znalazł w Polsce, iwior=w 

łe rokowania 
polsko-litewskie wykaż fałszywość  stano- 
wiska Wałdemarasa, używającego Polski, 
jako straszaka w 
pod dyktaturą. 

celu utrzymania Litwy   szenia trwałego załatwienia zatargu polsko- 

   
L. Oeuvre" A ma TN ha- 

rakter raczeį-polemiczny, niż dyplomatycze 
sy ok areszcie Polsce możność 
wyboru pomiędzy rokowaniami pod auspie 
cjami Ligi Narodów, albo rokowaniami 

Perski minister 

Wczoraj [pociągiem z Moskwy o go- 
dzinie 18 min. 30 przyjechał do Warsza- 
wy perski minister Spraw Zagranicznych 
Ali-Coli- Khan-Ansari w towarzystwie rad- 
cy handlowego Wahat Zado witany imie- 
niem: rządu przez. ministra Staniewicza I. 
dyrektora _ protokułu dyplomatycznego 
Przeździeckiego. 

Jutro odbędzie się w Prezydjum Ra- 
dy Ministrów konferencja w sprawie sto- 
sunków handlowych polsko-perskich. 7е 
strony polskiej uczestniczyć będzie w kon- 

Projekt podwyżki 
(Telefonem ed własnego 

płac urzędniczych za okres od 1 kwietni 
tym pobory urzędnicze zachowują 

raj wykłady odbyły się. Kilkaset studentów 

światy, który zawiesił zajęcia w Politechnice 

Dotąd jednak do starć niedoszło, 
czytalnej akcji nie powiodły się. 

BERLIN, 2.Iil (Pat.) W Reichstagu to- 
czyła się dzisiaj dyskusja nad budżetem 
marynarki, a przedewszystkiem nad spra- 
  

cia partyjnych - agitatorów. Z wiarą też i 
ufnością oczekuje decydującej chwili wal- 
ki — głosowania. Bowiem nie ulega wąt- 
pliwości, iż dobro powszechne i interes 
państwa zwyciężą. 

— Sprostowanie, Do wczorajszego artyku- 
łu wstępnego p. t. „Na drodze do porozumienia” 
wkradł się szereg rażących błędów drukarskich, 
zniekształcających zupełnie właściwy sens niektó- 
rych ustępów. W drugiej szpalcie, w zdaniu, £a- 
czynającem się od słów, że w historji not dyplo- 
matycznych i t. d. zamiast „była mowa** podano 
„nie było mowy" i w końcowem zdaniu zamiast   pacyfikacji stosunków** podane zostało „pacyfl- 

kacji stronników*— co niniejszym prostujemy. 

  

    
       

   

  

Spraw Zagra nych 
w Warszawie. nieshych 

Telefonem od własnego ko w, ` 

urzędniczych. płac urzędniczych. 4 

Departament Budżetowy Ministerstwa Skarbu opracowuie projekt podwyżki 

15 proc. dodatek. 
wa podwyższenia tego dodatku © 10 proc. 

„Strajk* studencki w Warszawie. 
(Tełafonea ed włacuego kórezpondenta z Warszawi). 

Przebieg strajku studentów w Warszawie był hardzo niejednolity. Młodzież aka- 
demicka jeszcze onezdaj wieczorem rozpoczęła 
na wykłady, ponieważ uchwała strajku powzłęta była tylko 
prezentujące całego społeczeństwa studenckiego. W Uniwersytecie Warszawskim wczo- 

czyło na dziedziniec Uniwersytetu i rozeszło się po salach. 
Natomiast w Politechnice wykłady nie odbyły się z rozporządzenia ministra о- 

* * 

Jak podają, strajk demonstracyjny studentów był planowany przez Zw. 
który widząc swe bankructwo polityczne, postanowił sprowokować zajścia 
dzieżą a policją, aby później wyzyskać ewentuslne ofiary tych zajść dla tacji. 

próby wciągnięcia młodzieży akademickiej do niepo- 

Obrady nad budżetem marynarki Niemiec. 

   dnie mi. Obie tę aliernatywy są je- 
dnakowo możliwe do pr. o,jest naj- 
ważniejsze. „Avenir* 
Waldamarasa P wia i 
punkt widzenia, be Rpiran: są wyłącznie 
ostatnie jej wiersze, k zresztą zawiera- 
ią niebezpieczne propczy 

ferencji wiceminister przemysłu i handlu 
Doležai. „o; е 

Min. Ali-Chan-Sari w czasie swego 
krótkiego, bo zaledwie dwudniowego po- 
bytu w Warszawie, będzie jęty na au- 

cji przez Pana ta Rzplitej i 
arsz, Piłsudskiego, oraz odbędzie konfe- 

ze z wyższymi urzędnikami Min. Spr. 
gran, 

ь М|п."Аи-СЬ:3‘-)$Ёг| sz» suk 
ę przez Niemcy rancji, е› 

dłuższy czas na kuzacji. - o 

z Warszawy), 

a do 1 lipca. Zdecydowano, że w okresie 
Rozważana jest również spra- 

kontrakcję, wzywając do: uczęszczania 
przez dwa odłamy nie re- 

ze śpiewami erwszeį Brygady“ wkrQ- 

€ na czes nieograniczony. 

ke m m 
celów r 

wą budowy pancernika, przeciwko czemu 
wypowiedziała się już Rada Państwa Rzeszy 

Przed rozpoczęciem dyskusji minister 
Reichswehry Grcener zabrał głos, aby 
złożyć utrzymane w ostrym tonie - oświad- czenie, potępiające kategorycznie postępo- 
wanie kpt. LoOhi ! przez swcją 
akcję subwencyjną tow. filmowego „Phe- 
bus” oraz różnych innych instytucyj go- 
spodarczo-finansowych naraził ministerstwo 
Reichswehry na poważne straty. 

Socjaliści i demokraci wypowiedzieli 
się kategorycznie: przeciwko przyznaniu. 
kradytów na budowę pancernika. Przed- 
stawicielę b. koalicji rządowej t. zn. nie- 
miecko-narodowi, bawarska partja ludowa, 
niemiecka partja ludowa i centrum wypo- 
wiedzieli się za uchwaleniem kredytów na 
budowę pancernika.   
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Dom Książki Polskiej w Warszawie 
POLECA 

NOWOŚĆ NA CZASIE! 

ZAHORSKA 
(SAVITRI) 

TRUCIZNY 
POWIEŚĆ WSPÓŁCZESNA 

Z PRZEDMOWĄ 
С X. ARCYBISKUPA TEODOROWICZA 

Stosunki białoruskie 
Pierwsza powieść współczesna, osnuta na ;le sto- 
sunków politycznych na naszych kresach wschod- 
nich oraz stosunków społecznych w państwie 

w ostatnich latach. 
Przeczytaj i zachęć innych do przeczytania! 
Cena zł. 6.60. Do nabycia we wszystkich księgarniach. 

Termin zamiany akcyj rublowych 

Wileńskiego Banku Ziemskiego 
Dzien. Ustaw Nr. 15. 

PGONGONWGONGOWGDIOGDNAD | GEM 

Studenci litewscy przeciwko wstą 

Nr. 51 (1098) 
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niu stu- 
dentow polskich do baltyckiego związku stu- 
т -dentow. 

Rada studentów uniwersytetu fińskiego nie tak dawno temu zakomunikowała przedstawicielstwu studentów Uniwersytetu Litewskiege, iż studenci polscy pragną 
wstąpić do Związku Studentów Krajów 
zapytują studentów litewskich, czy przystsją oni na życzenie 

owiedź na zapytanie studentów fińskich ma być przecząca., 

Bałtyckich i wobec tego Studenci fińscy 
studentów polskich. 

Traktat handlowy między Polską a Niemcami 
musi być zawarty wbrew rozkazowi Westarpa. 

/ BERLIN, 2.JII (Pat). „Vorwaerts* podając na naczelnem miejscu szereg 
skiego bilansu handlowego za rok 1927, 

cyfr z pol- 
dotyczących handlu między Polską a Niemca- mi, wskazuje, że nawet w nieuregulowanych warunkach wojny celnej obrót 

pomiędzy Polską a Niemcami wzmagał się. 
tować, gdyby istniał traktat handlowy. Obec 

towarowy 
O wiele pomyślniej mógłby się on ukształ- 
ne trudności związane ze sprawą waloryza- cji ceł I z dekretem o strefie pogranicznej powinny być przezwyciężone i to — jak za- znacza dalej dziennik — wbrew rozkazowi 

pokoju gospodarczego pomiędzy Polską a 
hr. Westarpa, który nie pozwala na zawarcie 
Niemcami. 
  

4 kosji Sowieckiej, 
Uroczystości 10-lecia czerwonej 

armji. 
MOSKWA, 2.III (kor. własna). Z oka- 

zji 10:ej rocznicy istnienia czerwonej armii, 
odbyła się w Moskwie wielka rewia wojsk 
garnizonu i organizacyj przysposobienia 
wojskowego. Defiladę, przyjmował ludowy 
komisarz Spraw Wojskowych Woroszyłow 
w obecności przedstawicieli komitetu wy- 
konawczego Ill-ej Międzynarodówki, cen- 
tralnego komitetu partji komunistycznej, 
Tządu sow. i przedstawicieli państw ob- 

ch. 
4 W wygłoszonem po skończenej defi- 
ladzie przemówieniu zaznaczył Woroszy* 
low „že wszyscy ci, którzy by się odważyli 
wypróbować moc czerwonej armji, odczują 
ją dotkliwie na własnych plecach*. 

Ukończenie posiedzenia plenum 
C. K. W. Ill-ej Międzynarodówki. 

MOSKWA, 2.III (kor. własna). W 
21.Il zostało zamknięte ostatnie posiedzenie 
komit. wyk Ill-ej Międzynarodówki. Wszyst- 
kie uchwały co do opozycji, sprawy chiń- 
Skiej, francuskiej, angielskiej i ruchu zawo” 
dowego przyjęto, jak zwykle, jednogłośnie. 
Ustalono porządek dnia przyszłego wszech- 
światowego kongresu Międzynarodówki, 
który zostanie zwołany jeszcze w roku 

A 
edług tej uchwały na przyszłym 

kongresie rozpatrywane będą: program 
Międzynarodówki komunistycznej, metody 
walki przeciwko wojnie imperialistycznej, 
ruch rewolucyjny (komunistyczny) w ko- 
lonjach, pozycji ZSRR i partji komuni- 
stycznej i wyboru centralnych organów 
Międzynarodówki.   

Szkoły Polskiej Macierzy Szkolnej nie były 
zamykane. 

WARSZAWA. 2. 3. (Pat). Wobecroz- 
siewanych pogłosek o rzekomem zamyka- 
niu przez władze szkół Polskiej Macierzy 
Szkolnej, prezes jej Józef Swieżyński w 
piśmie do ministra W. R. i O. P. stwier- 
dził, że o zamknięciu lub o zamiarze 
zamknięcia jakichkolwiek szkół polskich 
Polskiej Macierzy Szkolnej przez władze 
nic mu niewiadomo. 

koszt ntrzymania zmniejszył się o 1,40 Dio. 
WARSZAWA. 2. 3. (Pat). Komisja 

do badania zmian kosztów utrzymania na 
posiedzeniu w dniu 2 marca b. r. ustaliła, 
że koszty utrzymania w Warszawie w о- 
kresie od dnia 16 do 20 lutego b. 
porównaniu z okresem od 1 
nia b. r. zmniejszyły się o 1 

r. w 
6 do 31 stycz- 
„40 proc. 

katastrofalny lot dowódcy szkoły lotniczej 
RYGA, 2. 3. (Pat). Na tutejszym ict- 

nisku nastąpiła katastrofa w czasie lotów 
szkolnych, dokonywanych przez dowódcę 
szkoły lotniczej pułk. Indansa i jednego z poruczników pilotów. Pułk. Indans odniósł 
ciężkie rany, porucznik lżejsze. 

W dniach 3i 4 b. m. demonstracje 
uliczne są zabronione. 

KRAKÓW. 2. 3. (Pat.) Władze zaka- 
zały wszelkich demonstracyj ulicznych w 
dniach 3 i 4 b. m. na terenie wojewódz- 
twa krakowskiego. 

— о



  

  

   

Dlaczego? 
Niedawno lėjb-organ Narodowej De- 

mokracji „Gazeta Warszawska“ zamieścił 

rysunek, który przedstawiał tramwaj ozna- 

czony symbolicznym numerem „1“, zmie- 

rzający ku... Powązkom. Było to zaledwie 
kilka tygodni temu. A dz'ś jesteśmy Świad- 
kami znamienaych objawów, stwierdzają- 
cych niezbicie, że „rząd dusz* wymyka się 
właśnie obozowi chieńskiemu, tak samo jak 
rządy nad państwem wypadły z jego rąk 
w maju 1926 r. N. D. opuściła grupa nie 
jej zwolenników juź, ale jej twórców i przy- 
wćdców, by wystąpić z ostrą i stanowczą 
jej krytyką. W szeregu strat, jakie Chien: 
poniosła w ciągu ostatniego półtorar. cza 
ta €'t najboleśniejsza. N. D. nie próbuje 
już wa'czyć argumentami, poprzestając je- 
dynie na „ostrzeženiu“. To już jest koniec, 
rozkład. 

Niedość jednak stwierdzić fakt upad 
ku Narodowej Demokracji, trzeba jasno 
zdać sobie sprawę z jego przyczyn. Zam- 
kniemy je w krótkiej formule: „grabarzami 
N. D. są: Niewiadomski i Kucharski. Natu- 
ralaie nie jako jednostki, którym wyłącz- 
nie obóz ten zawdrięcza swój upadek, lecz 
jako symbole. Ci dwaj ludzie reprezentują 
w sposób, jak można, najjaskrawszy siły 
rozkładowe smutnej pamięci obczu naro- 
dowego. 

Jeden targnąwszy się na życie Pierw- 
szego Prezydenta Odrodzonej Rzeczypó 
spolitej, uderzy! w symbol Państwa, zhańi- 
bił najświętsze uczucie pat: jotyczne i nar: » 
dowe, jakie Polak wyniósł z okresu wa'ki 
o niepodległość w stopniu silniejszym, niż 
un narodów posiadających oddawna uregu- 
lowany byt państwowy. 

Uczynił to Niewiadomski w _imię... 
ideałów Narodowej Demokracji, które wów- 
czas z całą bezczelnością zwadóć krótko i- 
desłami narodowemi CzadFozszalałej agi- 
tacji endeckiej przyprawił nas 6 takie po 
mieszacie pojęć, żew zbrodni Niewiadom- 
skiego szerokieańaweb "ma$y dopatrywały 
się... pobudek pafrjctycznych, I trzea była 
dlugiego „akfėšu, by czad ten przestał dzia- 
Łć. Sprawił to strumień powietrza, wpl- 
szczony w nasze zatęchłe podwórkO w pa= 
miętnych dniach maja 1926 r. Masy stop 
niowo zrozumiały ohydę. Obliczę etyczne 
N. D. stało się widocznem dla wszystkich. 
Obóz ch;eński przegrał moralnie. jeśli dziś 
grupki ogłupionych smarkaczy niszczą por- 
tret człowieka, który był sztandarem walki 
o niepodległość i znieważają pełaiących 
swe obowiązki policjantów, to tem czyń 
łajdacti spotyka w szerokich kołąch dale 
kich od organizacyj partyjnych, odruch o 
burzenia 1 niechęci przeciwko mioralnym 
spraweom podobnych wypadków. 

A przecie właśnie te szare niasy Sta- 
nowią ową opinię publiczną, którą endė- 
cia z talentem godaym lepszej sprawy wo- 
dziła za nos i wykorzystywała dła swych 
brudnych celów. Dziś te szerokie masy 
niezorganizowane jeszcze, często zdėzėrjen- 
towane, nie widzące przed sobą jasnych i 
stałych drogowskazów, odstąpiły, W każ- 
dym razie endeckich przywódców. Stoimy 
wobec faktu doniosłego: szerokie ńiEzOrga- 
mizowane masy, wyraziciele tak nadažywa“ 
nej przez N.D. opinji publicznej, №х ро= 
puli — są z chjeństwem ostatecznie i wy 
raźnie w rozbraciel 

Jeśli Niewiadomski jest symbolem 
klęski N.D. na gruncie moralnym, to Ku- 
charski wyraża niemniej dobitnie jej zała= 
manie się, jako grupy rządzącej w paf- 
stwie. Endecja na egzaminie z umiejętności 
rządzenia przepadła z kretesem, _Ww plerw- 
szym rzędzie jeśli idzie o rządy mad ро- 
spodarstwem narodowem. 

Uprzytomnijmy sobie że im większe by- 
ły wpływy na rząd tej kliki, tym gorszy 
był bilans gospodarki państwowej. Stupru- 
centowy endek p. Kucharski, miotając się 
na wszystkie strony, niszczył gospodarkę 
narodową, postępując jak barbarzyńca, jak 
przysłowiony słoń w składzie porcelany. 
Nad podźwignięciem gospodarczem Polski 
pracował liczny zastęp ludzi. Pracowali tem 
skuteczniej, im dalsi byli od Narodowej 
Demokracii. 

To nie jest przypadek. To jest wy- 
mik tej umysłowości endeckiej, która osła- 
niając się formułką interesu narodowego, 
zadowolenia wszystkich warstw, kryje w 
jstocie pod jej osłoną interes własny, g0- 
towa związać się doraźnie z każdą warstwą 
społeczną, chwilowo jej potrzebną, za- 
przepaszczając potrzeby całego państwa. 
Aby kierować nawą państwową trzeba 
mieć duszę szer szą, nie wąski krąg dążeń 
handelesów politycznych i — gorzej jeszcze 
kupczyków we własnym poziomym in- 
teresie. 

Wybory obecne winny się stać przy- 
pieczętowaniem kleski N. D. klęski jak 
mieliśmy możność wysazać, bynajmniej nie 
przypadkowej. 

Tytoniowcy Żydzi grodzieńscy za 
Rządem. 

W Państwowej Fabryce Tytoniowej w 
teg odbyło się zebranie robotników 
ydów, w którem wzięlo udział przeszlo 

250 osób. 
Zebranie zagaił p. Jakób  Wieleński, 

oddając przewodnictwo w ręce p. Jelenia 
Bera. Po rreczowem przemówieniu przed- 
stawiciela Żydowskiego Komitetu Wybor- 
czego Współpracy z Rządem Marszałka 
Piłsudskiego p. H. Rappaporta przyjęto 
jednogłośnie rezolucję za głosowaniem na 
listę Nr. 1. 

  

KD R LE R       W ELSE 

Walka o zdrowy Sejm i Senat. 

Wczoraj na wiecu kobiecym zwoła 
nym przez listę nr. 24 do lokalu przy ul 
Dominikańskiej, organizatorzy zaczęli wci- 

skać w ręce uczestniczek zebrania skonfis- 

koware o perfidnej treści agitacyjnej ulotki 

przeciwko liście nr. 1. 

Kobiety, które zaprotestowały prze- 
ciwko temu, osaczyła momentalaie bojów- 

ka endecka i na rozkaz sekretarza Z. L. N. 

piejakiego Junikiela, zaczęła usuwać z sali. 

Piiaki bojówkarze endeccy na hasło 

dane przez tegoż Junikiela puścili w ruch 

laski i zaczęli znęcać się niemiłosiernie nad 

protestującemi przeciwko gwałtom  kobie- 

tami. Wspomniany Junikiel osobiście po- 
turbował kilka studentek i zrzucił ze 

schodów. 

To ohydne zachowanie się organi- 

zatorów „katolickiego“ zebrania rozeszło 

się wczoraj lotem błyskawicy po mieście, 
wywołując słuszne oburzenie „ szerokich 

sfer społeczeństwa przeciwko meksykań- 

skim metodom walki naszych domorosłych 

„narodowców i katólików" z pod Znaku 

Ze Lwowa donoszą: W miarę zbli- 
żania się dnia wyborów, treść wydawanych 
przez blok Katolicko-narodowy broszur i 
ulotek wyborczych stawała się coraz bar- 
dziej agresywna. Ataki skierowane przeciw 

rządówi były powodem częstych kontiskat 
pism, feprezentujących ten kierunek. Zarzą- 
dzone konfiskaty nie prowadziły do celu, 
ponieważ wszelkie druki-- przed oddaniem 

ich do cenzury wymykały się z poń kon- 
troli i wprost z pod maszyny drukarskiej 

dostawały się do mieszkań osób, zbliżo- 

nych do bloku, sgąd były kolportowane. 

Prócz tego policja otrzymała informacje, 
że skonfiskowane ma terenie warszawskim 
ulotki wyborcze nadsyłane są do Lwowa i 
kolportowane. 

Przeprowadzono rewizje w lokalu blo- 
ku Katolicko-Narodowego we Lwowie i w 
mieszkaniach osób, pracujących .w biurze 
bloku, a mianowicie: dr. Wład, Świrskiego, 
Jana Pacakasa, Józef Niemca, Kazimiery 
-Misiągiewicz i Jadwigi Fabiańskiej. W cza- 

Wykrycie 

Poznań, 2 marca. Z Wolsztyna dono- 
Szą: Wczoraj miasto nasze poruszył nie- 
awykły takt dokonania rewizji w mieszka- 
niu Śtanisława Dolasy i d-ra Tadeusza 
Wróbla, kandydata listy Nr. 24. Okazuje 
się, że w mieszkaniach obu tych wybit- 
nych członków Obozu Wielkiej Polski zna- 
leziono broń oraz większą ilość naboi po- 

ŁÓDŹ. Wczoraj do Warszawy przy- 
był delegat ugrupowania łódzkiego, który 
czyni obecnie frondę w miejscowym Od- 
dziale Z. L N. Delegat złożył wizytę w 
biurze wyborczem B. B. W. z Rz., przez 
dłuższy czas omawiał bieżące kwestje po- 
lityczne, referując sprawę nastroju w Łodzi, 

W kołach Z, L. N. w Łodzi już przed 
kilku tygodniami miezwłoczaie po wystą- 
pienia b. posła Chądzyńskiego, zaczęły się 
nieporozumienia. Po ustaleniu listy kandy- 
datów do Sejmu i Senatu niezadowolenie 
zaczęło przybierać coraz większe rozmiary. 

Po odwiedzeniu centralnego biura wy- 
borczego, delegat łódzki odbył konferencję 
z grupą byłych członków Z. L. N. w War- 
szawie. Postanowiono niezwłocznie po wy- 
borach ogłosić wielką deklarację progra- 
mową, która zaopatrzona będzie w podpi- 

jsy poważnych byłych działaczy Z. L. N. 
Wśród nazwisk tych napotka się takie, któ- 

Wczoraj Otrzymaliśmy z Drui, pow. 
święciańskiego list podpisany przez prze- 
szło 400 osób z zapytaniem, jaka lista jest 
listą Marszałka Piłsudskiego i z zażaleniem 
na kilku okolicznych księży, którzy agitu- 
ją na rzecz 24-ki. 

Śpieszymy więc tą drogą z odpowie- 
dzią, że jedyną listą, na którą winien gło- 

Prowadzone od pewnego czasu per- 
traktacje między niezależnymi socjalistami 
„Bundem* zmierzające do zawarcia przez 
te partje bloków w kilku okręgach wybor- 
czych, zostały ostateczaie zakoficzone wy- 
nikiem pozytywnym.   nikom głosować na listę niezależnych so- 

  

  

  
  

  

Bohaterzy „kat.-nar.* z listy nr. 24 stosują 
ohydny teror, nieoszczędzając nawet kobiet. 

Burdy uliczne młodocianych „obwiepolczaków*. 

„Dziennika Wileńskiego". 

W tym samym czasie, gdy przy ul. 

Dominikańskiej odbywała się masakra kq- 

biet—złożona z 20—30 osób grupa bojów 

karzy endeckich pod wodzą korporanta 

Stanisława Wenera wywołała burdę uliczną 

przy ul. Niemieckiej. Grupa ta wznosząc 

wrogie okrzyki przeciwko rządowi Mar- 

szałka Piłsudskiego, rzuciła się do zrywa 

nia transparentów listy nr. 1. Przeciwko 

tym ekscesom zaczęli protestować prze- 

chodnie. Niebawem przybyła policja i zli- 

kwidowała zajście w momencie, gdy pro- 

wokatorzy awantury zaczęli walkę na laski 

z przechodniami. 

Z przykrością trzeba stwierdzić, iż pro- 

wokatorami awantury byli studenci, jak to 

następnie okazało się, z obozu młodzieży 

„wszechpolskiej”, która „obradowała” wczo- 

raj przy ul. Świętojańskiej, probując mię- 
dzy innemi postępowanie endeckich bojów- 

karzy studenckich w znanych hańbiących 

akademika wypadkach przy ul. Śniadeckich 
w Warszawie. 

Rewizje i endeków lwowskich. 
Wykryto nielegalne druki i transport kastetów. 

sie rewizji skonfiskowano wiele druków, a 

u jednej z urzędniczek wykryte cały a'se* 

nał, t. zw. kastetów. Aresztowana urzędni- 

czka Fabiańska początkowo nie dawała wy- 

jaśnień co do pochodzenia znalezionych u 

niej kastetów, po dłuższem jednak przesłu- 

chaniu zeznała,”że kastety te w formie o- 

pakowanego bagażu zdeponował u niej Wł. 
Świrski, ona zaś nie wiedziała, co paczka 
zawiera. Jak przypuszcza policja, kastety 

te przyszły do Lwowa z Warszawy lub Po- 

znania pod adresem Świrskiego, który dla 
odwrócenia podejrzeń złożył je u' jednej z 

maszynistek. 

Dr. Świrskiego nie zdołano -ująč, 
gdyż zbiegł ze Lwowa w niewiadomym | 

kierunku:*Dt. Świrski, do niedawna współ- 
pracowiik „Śłową.Polskiego”, ostatnio re- 
daktor krótkotrwałego pisma „Sztandaru 
Polskiego“, był kańdydatem listy Nt. 24 
na trzeciem miejscu w jednym z okrę- 
gów. 

broni i naboi w mieszkaniu kandy= 
data endeckiego na posła. 

chodzenia wojskowego. Stwierdzono, że 
panowie ci mieli pozwolenia na posia- 
danie broni. Fakt dokonania rewizji wywo- 
łał wielkie wrażenie, tembardziej, iż dzień |? 
przedtem dókonano zamachu dynamitowe: 
go w Grodzisku na salę, w której adby= 
= się wieć Katolickiej Unji Ziem Zachcd- 
nicn. 

Fronda w Z. L. N. 
rych obecność stanowić ma sensację. ° 

Tymczasem (ronda Z. L. N. pa ze 
niach poufnych poleca oddawanie gło- 

w wszystkim niezadowolonym z dotych= 
czasowej polityki stronnictwa na listę ar. 1. 

* 

Były poseł na Sejm p. Ludwik Do- 
bija, członek stronnictwa Narod.- Demokr. 
zwrócił się z odezwą do swoich b. wybor- 
ców okr. 48 (Biała), w której wskazuje on 
na zgubne skutki partyjnictwa i walk par- 
tyjnych tak rozwielmożnionych w Polsce 
za czasów ostatniego Sejmu. 

Odezwę swą zakończył p. Dobija we- 
zwaniem, aby wyborcy okręgu wyb. 43 
zjednoczyli się i dali Marsz. Piłsudskiemu, 
który ujął w swoje ręce władzę, by uczy: 
nić mocarstwo z Polski, takich posłów, 
którym leży na sercu jedynie dobro Oj- 
czyzny, a uie dobro tylko partyj 

Druja i cały okręg święciański ma głosować 
na listę Nr 1. 

sować każdy prawy obywatel i która jest 
listą Marszałka Piłsudskiego jest lista 
Nr 1. Głosujcie więc wszyscy na listę 
Nr 1, a na księży, którzy wam z ambony 
każą głosować na listę endecką piszcie 

kę zažalenia do Kurji Metropoli- 
talnej. 

„Bund* i niezależni socjaliści prowadzą wspól- 
ną akcję wyborczą w okręgu wileńskim. 

cjalistów. 
W związku z powyžszem „Bund“ 

wszczął ma terenie wilęńskiego okręgu 
wyborczego agitację na rzecz listy nieza- 
leżnych socjalistów (Nr. 34), przyczem 
partja ta wydała specjalną odezwę, nawo- 

Między innemi, w. myśl zawartego | łującą do głosowania na listę Nr. 34, któ- 
układu, „Bund* zobowiązał się do wyco- |ra w wielkiej liczbie została rozpowszech- 
fania w wileńskim okręgu wyborczym swo- | niona wśród żydowskiej ludności pracują- 
jej własnej listy, polecając swoim zwolen- | cej oraz rozplakatowana po mieście. 

Odezwa Komitetu Wyborczego 
Kolejarzy. 

Koledzy Kolejarze! 
Dotychczasowe stanowisko pewnych 

partyj politycznych na terenie Sejmu i Se- 
natu dało możsość poznania ich prawdzi- 
wego oblicza partyjnego, dowiodło wyra- 
Żnie, że stawiły one interes partji ponad 
interesy Państwa. 

Bezmyślne zwalczanie Rządu Marszał- 
ka Piłsudskiego, powstałigo, jako protest 
przeciw grożącej Państwu ruinie, anarchji i 
sejmowładztwu, Rządu, który w ciągu kil- 
kunastu miesięcy zdobył zaufanie Narodu i 
zagranicy postawiło partje, zwalczające ten 
Rząd — w szeregu antypaństwowych. 

Rozumiejąc doniosłość trwania Rządu 
Marszałka Piłsudskiego dla wzmocnienia 
bytu Państwa Polskiego, oczekujemy stałe- 
go polepszenia warunków bytu wszystkich 
obywateli, czego poprzednie rząd; zapew= 
nić nam nie mogły. 

Poprzednie rządy przemyśliwały nad 
ten:, jak obcinać procentowo pobory pra 
cowuikom kolejowym i dai pracy t. zw. 
„Stalodziennym“, oraz nad zupełaem po- 
zbawieniem chleba całych rzesz kolejarzy 
i ich rodzin przez bezmyślną redukcję, — 
podczas gdy obecny Rząd poważnie i ży- 
czliwie rozważa sprawę stałej poprawy by- 
tu pracownika kolejowego. 

Te wszystkie względy dowodnie prze- 
konały nas, że w dniach wyborów - winni- 

śmy dla dobra ogółu obywateli i w naszym 
własnym interesie poprzeć jedyną listę do 
Sejmu i Senatu, odpowiadającą naszym 
poglądom, to jest listę Nr. 1 Bezpartyj- 

nego Bloku Współpracy z Rządem. 
Na liście tej umieszczone są nazwi- 

ska ludzi uczciwych, popierających bez za- 
strzeżeń Rząd Marszałka Piłsudskiego, 
przeto w dniach 4 i 11 marca r.b. oddamy 
swe głosy na listę Nr. 1, do czego wzy- 
wamy i Was, Koledzy Kolejarze! 

Komitet Wyborczy kolejarzy! 

Kaz. Filemonowicz, Bol. Żebryk, Ad. 
Michałowski, Br. Jankowski, B. Bachowski, 
M. Markul, Fr. Martanus. 

Wilno, luty 1928 r. 

P. S. We wczorajszym numerze na- 

zwiska niektórych autorów mylnie zostały 

wydrukowane z powodu nieczytelnego rę- 

kopisu. | 

Oświadczenie Staroobrzędowców 
Wileńskiego Województwa. 
My staroobrzędowcy. Wileńskiego Wo- 

jewództwa QświiNczamy, że nic wspólnego 

nie mamy z jakimś nieznanym nam cen“ 
tralnym staroobrzędowym wyborczym ko- 

mitetem. My staroobrzędowcy Wileńskiego 

Województwa Oświadczamy, że Ów. central- 
ay staroobrzędowy wyborczy komitet w 
osobie p.p. O. Andrejewa i B. Pimonowa 
i innych jest niczem innem, jak kliką sa- 

mozwańców. Oświadczamy, że my staro- 
obrzedowcy Wileńskiego Wojew. w organi 
racji tego komitetu nie brali Żadnego u- 
działu, z żadnemi organizacjami gminne mi 
tych panów nie mamy nic wspólnego 
i że mie uznajemy Staroobrzędowych dzle- 
gatów do Sejmu i Senatu wystawionych 
rzez R. N., a którzy mają rzekomo być 

przędstawicielami staro obrzędowców. do 
Sejmu i Senatu. Oświadczamy dalej, że nie- 
wiemy jak.i gdzie powstał w Polsce Cen- 
tralny Staroobrzędowy Wyborczy Komitet. 

Stwierdzamy dałej, że tei samozwań- 

czy Centralny Słaroobrzędowy wyborczy 

komitet zawiązał się tylko w celu zdoby- 

cia mandatów i powstał wbrew wcli sta- 

roobrzędowców. "Ten samozwańczy ko- 

mitet oszukuje prowincjonalną staroubrzę- 
dową ludność, twierdząc, iż posiada upo- 
ważnienie 0d staroobrzędowców Wiłeńskie- 
go Województwa do występowania naze- 
wnątrz oraz, że są oni członkami staro* 

obrzędowego centralnego wyborczego komi- 

tetu, o istnieniu którego nie wiemy. 

My staroobrzędowcy Wil, Wojewódz- 

twa zaznaczamy, że nie bierzemy wogóle 

żadnego udziału w organizacjach wybor- 

czych komitetów, —to też ogłaszamy swym 

braciom staroobrzędowcom zamieszkałym 
w Polsce, 1) że nie wysyłaliśmy swych 

przedstawicieli do wyżej wymien onego ko- 

mitetu wyborczego, 2) że nie wydawaliśmy 
nikomu żadnego upoważnienia do organi- 

zowania tych komitetów. 
My  starcobrzędowcy województwa 

wileńskiego oświadczamy, że nie posiadamy 

żadnego kontaktu z rosyjskiemi organiza- 

cjami z R. N. O. 
My staroobrzędowcy wojew. wileńsk. 

wzywamy wszystkich staroobrzędowców za 
mieszkałych w Polsce do poparcia Rządu 
Marszałka Piłsudskiego. / 

My staroobrzędowcy Polski jak jeden 
powinniśmy głosować na Nr. 1. 

Staroobrzędowcy województwa 
wileńskiego. 

Sawwa Myszeckij Maksimow, M. Ban- 
dura, A. Siemionowa, O. Maksimowa, A. 
Szerszniow, S. Szerszniow, P. Siednis, M. 
Siednis, J. Januszew, M. Bukun, M. Tere- 
chow, N. Baburow, A. Judin, M. Myszec- 
kaja-Maksimowa, L. Szerszniowa, M. Ja* 
nuszewa, P. Bukina, J. Szerszniow, T. Te- 
rechowa, M. Fiodorow, Ó. Fiodorow, Z. 
Fiodorowa, „M. Fiodorow, P. Grigorjewa, 
Baburin, S. Baburin, N Baburina, A. Ba- 
burin, M. Judin, A. Judin, N. Judin, T. 
Fiodorow, A. Fiodorowa, A. Fiodorowa, M. 
Terechow, E. Terechowa, J. Januszew, P. 
Taszkin, W. Taszkin, P. Januszew, J Ro- 
manow, U. Romanowa, J. Jadiuszkin, F. 
Bukin, A. Jaszunow, T. Krasnoniorow, V. 
Czerniecow, J. Czerniecow, M. Czernow,   V. Czerniecowa. 

   

    

  

Niewolnica 
Szanghaju. 

Supersensacja sezonu! 638 

Bezczeszczenie kościoła Ostrobramskiego. 
! 

Od kilku dni „Dziennik Wileński” in- | 

formuje swych czytelników © nabožefsi- | 

      

wach, odprawianych w kościele Ostrobram- 

skim za pomyślność wyborów. 

„Ostrą Bramę'"—faryzeusze endenccy 

uważają widocznie za teren, gdzie ze wzglę- 

du na Śwłętość miejsca — nikt nie prze- 

ciwstawi się agitacji rozpolitykowanych 

księży. 4, ъ 

Tymczasem jest inaczej, gdyż, jak je- 

steśmy informowani—w czasie „solennych 

mszy" liczni wierni, przybyli szczerze się 

pomodlić opędzać się poprostu muszą od 

nachalności różnych bab, które wyludzają 

pieniądze za rozmaite broszurki treści agi- 

tacyjnej wyborczego Komitetu Katolicko- 

Narodowego. 

W ten sposób — endecy zakłócają 

nastrój pobożnych w kościele, czyniąc zeń ' 

salę wiecową. 

Głośny ze swej endeckiej roboty pro- 
boszcz ostrobramski ks. W. działa jak wi- 
dzimy nadal bezkarnie zraźając najlepszych 

katolików do odwiedzania cudownego 0- 

brazu Matki Boskiej dla którego cześć mają 
wszyscy, nawet inowiercy. 

Wykorzystując czas nabożeństw nie- 

mniej gorliwie od proboszeza z Ostrej Bramy 

agituje proboszcz kościoła świętego Rafała 
ks. B. 

Liczni czytelnicy nasi zapytują nas, 
czy o tych skandalicznych nadużyciach 

księży wie Kurja Metropolitalna. Jesteśmy 
doprawdy w kłopocie, co odpowiedzieć, 

choć wszystko wskazuje na to, że raczej 
tak niż nie. 

Mówi za tem choćby fakt zamieszcze- 
nia w ostatniem oficjalnem czasopiśmie 
Kurji artykułu o treści wybitnie agitacyj- 

nej na rzecz listy Nr. 24, zwalczającej naj- 

cyniczniejszymi sposobami rząd obecny 

i jego listę Nr. 1. 
Dzieje się to wszystko w czasie, kie- 

dy Ojciec Święty w uznaniu zasług szefa 
obęcnego rządu*Marsżzałka Piłsudskiegor=" 

wizerunkiem jego  Ozdabia kaplicę /Lore- 
tańską w Rzymie. 

  

  

Szatani przy pracy. 
Wczorajszy „Dziennik Wil.* zamieszcza ta- 

ką notatkę: + 

= „Co Słowacki mówi o jedynce £ dwójcef! 
„Jedność" liczba potężna, ale niebezpiecz- 

na. lle razy szatanowi uda się stanąć w tej licz- 
bie jedność. to z Bogiem silnie walczy. Liczba 
dwóch, jest liczbą rozdziału, a żadnej równowagi 
nawet na chwilę mie przypuszcza. (Dzienfik z L. | 
1848)“, 

Możemy pdinformować „Dziennik”, że tym 
rarem szatanowi nie Udało się stanąć w Mczbie 

jedność i u'okował się w liczbie 24, pomieważ 
wołał być w towarzystwie kolegów. 

W ten sposób liczby 24--1 —dały liczbę 25, 
Liczby 24425, Które przybraii sobie Efide-= 

cy — dają liczbę 49, mieszczącą w sobie 49 jed- 
ności. 

A więc: liczba 49 mieści w sobie aż 49 sza- 
tanów, którzy stanęli do silnej walki z Bogiem, 
przykrywając się perfidnie szatą fałszywego kato- 
licyzmu i fałszywej idei narodowej. 

Pozatem—liczba dwóch, jako liczba roz- 
działu mieści się w liczbach 24-]-25-przyjacielska 
liczba 13—aż 31 rezy, co wyraźnie wskazuje ną 
szatańską koalicję, mają a za zadanie dokonać 
rozdziału i nie przypuś. ć żadnej równowagi 
nawet na chwilę. 

Kto więc chce Świad .mie przył.ż Ć rękę 
do tego szatańskiego dzieła — niech głosuje na 
djabelskie listy Nr. 24, 251 13, a ragroda za 
zgubę Polski 01 samego Lucyfera napewno w 
piekle go nie minie. 

  

  

Poufna konierencją między Ży- 
dami I „katolicko-narodowymi“, 

Onegdaj w jednym z prywatnych lee 
kali żydowskich przy ulicy Trockiej odb 3 
się poufse posiedzenie porczim:ewa | 
n.iędzy kilsu wybitnymi przedstawicie | 
Komitetu Kstolicko-Narodowego (kanar | 
ków) i przedstawicielan.i 18 (Bloku Mniej- 
szości). 

Mimo usilnych naszych starań, aby 
się dowiedzieć co było przedmiotem narada 
pomiędzy takimi przeciwnikami jak endecy 
i przedstawiciele mniejszości narodowych 
nie udało się nam to. 

Jest jednak wiele danych, że chodziło / 
tam o wytężenie wysiłków, aby w estat- ' 
nich dwóch dniach uczynić jakieś wspólne 
posunięcia dla podważenia olbrzymich 
wpływów listy Nr. 1, które są biczem bo= 
żym zarówno dla endecji, jak i dla Żydów 
idących z blokiem mniejszości. 

(Ciqg dalszy na sirenie Ś-ej), 

+ 

N  



  

  

(Ukazuje się co sobotę). 

Obraz ruchu zawodowego w Polsce. 
Ruch zawodowy w Polsce przedstawia 

sobą teren pełen sprzecznych narostów i 

możliwości. Rozgałęzia się na wielokrotne 
odchylenia, w pewnych punktach blizkie sie- 
bie, winnych wrogie. Biorąc ogólnie, wy- 
kazał dotąd wiele cech niejednolitych, trud- 
nych do zobrazowania, zracji ich wewnętrz 
nych zazębień i pogmatwań, i do definjo- 
wania tem bardziej. Ponieważ oddanie prze- 
krojów ideowych w zarysach precyzyjnych 
wymagałoby całej dysertacji, przeciążonej 
komentarzami historyczno = państwowemi, 
społeczremi i t. d. przeto dla zilustrowania 
tegoż ruchu wypada ograniczyć się do ram 
formalnej struktury istniejących centra], i 
licznych organizacyj i zw. zawodowych. 

Takie ogólne zobrazowanie dzis'ejszej 
pstrocizny ruchu zawodowego w Polsce po- 
dał „Kurjer Polski* w jednym ze swych 
numerów. 

Ze względu na ciekawy materjał fak- 
tyczny, zawarty w artykule, przytaczamy 
go niżej w celu poinformowania szerszych 
kół robotników i pracowników umysłowych 
в0 do całokształtu obecnego stanu ruchu 
zawodowego w państwie. 

Trzy stronnictwa mające inklinacje w 
kierunku społeczno robotniczym, posiadają 
własne centrale partyjnych zw. zawodowych 
w których prócz nazwy, nie wiele tkwi war- 
tości leżących na linji ruchu zawodowego, 
jako takiego. Są to; Centr. Komisja Klas. 
Zw. Zaw. (PPS), Zjednocz. Zaw. Polskiej 
(NPR) i Chrześcj. Zw. Zaw. (Ch. D.). Ogar- 
niają one przeważnie robotników z nielicz- 
ną domieszką pracowników umysł, przytem 
zarówno zatrudnionych przez państwo, sa- 
morządy, jak i instytucje i firmy prywatne. 
Jednak niektóre z wyżej wymienionych zw 
zaw. wchodzą jeszcze w skład innych cen- 
tral o czem później. 

Podstawą moralną istnienia wszystkich 
zw. zaw. partyjnych, jest doktryna o łącz- 
ności ruchu zawodow. z ruchem partyjno- 
politycz. czego przeciwnie nie uznają zw. 
zaw. bezpartyjne i niezależne. Jedne z pośród 
tych ostatnich wysuwają tezy o odrębności 
rachu zaw. od politycznego wzgl. partyjne- 

go, z racji przesłanek programowych, inne 
na skutek konieczności taktycznych, uwa- 
runkowanych znaczną skalą rozpięcia sym- 
patyj i wierzeń partyjnych w szeregach ich 
członków. Zw. Zaw. bezpartyjne,  niezależ- 
ne, zjednoczą znowuż niemal wyłącznie 
pracown. umysł. i znajdujących się na po- 
graniczu tego terminu, częściowo będąc zor- 
ganizowane w własnych centralach, częścio- 
wo trwając w rozsypce. 

Najlepiej względnie są zorganizowani 
pracownicy umysłowi, posiadający swą 
centraln. organiz. Zw, Zaw. Prac. Umysł. z 
jej siecią rad okręgowych i luźnych oddzia- 
łów, rozsianych po całym obszarze państwa. 
Mimo nikłej proporcjonalnie liczby człon- 
ków bo zaledwie 14.000 (w tem Warszawa 
5000) stanowią środowisko bądź co bądź 
jednolite, zwarte i oparte o centralę posia- 
dającą statut i wyraźną strukturę finansową. 
Przytem osobiste walory moralne i faktycz- 
ne działaczów kierujących C. O. z jej roz- 
gałęzieniami oraz wytężone tempo akcji na 
wewnątrz i nazewnątrz, czynią z niej insty» 
tucję poważną i twórczą, promieniując z 
dniem każdym coraz wspanialej. 

Rada Naczelna Zw, i Zrzeszeń Pracown. 
Samorządowych, ebejmująca pracowników 
samorządów miejskich, gminnych i powia- 
towych z liczbą 20.000 członków opłacają- 
cych składki narówni z Centr. Org. Pracow- 
ników Umysłowych świeci przykładem roz- 
wojowej organizacji, energji, sprężystości 
oraz głębokiego zrozumienia społecznej do- 
niosłości ruchu zawodowego i jego misji 
kulturalnej w kraju. 

Dalej Unja Zrzeszeń Pracowników 
Państw. i instytucyj gospcdarczych i finan- 
sowych centralizuje pracowników PKO. Ban- 
ku Rolnego, monopoli skarbowych i t. d. 
z 4000 przeszło członków, przyczem jej 
proces organizacyjny daleki jest od zakoń- 
czenia, co zasadniczo wróży Unji piękne: 
horoskopy rozwojowe. Cechą charakteryzu- 
lącą Unję jest jej daleko idąca wewnętrzna 
spoistość organizacyjna i ideowa, ogromna 
sprężystość za rządów poszczególnych zrze- 
szeń zaw. co znajduje dosadny wyraz w ich 
Sytuacji finansowej i przejawach twórczej 
działalności. 

Pracownicy państwowi idą w rozsyp- 
ce. Centrali swej nie posiadają. Centr. Kom. 
Porozumiewawcza jest tylko platformą tak- 
tyczną dla uzgadniania walki o poprawę by- 
tu materjalnego zrzeszonych co wcale nie 
wyczerpuje zadań i dążeń ruchu zawodowe- 
go. Porównanie bogatej i zaiste, twórczej 
działalności wiela zaw. pracown. państw. z   

mało energiczną i jednostronną działalnoś- 
cią Centralnej Kom. Porozum. doprowadzą 
do wytworzenia się pewnej próżni, trudnej 
do uzasadnienia. Jakie przyczyny składają 
się na podobną wypadkową to już jest in- 
na kwestja, dość, że pracownicy państwowi 
nie zdobyli się dotąd na utworzenie włas- 
nej centrali ;opartej o statut uregulowany 
budżet i podejmującej aktywność narówni 
z innemi centralami. 

Część pracowników państw. i samo- 
rządowych, coś podobno 60 000 zjednoczy- 
ła się narazie w t. zw. Kongres Zrzeszeń, 
który obradując w Warszawie w dniach 
30.10 i 1.11 r. u. wyłonił własny Komitet 
Wykonawczy. W skład Kongresu weszły 
balansujące Zw. Zaw. z pod znaków Ch, 
D., N. P. R. Zw. Partji Pracy. Fizjogiomja 
kongresu jest nie do uchwycenia jak dotąd, 
toż samo jego dalsza przyszłość. 

Wreszcie Pol. Konfzderacja Pracow ni- 
ków Umysłowych obejmująca wolne zawo- 
dy i t. d. wogóle zw. zaw. o rozmaitej 
strukturze i przekroju, jest raczej organiza- 
cją pretendującą do roli nadbudowy nad 
ruchem zawodowym  pracown. umysł. co 
wciąż jest jeszcze piosenką przyszłości. 

Na koniec istnieje sporo organizacyj, 
organizacyjek i związeczków, idących lu- 
zem. Liczą one przeważnie paruset lub jesz- 
cze mniej członków i wiodą żywot su- 
chotniczy. 

Reasumująć, wypada zaznaczyć, że po- 
zorna ospałość organizacyjna pracowników 
państwowych jest czemś niezrozumiałem 
wobec twórczej aktywności poszczególnych 
związków (nauczyciele, kolejarze, pocztow- 
cy) i wspaniałych niekiedy tejże rezultatów. 

Wreszcie nasuwa się pozytywny wnio- 
sek, że odprężenie w stosunkach partyjno- 
publicznych znakomicie ułatwi działalność 
ekspansję zw. zaw. niezależnych otwiera- 

jąc wrota ich wzrostowi liczebnemu i po- 
głębieniu działalności społecznej i kultu 
ralnej. 

Dotychczasowy chaos będący wyni- 
kiem ingerencji czynników partyjnych, tra- | 30 
cących wpływy, ustąpi niezawodnie miejsca 
poważnym dążeniom konsolidacyjnym o du- 
żem znaczeniu dla całego kraju. 

  

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Otwarcie Oddziału Państwowego 

Banku Rolnego w Pińsku. W dniu 1 mar- 
ca r. b. minister Reform Roinych dr. Wi- 
told Staniewicz dokonał uroczystego otwar 
cia Oddziału Państwowego Banku Rolne: 
go w Pińsku. Nowo-otwarty Oddział P.B.R. 
jest już 9-tym  zkolei Oddziałem i urucho. 
mienie jego wywrze duży wpływ na ułat. 
wienie akcji kredytowej dla rolnictwa Po. 
lesia. * (Pai). 

— Płace w rolnictwie. Na posiedze 
niu Komisji w dniu 27 lutego r. b. w Mi- 
nisterjum Pracy: 

1) cenę żyta za luty 1928 r. ustalo- 
no na zł. 39 za 1 kwintal, 

2) stosownie do tej ceny płace go- 
tówkowe stałych robotników dniówkowych, 
przewidziano w tabeli (art, 7) podnieść o 60% tak, że place te za luty r. b. będą wy- 
nosić : 
Grupa Kat.l Kat. II Kat. III 
powiatów zł. zł. zł. 

1 0,72 1,12 1,60 
2 0,64 0,96 1,28 
3 0,40 0,72 0,96 
4 032 0,56 0,72 
— Bezrobocie w poszczególnych zawodach. W końcu stycznia r. b. zareje- 

strowanych było w poszczególnych P.U P.P. 
na terenie całej Polski pracowników kwali 
fikowanych, pozostających bez pracy: 20.582 robotników budowlanych, 19 964 górników, 
17.977 pracowników umysłowych, 15.150 
włókiennistów, 12.622 metalowców, 2.754 hutników w metalu i 778 hutników szkła. 

— Budżet Funduszu Bezrobocia na marzec b. r. Dnią 23 bm. odbyło się po- 
siedzenie komisji regulaminowo-budżetowej zarządu głównego Funduszu Bezrobocia, 
na którem uchwalono przedstawiony przez dyrekcję preliminarz budżetowy na miesiąc 
marzec r. b. | 

Preliminarz ten przewiduje w wydat kach: 1) @а. bezrobotnych robotników 3.292.200 zł., na wypłaty zasiłków z tytułu akcji ustawowej i 2.287.000 zł, na wypła 
ty zapomóg: z tytułu państwowej akcji 
pomocy doraźnej, oraz 2) 450.000 dla pra- 
cowników umysłowych na wypłaty zapo- móg z tytułu państwowej akcji pomocy 
doraźnej. Po stronie wpływów przewiduje 
się między innemi 2.500.000 zł. z tytułu 
władek ubezpieczeniowych robotników, 

Wydatki przewidziane są na wypłaty zasiłków ustawowych dla 59 000 bezrobot- 
nych i na wypłaty zapomóg doraźnych dla 
41.000 bezrobotnych. 

— Składki przy ubezpieczeniu pra- cowników umysłowych. W związku z 
wejściem w życie rozporządzenia p. Prezy- 
denta Rzpliiej o ubezpieczeniu: pracowni- ków umysłowych, wyjaśnia się, że skład- 

RUCH ZAWODOWY. 
ka wymierzana jest od „wynagrodze 
nia podstawowego” pracownika; przyczem 
rozporządzenie ustala następujące zasady 
podziału składki między pracodawcę i ubez- 
pieczonego: 

J-o jeżeli pracownik nie pobiera żad- nego wynagrodzenia w gotówce lub Wyna- grodzenie do 60 złotych włącznie, albo tylko utrzymanie, to Pracodawca opłaca der w całości z własnych fundu- 

2-0 jeżeli wynagrodzenie w nosi po- nad 60 zł. do 400 zł. włączaje rozdział składki jest następujący: dwie Piąte płaci ubezpieczony, trzy piąte pracodawca; 
30 przy wynagrodzeniu ponad 400 zł. do 800 złotych włącznie pracodawca i pra- cownik płacą składkę po połowie; 
4-0 wreszcie przy uposażeniu ponad 800 zł. trzy piąte składki pracownik oraz dwie piąte pracodawca. 

KRONIKA ZAGRANICZNĄ. 
— Rynek pracy w Z. S.R.R. „Pro- letarska Prawda” podaje wymowne dane o Stanie rynku pracy w Z.S.R.R. Z danych tych wynika, że podczas gdy w maju r. 1927-go było zarejestrowanych w urzędach RE, azot miljon bezrobot ch, obecnie liczba tych ostatnie ° sla = 1.480.000. " sat czkolwiek władze sowieckie cz tych bezrobotnych zajęły Pracą w t. = „kolektywach bezrobotnych“, to jednakże bezrobocie w dalszym ciągu jest poważnym ciężarem dla gospodarstwa Z.S.R.R. | Przytem zaznaczyć należy, że do licz- 

pracy rzesze robotników wiejskich. 20 proc. tych zarejestrowanych bezrobotnych należy do przemysłu w ścisłem znaczeniu tego słowa. Są to wykwalifikowani robotnicy. 25 proc. — to pracownicy biurowi, reszta zaś należy do niewykwalifikowanych robot- ników, Oraz zawodów wolnych. 
Na pomoc dla bezrobotnych wydał skarb sowiecki w r.1 926-ym 80.000 000 rb., w r. 1927-ym—100 000.000 rb., w roku zaś bieżącym — budżet Z.S.R.R przewiduje 150 milj. rb. wydatków na cel powyższy. Co zaś do regulacji rynxu pracy przez rząd sowiecki, to stworzone w tym celu biura pośrednictwa pracy nie wykonały swego zadania w zupełności; w r. bowiem 1926 na 100 zatrudnionych robotników do s RE urzędy przeciętnie ь г - > 

kazi sl a ym procent ten zwię 

óż widzimy, że w tym decydują- sna sę a e Komunistycznego ap — biura pośrednictwa prac całokształtu rynku pracy. RÓW lac 
— Ratyfikacja konwenc ubezpie- czeniowych przez Niemcy. Nagas bies we Biuro Pracy zawiadomione zostało o formalnej ratyfikacji ze strony Niemiec projektu konwencji, dotyczącej ubezpiecze- nia przeciwko chorobom pracowników prze. mysłowych, handlowych i służby domowej, oraz projektu konwencji dotyczącej ubez” pieczenia przeciw chorobom pracowników e 
bydwa te projekty przyjęte zostały przez Międzynarodową Konferencję Pracy na sesji w dniu 15 czerwca ub. r. Każdy kraj, ratyfikujący pierwszy z tych projektów konwencji, obowiązuje się do zaprowadzenia przymusowego ubezpie- czenia dlą robotników, urzędników i pra- mostów I rzedsiębiorstw przemysłowych andiowych, oraz pracowników - wych i služby domowej. + Każdy kraj, ratyfikujący drugi projekt konwencji obowiązuje się do wprowadzenia przymusowego ubezpieczenia od chorób dla robotników, urzędników i praktykantów gg mąż rolnych. 

raje, ratyfikujące obydwa projekt konwencji, zobowiązują się więc = Z pieczenia od chorób wszystkich płatnych pracowników wszelkich kategoryj, z wyjąt- kiem marynarzy 1 rybaków, których spra- wa będzie rOztrząsana na sesji, specjalnie poświęconej problemowi pracy morskiej. Niemcy, których przedstawiciele na Konferencji brali żywy udział w dyskusji i w przyjęciu projektów konwencji odnośnie do ubezpieczeń od chorób, ratytikowali je pierwsi i to z wyjątkową szybkością, 
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-Sprawy kobiece. 
Kobiety w dyplomacji. 

Służba dyplomatyczna i konsularna 
była dotychczas niedostępna dla kobiet we 
Francji. Obecnie otwarty został we Francji 
i dla kobiet dostęp do specjalnych egzami- 
nów, których złożenie w stopniu zadawal- 
niającym daje prawo do objęcia karjery w 
dyplomacji. Prawdopodobnie jednak kobie- 
ty, które złożą chlubnie rzeczony egzamin, 
będą narazie musiały zadowolnić się ogra- 
niczeniem swojej działalności do pracy na 
Quai d'Orsay, z tego chociażby względu, 
że prawo, jakiemu podlegają zagraniczne 
placówki dyplomatyczne francuskie, wy- 
maga Od  swolcb przedstawicieli za- 
świadczenia z odbytej "uprzednio służby 
wojskowej. Nadto francuscy konsulowie za- 
graniczni muszą pełnić również rozmaite 
funkcje sędziowskie, de których pełnienia 
kobiety we Francji nie są uprawnione. Wo- 
bec dopuszczenia wszakże kobiet do egza- 
pminów dyplomatycznych nastąpią niewąt- 
liwie wkrótce zmiany w odnośnem prawo- 
dawstwie i wówczas Francja będzie miała 
swoje przedstawicielki dyplomatyczne za: 
granicą. ; 

Wielki pochóś w bistorycznych strojach 
polskich w Budapeszcie. 

Z Budapesztu donoszą: W tych dniach 
odbył się reprezentacyjny bal polsko-wę* 
gierski na rzecz wzniesienia w Budapeszcie 

dzony z inicjatywy Towarzystwa Polsko- 
Węgierskiego odbył się pod protektoratem 
regenta Horth'ego i jego małżonki, dalej   

  

   
   

  

   

     
   

  

     

     
   

     

     

      

   

     
    

    

   

   

   
   

   

marszałka polnego arcyks. Józefa, arcy- 
księżnej Augusty, arcyksięcia Józefa Frau- 

organizacyjnym balu uczestniczyło 718 
osób, wśród których znajdowali się wszys* 
cy członkowie rządu, przedstawiciele dy- 
plomacji z posłem polskim Michałowskim, 
członkowie najstarszych rodzin arystokra- 
tycznych węgierskich oraz liczni członko- 
wie tutejszej kolonji polskiej. Jednym z 
pierwszych punktów bzlu był występ gru 
py tanecznej w polskich strojach narodo* 
wych. Grupa ta odtańczyła polskie tańce 
przy dżwiękach polskiej muzyki. Tę część 
opracował dyrektor budapesztańskiego mu- 
zeum Stefana Koreszty, baletmistrz krėlew- 
skiej opery Edward Brada i art. malarz 
Koloman Zsile. Następnie prezes Tow. 
Polsko-Węgierskiego baron Nyari wygłosił 
okolicznościowe przemówienie i powitał 
gości, росгет odegrano polskie fanfary. 
Zkolei nastąpił pochód w historycznych 
strojach, począwszy od XII wieku. Pochód 
ten przygotowała budapeszteńska Akademja 
Sztuk Pięknych. W pochodzie znalazły się 
zbroje polskiego rycerstwa, dawne stroje 
szlacheckie j magnackie. Polskie mundury 
colskiej piechoty łanowej, stroje mieszczań- 
skie polskie, grupa Krakowiaków, nawet 
grupa dawnych żaków krakowskich, dalej 
polscy ułani i piechota z czasów napoleo” 
nowskich. Ze strony węgierskiej wystąpiły 
między innemi grupy w mundurach z cza- 
sów Bema i węgierskiego powstania. W cza- 
sie pochodu orkiestra grała pieśni 
St. Niewiadomskiego. 

Program muzyczny obejmował m. in- 
nemi krakowiaki Niewiadomskiego i Mo 
niuszki oraz taniec góralski. Artystka ope- 
rowa Elza M. Noszty odśpiewała ,„Gdyby 
rannem slonkiem“, a baronowa Elwira 
Voescy wystąpiła z taneczną interpretacją 
Chopinowskiego walca Cis - mol. 

Wreszcie węgierskie grupy taneczne 
wykonały siedmiogrodzki taniec wojenny z 
czasów Rakoczego i taniec werbunkowy z 
czasów Marji Teresy. 

  

Rozmaitości. 
Aktor w XVIII wieku. 

W archiwum dawnego dworskiego te- 
atru w Wiedniu zachował się między inne- 
mi kwit na płacę tygodniową, jaką pobrał 
jeden z najwybitniejszych aktorów teatru za 
czasów cesarzowej Marji Teresy (druga po- 
łowa w. XVIII). 

Kwit ten brzmi w przekładzie tak: W 
tym tygodniu śpiewałem 6 arji— 6 gulde- 
nów; raz poleciałem w górę 1 gulden; raz 
skoczyłem do wody—1 gulden; raz zosta- 
łem oblany—0,34 guldena, 2 razy dostałem 
po twarzy — 1,08 guldena; raz mnie kop” 
nięto — 0,34 guldena. Razem 9,76 guldena, 

| których odbiór z wdzięcznością kwituję. 

Wędrówka szczurów. 
Podczas ostatniej powodzi w Walji 

88 (południowa Anglja) w okolicach Edomnton 
można było oglądać wielotysięczną armię 
Szczurów, uciekających przed zalewem do 
lasu w Epping. 

Szczury te całkowicie pokryły drogę 
w jej pełnej szerokości, a dopędzeni przez 
nie robotnicy uciekali co tchu przed temi 
brudnemi zwierzętami. Można sobie wyo- 
brazić, co to za popłoch powstał, gdy na 
drodze ukazał się samochód ciężarowy! 
Szczury kłębiły się na pochyłości, dokąd 
chroniły się przed zmiażdżeniem przez за- 
mochód. 

Psy umykały przed szczurami z da* 
leka, taki miały dla nich szacunek. Ostat- 
nią taką wędrówkę szczurów ludzie pamię- 
tają z roku 1899 kiedy to setki tysięcy 
szczurów wywędrowały z Londynu do 
WS Bro „w skutkiem po- 

wedzi; wędrujące zaś po ulicach 
były w tak wielkich masach, że ludzie bali 
się wychodzić z domów. 

pomnika generała Józefa Bema. Bal urzą- Žž 

ciszka 1 arcyksiężnej Anny. W komitecie
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Od Komitetu Wileńskiego 
Pułkownika Wojsk Polskich Żyda Berka 

Joselewicza. 
5 Warunki polityczne nie pozwoliły uczcić w sposób należyty w r. 1909 rocznicy 

śmierci bohaterskiego Żyda, pułkownika Wojsk Polskich, B:rza Joselewicza. 

Jedynem wystąrieniem ra jakie wtedy mogło sobie Wilvo pozwolić był odczyt-o 

Berku Joselewiczu, zorganizowany przez d-ra Wirszubskiego Ówczesnego prezesa 7у- 

dowskiego Towarzystwa Naukowo- Literackiego w Wilnie i wygłoszony przez specjalną 

prelegentkę, sprowadzoną w tym celu p. Dubnowównę, córkę znanego historyka ży- 
„dowskiego. Е m 

5 Obecnie w przededniu 120-ej rocznicy Śmierci Berka pod Kockiem powstały dwa 

komitety: jeden w Kocku, a drugi w Wilnie. . й 
Inicjatorami Komitetu Wileńskiego sa współwyznawcy Berka Joselewicza, Żydzi 

z Wilna i ziem położonych na.terytorjum b. W. Ks. L'tewskiego, w którego granicach 

leżała dawniej Kretyrga, skąd Bzrek był rodem. 

W Wilnie Bersk Joselewicz rozszerzył horyzonty umysłowe i polityczne, przygo- 

tował się do rcli, którą później odegrał w walząch o wolność Polski i emancypację 

narodu żydowskiego ze średniowiecznego ghetta. 
; Wyžuch powstania 1794 r. w Warszawie póćziałał piorunująco na Berka Josele 
wicza, który widział w tem zrządzenie Losu a w Kościuszce, jak w swcjej odezwie 

później napisał, „posłańca Wiecznego, Wszschmocnego Boga”. 
: Berek uderzony był wielkie sercem i umysłem Naczelnika, był porwany jego ideą 

i patrjotyzmerr, żywiołowem ukochaciem wolności i żelazną wolą odzyskania niepod- 

ległej Polski. Tadeusz Kościuszko, wielki bojownik o wolność Stanów Zjednoczonych, 

powzóciwszy z Ameryki do Polski był rozwarł się pelną miłością dla ciemiężonych 

chłopów i Żydów. 
Znajdował on wyrazy i zaklęcia zdolne porwać lepszych i prawych Żydów do 

Świętej walki z najezdnikiem Moskalem. Źołnierze żydowscy stawali do boju pod jego 

przewodem nieustraszenie. Kościuszko w seym uwiadomieniu o formującym się pułku 
starozakonnym, drukowanym w Gazecie Rządowej Nr. 78 (roku 1794) wywoływał 
wspomnienia wielkiej przeszłości żydowskiej — żołnierzy hebrajskich, którzy Dawida 
wodą zasilili, nieustraszonego Jefte, Abner, Joaba, którzy gromem byli nieprzyjaciół, 

Doborę i Judytę, które były postrachem dla tych nieprzyjaciół. Pamięć tych czasów, 
gdy Żydzi w Warszawie dnia 17 i 18 kwietnia 1794 r., jak Kościuszko mówi „zwarli 
się mężnie z nieprzyjacielem* nie zginęła. Czerpał z niej później Mickiewicz, tworząc 
swego Jankiela i Koncert nad Koncertami w Panu Tadeuszu i Słowacki tworząc swoją 
Judytę w Księdzu Marku. 

__ Berek mianowany przez Naczelnika dowódcą pułku starorakonnych stawał w ten 

sposób ra czele legjonu żydowskiego w obronie Stolicy. W płomiennej odezwie zachę- 

cał współwyznawców do walki — wołat do nich: „Powstańcież! Otwórzcież zamknięte 

- осгу!... Obudźcie się jak lwy i lamparty...". 
Po tragedji maciejowickiej i uwięzieniu Kościuszki bił się Berek dalej za Polskę 

jk lew i lampart pod Nspoleonem, gdziekolwiek trzeba było czy we Włoszech czy w 

iemczech czy gdziekolwiek, zawsze za Świętą sprawę i niepodległość, aż do chwili, 

kiedy go huzarzy ausrjacy trsgicznie w potyczce pod Kockiem rozsiekali. 
„Nie z soli,. nie z roli, ale z tego co boli* wyrósł Berek na wielką postać 

historyczną. , 
_ Imię Żyda-pułkownika Berka ze czcią wspominane było przez współczesnych. -W 

Rocznikach Tow. Przyj. Nauk w Warszawie zapisane zostały w r. 1809 te słowa Pre- 
zesa Rady Stanu Stanisława hr. Potockiego o Berku Joselewiczu. 

„Ojczyzna pomni Dawniejsze Twe blizny i walki Twoje, pomni wiecznie, żeś 

Ty pierwszy dał u nas przykład odżywionej waleczności narodowi Twojemu i wskrze- 

sił rycerzy, których śmierć niegdyś Sjonu opłakiwały córy". 

: Berek Joselowicz w swojeį odezwie z dnia 1 paždziernika 1794 r. do wspėlbraci- 

dzieci plemienia Izraelskiego nawoływał do walki o wolność „ra którą wprzód trzeba 

zasłużyć", zasłużyć — przez wzięcie na siebie równych z innymi obywatelami obowiąz- 

ków służby wojskowej, złożenie podatku krwi na wspólnym ołtarzu Ojczyzny. Berek 
Joselewicz, będąc jednym z najlepszych synów Polski, nie porzucił wyznanie swoich 
przodków i nie przestał być wiernym synem swego narodu żydowskiego. Po śmierci 

wyrastał Berek z mogiły na wielką postać symboliczną. Imię jego stawało się hasłem 

wielkich momentach historycznych, kiedy szło o zespolenie całego społeczeństwa, Po- 

laków i Żydów do wspólnego celu i zrzucenia jarzma niewoli, a dziś utrwalenia nie- 
podległego bytu państwowego Rzplitej Polskiej. 

Działalzość Komitetu Wileńskiego, będącego komitetem współpracy żydowskiej i 
polskiej nad uwiecznieniem w Wilnie pamięci Berka Joselewicza, Żyda, pułkownika 

Wojsk Polskich może mieć konsekwencje bardzo donios.e przez to, że zjednoczy do 

wspó'nej akcji dzieci jednej ziemi, różniące się religją, obyczajem i rasą, ale skupione 
pod wspólnym sztandarem i hasłem mocarstwowej Polski i czci dla dobra Joselewicza. 

_ Wileński Komitet uczczenia Berka Joselewicza przygotowuje na dzień 15 kwietnia 
: nabożeństwo w Synagodze, następnie zamierzone są uroczyste Akademie, 

* „rbssggałekć Ši ATA rd s" ` 
“Im wieksze poparcie znajdzie Komitet w spoleczefistwie, tem więcej będzie mógł 
dzialeč ku utrwaleniu pamięci Berka Joselewicza. . 

HELENA MATEJKOWNA, 
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rozłąki do siebie,wzajem przywiodła i złą- 
czyła bezgłośnie i na wieki. 

Z nieba na wody płynie roziskrzony pył 
słoneczny, pieściwym muśnięciem na po- O darach morza 
wierzchai wód się kładzie, dosięga szat Hel- 

OPOWIEŚĆ RYCERSKA gundy i głowę jej ni to aureolą pozłocistą 
. otacza. 

O pięknie miłości, która dając Ból nieznośny szarpie sercem Walgie- 
wszystko nic dla sie pragnąć, nic |rzowem. Nigdy! Nigdy, tak jako ten pro- 

żądać nie możę. mień słoneczny nie będzie mógł ku stopom 
jej przylgnąć, do rąk się wznieść, usta u- 

część siódma. całować. 
ы — Ech! — pod szarpnięcem nagłym 

© Pzp Wok. palców Walgierzowych drgnęły wszystkie 

no okiem rzucisz widzieć można zadarte Oi Paa POCHEMECO NA 
glowy żaków, scholarzy, tak zawżdy sta- — Nic! To nicl Pani — szepnął, by 

Uczczenia Pamięci| 

K DU RS E R 

przezeń czynnego udziału w białoruskim 
ruchu ©drodzeniowym, znaczy to że F. 
Umiastowski, wespół z takimi wybitnymi 
działaczami jak bracia Iwan i Antoni Łuckie- 
wiczowie, „Ciotka” finni, należy do pierw* 
szych odrodzeniowców białoruskich z okre- 
su t. r. „całkiem Świadomego odrodzenia”, 
poczynającego się z rokiem 1905-tym. 

A więc w roku 1906-tym wesnćł Z 
*spomałanymi już wyżej brzćmi Łackie= 

wiczami, „Ciotką“ i innymi bierze żywy 
udział w |l-szem legzlnem pismie białorns= 
kiem—, Nasza Dała" (rok 1906), wysteou= 
jsc w roli jego redaktora fattycztega (wy= 
dawcą był niejaki Jan Tukierkies), Po za- 
wiesz tego pisma przez władze rosy|- 
skie, staje się. stałym wsnółpracownikiem 
w il-giem zkolei pismie białoruskiem p. t. 
„Nasza Niwa”, zamieszczając tam swoje 
utwory aż do roku 1909 go. : 

Należał on również w latach 1905— 
1906 do pierwszej partji białoruskiej (nie- 
lerałqej) t. zw, „Białoruskiej Socjalistycz- 
nej Hromady*, założonej w tej formie w 
roku 1905-tym. 

W roku 1914 tym wojna wszechświa- 
towa odrywa go od przcy dypiomowej dla 
Instytutu Technologicznego Е. Umiastowski 
jako oficer rezerwy zostaje powołany na 

* : Ё A front, Od roku 1916-go až do kofica wojny 
Wykształcenie pobierał najpierw w przebywa F. Um. isko oficer wojsk rosyj- 

Il-glem gimnazjum rosyjskłem w Wilnie, | skich w Persji, skąd wraca do Wilna do- 
które jednak musiał opuścić z 4:ką za| piero w lutym roku 1919-go. Odtąd aż do 
sprawowanie, gdy był jeszcze w klasie | przewrotu majowego w Polsce przebywa 
VI-stej, m to w związku z demonstracjami stale w Wilnie. pracując w rozmaitych 
przy odsłonięciu poninika Murawjewa — urzędach lub też samodzielnie jako geome- 
„wieszatela* w których brał czynny udział; (tra. W ciągu całego tego okresu nie prze- 
z kolei wstąpił do mechaniczno - technicz-g staje brać udziału w życiu białoruskiem, 
nej szkoły średniej w Niżaim — Nowogro-; pisując Od czasu do czasu do pism biało- 

Franciszek imidstwski 

  

  

  

        

zasłużony działzcz blałoruski, kan” 
dydat listy Nr. 1 w okręgu śwęciań- 
skim, urodził się w Wilnie da. 29 

stycznia 1682 r.   

tecznych mistrzów, otyłych kupców i raj- 
ców jak śpiewają pieśń nad pieśniami o 
Helgundy Pani niepojętem, nadziemskiem 
pięknie. Jeno patrzeć, gdy nawet sznur 

- mnichów, wracając od dźwierzy klasztor- 

-_ pałaców, 

nych pocznie miast kantyczek: 
O Helgundo pojrzyj na nas 
źrenicami morskiej głębi..." 

nucić zapamiętale. 
Warować się nie moźna onym sło- 

wom: czaru niepojętego pełnym, ani melo- 
dji szać w największej chwili uniesień zro- 

dzonej. Wchodzi ona do domostw, chat, 
uderza o niebo . echem przecud- 

nem, serca napełnia, myśli gmatwa. Gdzie 

się obrócisz zewsząd płynie echo o krasie 
Helgundy niezwykłej. Cześć nieomal pogańi- 
ska w sercach rośnie i roztapia je w mi- 
łość niepomierną. 

Twórca zaś pieśni onej, Walgierz Prze- 
korny, chodzi w boki wparty i wszystkich 
poucza jak mają Śpiewać najpiękniej. Plac 

opuszcza wonczas tylko, gdy go zmęczenie 
bezwładem ogarnie. 

Gdzie morze łączy się z falami, do 

zamku stóp nieśmiało idzie, koło przybrzeż- 

nej skały staje i na znak uczyniony ręką 

Helgundy grać o morzu poczyna. 
Pieśń miiknie — Walgierz na skale 

siada i oczy jego w chwili tej stają się tak 

zachłanne, że ogarniają morza nieegłębione 
piękno i drobną postać siedzącej na skale 
niewiasty. Milczenie wielkie i cisza płynie 
ku nim z morza powierzchni 1 oplotem 

mocnym serca iączy. Myśli ich szukają się 

wzajemnie i na jednym punkcie umiłowa- 
nia morza stanąwszy łączą się z sobą zgod- 
nie i radośnie. Wżdy są niby brat i siostra 
na falach morskich zrodzeni, których jeno 
życia ręka miłosierna, po dniach i Jatach   

ją uspokoić. — Gęśle jeno w tej chwili u- 
pomniały się o pieśń miłości, która dając 
z siebie wszystko nic wzamian pragnąć, 
mic żądać nie może... 

— Zugrej ją Walgierzu. 
Usłuchał. 
Gdy skończył urzeczona czarem bo- 

leściwej pieśni pochyliła głowę. Zrozumia- 
ła wszystko ina morze pojrzawszy zdawała 
się szukać u niego pomocy i ratunku. 

* 
* * 

Wsparty dumnie na koniu ježdzi ry» 
cera de Briene po placach i rynkach. Wy- 
dęte usta uśmiechają się radością i zado- 

woleniem. Dzielnie się spisał Walgierz, bó- 
wiem gdzie jeno się ruszysz zewsząd płynie 
pieśń o niezwykłej piękności Helgundy Pa- 
mi. Czasu wiele nie upłynie, gdy wszyscy 
rycerze w państwie całem poczną mu zaz- 
drościć najpiękniejszej w świecie kochanki. 

* 
* * 

A w chwili onej nad powierzchnią 
morza konało w boleściwem rajęku echo 
pieśni miłości, która dając z siebie wszyst- 
ko e. wzamian żądać, nic pragnąć nie 
może. 

Q krzyżowych wyprawach i mu- 
zyki śmierci 

część ósma. 

Wichrowym lotem przebiegła. przez 
miasto wieść, że rycerstwo się zbiera na 
wyprawy krzyżowe. Z puszcz dalekich zja- 
wił się w onym czasie mnich chudy, mały 
o ostrem wežrzeniu i siwiejących na skro- 
niach włosach. Wszedlszy do miasta pozie- 
rał na wszystkich przenikliwie i badawczo, 
ni to czytając w obliczach ludzkich siłę! 

dzie, z której znowuż został zwolniony za 
udział w strajku, tak że dopiero w roku 
1903-:im udaje mu się złożyć maturę tym 
razem już w Carskiem Siole. 

Uzyskawszy w ten sposób maturę 
wstępuje w r. 1904-tym do Instytutu Te- 

chnologicznego w Petersburgu na Wydział 
Chemiczny, w którym to Instytucie z przer- 
wami, spowodowanemi przez rowolucję ro- 
syjską 1905—6 r., pracą polityczną 1 па- 
stępnie sprawą sądową przebywał aż do 

roku 1914. Sprawa o której tu była mowa 

posiadała zabarwienie polityczne i polegała 
na oskarżeniu F. Umiastowskiego o nale: 
żenie do organizacji wywrotowej, stawiają- 
cej za swój cel obalenie monarchji w Rosji; 
sprawa ta, przedstawiająca się narazie 
groźnie dla oskarźonego, wlekla się po 
różnych instancjach od 1906-go aż do 
1912-go i skończyła się całkowitem jego 
uniewinnieniem. Na, ten również okres 

czasu (1905—6) przypada moment wzięcia 

czego Komitetu Pań 1 wzywa do składania 

| Regensburg, senator, rabin Rubinsztejn, p 

głaboko ukrytą. Zaczem jął do domostw 

pukać. Otwierano mu dźwierze z czcią i 

szacunkiem. Próg przekroczywszy n'e mó- 
wił nic jeno zakreślał, w powietrzu znamię 
krzyża i na oręż wiszącą na ścianie wy» 

mownie wskazywał, Owo zaś bezgłośne 
wezwanie mocą tajemniczą pociągało ry- 
cerstwo i szarą brać mieszczańską, że bez 

rozwagi i zastanowienia nijakiego sprzeda- 

wali domy, dobytek, opuszczali żony i dzie- 

ci by w Świat za owym mnichem wyruszać 
na boje wielkie i na chwałę wielką. 

Na rynku przed ratuszem skupili się 

rycerze, kupcy i mieszczanie i ze zdumie- 

niem poglądali na małą i nędzną pozornie 

postać mnicha o oczach jastrzębich i twa- 

rzy-by z pergaminu zżółkłego—jako zwin- 

ny i niezmordowany układał przy pomocy 

scholarzy i żaków stos drwa i chrustu. 

Żacy spełniali rozkazy bez żartów i 
swarów zwykłych jeno w skupieniu zboż- 

nem i rzekłbyś uroczystem. 
Stos urósł — żacy się skupili wień- 

cam wokół niego. Mnich zasię Świętobli- 

wy zaplótł dłonie na piersiach, odrzucił w 

tył głowę i jakby czekał na śŚciszenie tłu- 

mów — zaczem: 
— Bracia! — zawołał, Nim w świat 

daleki wyruszymy musimy spalić wszystko 

co piekła jest narzędzem wierutnem, co Serca 

nam kala ponęty ziemskiej zwidęm. Qwo 

muzykę, miasta władczynię, waszą kochani* 

cę wieczystą, krzyczącą O sobie głosem 

dokuczliwym i nieustannym. Na stos pisz- 

czałki wasze rzućcie, gęśli i bębenki, organ- 

ków moc hałaśliwych! Niech nie ostanie 

nic co myśli wasze k'sobie zabiera! Na stos 

bracia rzućcie muzykę waszą, serc kochani- 

cę brzęczącą! Hej szybko! Hej żywo! 

Zburzyła się tłumów fala. Jedno do 

domostw biegli i nieśli stamtąd owo przez 

mnicha rzeczone „piekieł narzędzie'"'—gęśli 

srebrzyste, piszczałki, drudzy je zzanadrza 

wyciągali i na stos ciskali bez rozmysłu I 

żalu. Stos rósł, dosięgał okien ratuszo- 

wych, wpinał sią najeżoną trąbkami i pisz- 

czałkami piersią, jaśniał srebrem gęśli i 

bębenków, wkońcu buchnął ku niebu same- 

mu olbrzymim płomieniem. 

| Zdaleka dojrzał ów płomień powra- 

cający do dom Walgierz. Zdumiony prze- 

cisnął s'ę przez zwał ludzki, a zoczywszy 

palącą się miasta muzykę zadrżał i przytu- 

Mł gęśle umiłowane ku piersi. 
Zoczono g0: 
— Hej Walgierzu! wrzasnął jakowyś   głos z tłumu. Czekamy jeno na ciebie i na 

ruskich, Oraz wchodząc w skład t. z. Bia- 
toruskieį Komisii Wojskowej (1920 r.). 

Do czynuego udziału w białoreskiem 
życłu politycznem wraca Е. Umiastowski z 
początkiem roku 1927.go, redagując tygod- 
nik polityczny p. t. „Biełaruski Dzień”, i 
miesięcznik literacko-naukowy  „Biełarus- 
kaja Kultura". oraz zakładając jesienią te- 
goż roku Bialoruską Radykalną Partję Lus 
dową, która, jako cząstka samodzielna, we- 
szła niebawem w skład t. zw. Stronnictwa 
Ludowego Ziem Litewsko Białoruskich „Zje- 
dnoczenie“. 
  

Glosuj na listę 

Nr. 1   
Komitet przyjmuje zgłoszenia na członków wspierających i członkinie pomocni- 

ofiar, współpracy w wymienionych zamie- 

rzeniach i do dyskusji w jaki sposób uwiecznić pamięć Berka Joselewicza w Wilnie. 

Odezwę podpisali członkowie Komitetu: 

Berzak, Efros, Adolf i Naum Gordonowie, Wacław Gizbert « Studnicki, Literat 

d-r Gołdschmidt, d-r Hirschberg, Hniedziewicz, pułk Kozłowski, Eljasz Kruk, prof. Li- 

manowski, Ch. Łasków, prof. Matusiak, Miłakowski, Minikes, Noworyto, Eye: d-r 
rof. Rudnicki, dyr. Rygiel, Strakun, Straż, 

Lucjan Uziębło, d-r Wirszubski i prof. Władyczko. . 

Tymczasowy adres Komitetu — ul. Subocz 9 m. 4. 

twe gęśle, by je na stosrzucić. Czekamy.— 
zaczem dłoń jakowaś o palcach zakrzywio- 
nych legla na srebrzystych strunach gęśli 
Walgierzowych. 

Ruchem okrętnym, nieoczekiwanie 
szybkim pchnął ową dłoń zaborczą, w górę 

gęśli uniósł i zamarł w bezgłośnem a tem 
wymownem oburzenie, że tłumy zamarły W 
niepewności i zdumieniu. i 

— Przekora! Tak, jeno twe zwykła 
przekora gęšli ci wzbrania oddač! poczęto 

z tłumu wywrzaskiwać wzburzonymi gło- 

sy. Twa wieczna przekora Walgierzu! © | 

Wonczas wyniosły, wybujały głową 

całą ponad tłumy — jęknął przez oblicze 
ciemnym cieniem ból mu przemknął, bły- 
snęly ogniem gąrącym Oczy: | 

— Nie przekora! Klnę się wam—nie 
przekora, po razbyć może pierwszy wzbra* 

nia mi wam gęśle oddać, bracia przenaj- 
milejsi! Jakiem prawem serce mi z piersi 

oddam wam gęśli! O mnichu miłościwy — 
obrócił się w stronę ojca świętobliwego — 

racz mię wysłuchać: w proch ziemski pad- 

nę, z przekornego Walgierza pokornym się 

stanę, do grobu Chrystusowego wraz ze 

wszystkimi pójdę i po drodze grać wam 
będę jak mogę najpiękniej. 

Spojrzał na tłumy: 
— Wżdy znacie moc czarodziejską mych 

pieśni, bracia?! Pieśni, co o głodzie, chło- 

dzie i bólach przy dźwiękach swych zapo- 
minać każą! Owo pójdą z wami i gdy was 

głód nawiedzi, a zwątpienie lub ból sercem 
szarpać pocznie — upieszczą wam One ser- 

oczarowane staną się bohaterskie, wielkie 
i władne. 

„,  — Nie czyficie zbrodni! Nie zabieraj- 
cie daru Bożego! -Chciejcie zachować czar 

pieśni, pozwólcie jej iść za sobą! 
— Pozwólcie jej iść! 
Powoli ręką drżącą ze wzruszenia 

uderzył w struny i grać począł pieśń bo- 
jową i bohaterską, pieśń szczęścia wielkie- 

go i miłości pełną ... ! 
I napełniły się serca mieszczan, ryce- 

rzy i kupiectwa wstydem  nieogarnionym, 
że owo tak bezmyślnie zamachem bezro- 
zumnym chcieli zabić piękno muzyki nie- 
ziemskiej. 

Pozierali jeno na oblicze mnicha w 
trwodze i oczekiwaniu i zoczyli w owych 
oczach milczące przyzwolenie. 

U stóp mniszych w prochu ziemskim 
leżała głowa Przekornego Walgierza. 

Stos dogasał... (D. c. n.)   
wydrzeć chcecie! Prawem jakiem! Niel Nie 

ca tak, że na nic niebaczne, dźwiękami   1 
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Jak rząd dba o dobro klasy robotniczej? 
Klasa robotnicza przed przewrotem ma- 

_jowym znajdowała się w położeniu,w którem 
nie mogła zaspokoić potrzeb swych nawet w 
skromnej mierze. To też stopa życiowa 
klasy tej była bardzo niska. Płace robotni- 
ków były niskie. Nadomiar złego szerzyło 
się coraz większe ogarniające rzesze bez- 
robocie. W maju 1926 r. w państwowym 
urzędzie pośrednictwa pracy było zareje- 
strowanych 272 000 bezrobotnych. ‚ 

Od maja 1926 r. zauwažyč się daje 
Szybki wzrost na lepsze. Przedewszystkiem 
wzrosła skala płacy. I tak zarobek mura- 
rza podniósł się w tym czasie o 24,5 
proc., metalowca o 18,2 proc., tkacza O 
25,9 pzoc., górnika o 16,7 proc., piekarza 
o 15,3 proc. 

Wprawdzie w tym czasie wzrosły rów- 
nież koszta utrzymania, ale w niższym sto- 
sunku niź podniosły się zarobki robotni- 
cze. Koszta utrzymania w Warszawie wzro- 
sły w tym czasie o 8,9 proc., koszta żyw- 
ności wogóle o 15.8 proc., a ceny hurto- 
we o 8.4 proc. zestawienia tych cyfr wi- 
doczna jest przewaga wzrostu płac robot- 
ników. 

Drugim ważnym 'a może nawet zasad- 
niczym dla klasy robotniczej objawem po- 
prawy jej warunków materjalnych jest o- 
żywienie przemysłu i pomyślne konjunk- 
tury gospodarcze, które dzięki umiejętnej 
polityce rządu nastąpiły. Wraz z niemi za- 
częło gwałtownie zmniejszać się bezrobo- 

cie. Wykwalifikówani robotnicy znaleźli 
warsztaty pracy, niewykwalifikowani pracę 
przy robotach publicznych. 

I tak liczba bezrobotnych z 272000 
osób w maju 1926 r, spadła w początkach 
1927 r. do 190.000 osób, a w początkach 
r. b. wynosiła 168 000 osób. Czyli więc 
104.000 robotników znalazło pracę. W pra- 
ktyce liczba ta jest o wiele większa, gdyż 
do obrachunku należałoby wprowadzić po- 
prawkę, odliczając od niej liczbę robotni- 
ków sezonowych, których w tym roku wró- 
ciło z Niemiec więcej niż zazwyczaj. 

Jednocześnie "spadło też bezrobocie 
częściowe. W końcu 1925 r. i w pierwszym 
kwartale 1926 r trzecia część robotników 
zatrudnionych w przemyśle pracowała nie- 
pełny tydzień, szósta zaś część — 3 dni 
w tygodniu. Od maja 1926 r. następuje 
wraz z ożywieniem przemysłu poprawa i 
już w listopadzie 1926 r. niemal wszyscy 
robotnicy pracują 6 dni w tygodniu. 

Wraz ze wzrostem płac i ogólną po- 
prawą materjalną klasy robotniczej wzrosło 
również spożycie. I tak spożycie cukru na 
głowę w r. 1925 wynosiło 8,7 kg., w 1926 
г.— 9,2 kg., a w 1927 r. wynosi już 10,8 
kg. Spożycie mięsa w Warszawie wzrosło 
о 5 proc. 

Wszystkie te dane cyfrowe wymownie 
świadczą o trosce rządu Marsz. Piłsudskie- 
go o dobro klasy robotniczej. 

Dzielnice wileńskie poprą wyłącznie listę Nr. 1. 
Wczoraj odbyła się ostatnia sesja wie- 

ców przedwyborczych do Sejmu. Na wszyst- 
kich zgromadzeniach urządzonych na przed- 
mieściach Wilna — największy triumf od- 
niosłv hasła BBW, z Rz. 

Przedstawiciele innych list w dniu 
wczorajszym nawet nie protestowali prze- 

Z orzecznictwa lzby do Spraw Wy- 
borczych Sądu Najwyższego. — 
Udział w głosowaniu więźniów 

prewencyjnych. 

Osoby prawomocnie skazane za wy- 
kazane w ustawie przestępstwa pozbawione 
за praw wyborczych, natomiast więźniowie 
prewencyjni mają w myśl ordynacji prawo 
oddania głosu. Praktyczne wykonańie tego 
prawa przez kategorję obywateli, Oczekują- 
cych wymiaru sprawiedliwości, napotykač 
może w praktyce istotne trudności, o któ- 
rych przekonywa nas najlepiej poniższe 
orzeczenie Sądu Najwyższego 1922 r. 

Aresztant śledczy, przebywający w cza- 
sie wyborów do Sejmu w więzieniu w Piń- 
sku, Wacław Michałowski, zwrócił się do 
Sądu Najwyższego z zażaleniem, iż zarząd 
więzienia w Pińsku nie przedsięwziął żad- 
nych šrodkėw-dla umožlimieuja <aresztan= 
tom prawa udziału w wyborach, że Mini- 
sterstwo Sprawiedliwości wydało okólnik 
bezprawnie zaliczejący aresztantów do licze 
by osób, pozbawionych _mcżaości wyko- 
nania rzeczonego prawa. W zakończeniu 
awej prośby Michałowski domagał się od 
Sądu Najwyższego uchylenia ministerjalne= 
go okólnika, lub przekazania sprawy wed- 
ług właściwości, 

Sąd Najwyższy, rozważywszy sprawę 
naskutek powyższej skargi, «orzekł cO na- 
stępuje: 1) w myśl obowiązujących przepie 
sów więzienia pozostają pod zarządem Mi 
nisterstwa Sprawiedliwości, 2) Sąd Najwyż- 
szy stanowi władzę odrębną od Ministerst- 
wa © zgoła innej Kompetencji; 3) udział 
Sądu Najwyższego w akcji wyborczej spro- 
wadza się do czynności ściśle określonych, 
jako to: rozstrzyganie skarg i protestów 
przeciwko niektórym decyzjom okręgowych 
komisyj wyborczych. Z powyższych zasad 
skargę Michałowskiego Sąd Najwyższy po- 
zostawił bez rozpoznania. 

Praktyczny sens orzeczenią powyž- 
szego w okresie obecnym jest ten, iż wy- 
danie odpowiędnich i zgodnych z ustawą 
okólników do zarządów więzień jest wy- 
łącznym obowiązkiem Ministerstwa Spra- 
wiedliwości. 

Ksrtki do głosowania muszą być 
koloru białego. 

Generalny Komisarz Wyborczy skie- 
rował do komisyj obwodowych wyjaśnienie, 
że kartki do głosowania winny być koloru 
białego. Odcień koloru białego, gatunek 
papieru, umieszczenie w tekście kropki lub 
plam niedokładność druku i przeświecanie 
druku na drugą stronę kartki jest bez zna- 
czenia. 

Bluźnierstwo księdza. Nr. 24 za- 
miast Sakramentów. 

Dnia 27 lutego we wsi Morejki, gmi- 
ny świrskiej, powiatu święciańskiego do 
chorego, zamieszkałego w tej wsi, wezwa- 
ny został z Konstantynowa ksiądz Jaškie- 
wicz, który przybył z Sakramentami. Po 
wyspowiadaniu chorego i namaszczeniu go 
olejami świętemi, ks. Jaśkiewicz wręczył 
choremu numerek 24 i powiedział mu: 
„Po wyzdrowieniu głosuj na 24, a otrzy” 

rozgrzeszenie“. 
šis m okazji ksiądz rozdawał włościa- 

nom numerki 24, agitując za tą listą. Po 
+wyjeździe księdza zdumieni chłopi udali się 
aa posterunek policji, ©dnosząc kartki i 
»powiadając o wszystkiem. 

Kobiety Grodna za listą Nr. 1. 
Okręgowy Demokratyczny Komitet 

Wyborczy Kobiet w Grodnie znów zorga- 
Rizował wielki = w którym wzięło u- 

iał kilkaset kobiet. 
e postanowił głosować na listę 

ъ 

ciwko wywodom mówców BBW. z Rz. Ii- 
cząc się z faktem jednolitej sympatji mas 
dla jedynki. Najwięcej imponująco wypadł 
wiec kobiet, zorganizowany przez p. Rze- 
wuskę przy ul. Tyzenhauzowskiej 5, oraz   zebranie na Łosiówce i na Zwierzyńcu. 

Partje przy pracy. 
(Telefon. od wł. ker. z Warszawy). 

W ostatnich dniach akcja przedwy- 
borcza przyniosła w większej ilości okrę- 
gów wzmożenia agitacji na listy partyjne. 
Jest to rezultat groźnej dla partyj sytuacji, 
jaka się wytworzyła wskutek coraz to wy- 
ražalejszych objawów, zmierzających ku 
Pies listy prorządowej oznaczonej 
r. 1. 

O sposcbach agitacji tej świadczy 
fakt następujący: Między innemi stron- 
nictwo Chłopskie ogłosiło wezwanie do 
chłopów, w których poleca obsadzić drogi, 
prowadzące do miejsce głosowania i przy 
tych drogach rozdawać karty. 

Równocześnie daje się zauważyć u- 
siłowanie wciągnięcia na listę Nr. 24 i ko- 
munistyczną 13 młodzieży akademickiej. 

„Ładny* kandydat na posła. 
(Tel. od wł. kor, £ Warszawy), 
W dniu wczorajszym funkcjonarjusze 

policji państwowej aresztowali w Skiernie- wicach b. agenta policji politycznej, Kruka 
Ludwika, którego wystawiono na drugiem 
miejscu listy Nr. 10 Stronnictwa Chłop- 
skiego w okręgu Nr.'12. Kruk był już raz 
aresztowany W roku 1925 przy usiłowaniu 
przekroczenia granicy sowieckiej. 

Jednodniówka Akademickiego Ko- 
mitetu | Współpracy z Rządem 

Marszałka Piłsudskiego. 
W dniu wczorajszym ukazała się jed- 

nodniówką wydana przez Wileński Akade- micki Komitet Współpracy z Rządem Mar- 
szałka Piłsudskiego. Skromne ale treściwe 
artykuły składają się na jej cał.ść. Jadno- 
dniówka, którą jako redaktor odpowiedzial- ny podpisał p. Józek Trzeciak, zawiera 
między innemi odezwę do ogółu Wileńskiej 
Młodzieży Akademickiej. Sprawozdanie ze 
Zja:du przedstawicieli Akademickich Ko- mitetów Wyborczych, ciekawy artykuł — 
charakteryzujący właściwe oblicze t. zw. 
Naczelnego Komitetu Akademickiego i Wi- 
leńiskiego Komitetu Akademickiego, z któ- rego dowiadujemy się, iż są one właściwie politycznemi instytucjami, czyli ekspozytu- rami młodego „obwiepolu”, a nie reprezen- tacją ogółu akademickiego, oraz bardzo ła- 
dny artykuł p. Gołuchowskiego, W koń- cowym artykule młodzież akademicka Uni- wersytetu Wileńskiego omawiając wypadki warszawskie, potępia niegodne metody po- stępowania młodzieży akademickiej, zgru- powanej w t. zw. „obozie narodowym”, 
jako  nielicujące z honorem akademika. 

Nie było żadnych pertraktacyj 
między 0a i list Nr. 34 

LA 
„Wilaer Tog“, za którym powtórzy- liśmy wiadomość o tem, że do układu zawartego pomiędzy „Bundem* j niezależ- nymi socjalistami w sprawie wspólnej akcji wyborczej tych partyj w wileńskim okręgu wyborczym na rzecz listy Nr. 34 ma przystąpić rownież P. P. S, lewicą — w numerze wczorajszym komunikuje, iż po- głoska powyższa jest niezgodną z istotnym 

stanem rzeczy. 
Na zasadzie informacyj otrzymanych w „IKomitecie wyborczym solidarności ro- botników i włościan" stwierdza „W. Tog* iż żadne pertraktacje między P. P, 5. le- wicą z jednej strony i „Bundem* oraz niezależnymi socjalistami z drugiej strony prowadzone nie były i nie są nawet prze- widywane. 
Z powyższego wynika iż lista wybor- cza nr. 37 w wiltńskim okręgu wyborczym   nie została wycofana. 

KUR] R 
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P.Z.K. za listą Nr 1. 
P. prezes Polskiego Związku Kole- 

jowców w Wilnie nadesłał nam wczoraj 
pismo, w którem użala się, iż wbrew jego, 
prezesa, wOli ogromna większość człon- ków postanowiła głosować na Bezpartyj- 
s = Współpracy z Rządem, na listę 
rl; 

Nie nasza to wina, p. prezesie, że 
członkowie Związku korzystając z oficjal- 
nego oświadczenia P.Z.K., że „kwestją wy- 
boru list pozostawia się obywatelskiemu 
sumieniu swoich członków” zgodnie ze 
swojem sumieniem uznali, że ledyną listą, 
na jaką winien głosować każdy państwo- 
wemi kategorjami myślący obywatel — jest 
lista Nr 1. 

Na prowincji. 
Z wszystkich powiatów Wileńszczyzny 

nadeszły wczoraj meldunki o masowych 
manifestacjach ludności na cześć Marszałka 
Piłsudskiego. Ludność samorzutnie prze- 
— agitatorów opozycyjnych względem 
rządu, 

W okręgu wileńskim odbył ostatnio 
szereg wieców i zebrań kandydat z listy 
Nr. 1 p. Ludwik Balcewicz. 

Największe zebrania odbył p. Balce- 
wicz w Rudziszkach i N. Trokach, gdzie 
niefortunnie _ występowzli równocześnie 
przedstawiciele listy Nr. 2 i 24. 

Służba policyjna w okresie wy=   borczym trwać będzie przez calą 
' dobę. 

Na mocy zarządzenia Komendy m. 
Wilna, poczynając od dnia dzisiejszego aż 
do końca wyborów t. j. do 12 b. m. funk- 
cjonarjusze policji będą pełnić służbę 
przez całą dobę. 

Niezależnie od powyższego w dniach 
głosowania do Sejmu i Senatu zarządzono 
ostre pogotowie. (8). 

W dniu głosowania do Sėjmu i 
Senatu urzędy pocztowe czynne 

będą przez całą dobę. 
Jak się dowiadujemy, na mocy decy- 

zji Ministerstwa Poczt i Telegratów w dn. 
wyborów do ciał ustawodawczych (4i11 
marca b. r.) wszystkie urzędy pocztowe na 
całym terenie Rzeczypospolitej będą czyn- 
ne przez całą dobę. (s). 

  

CAŁE 

Ziemie 

Wschodnie 
głosują na listę 

Nr. 1 
Wybitny  dzlenaikre: -amefykaūski w Wilnie 

W dniu 2 marca przybył do Wilna 4 
towarzystwie Radcy M. S$. Z. P. Grabow - 
skiego wybitny dziennikarz amerykański 
i właściciel wielkiej agencji prasowej „St. 
Louis Press Concern“ p. Frank Simonds. 
W ciągu dnia p. Simonds w towarzystwie 
Radcy Wojewódzkiego p. Raue'go zwiedził 
miasto, a o godz. 12 złożył wizytę p. wo- 
jewodzie Raczkiewiczowi. 

Awantuty nacjonalistów gdańskich, 
GDAŃSK, 2-Il. (Pat). Na onegdaj- 

szem posiedzeniu sejmu gdańskiego doszło 
do skandalicznych awantur na tle wniosku 
nacjonalistów niemieckich o utrzymanie 
Einwohnerwehry. Na początku posiedzenia 
wice-prezes Senatu wolnego miasta Gehl 
złożył oświadczenie w _ imieniu Senatu 
stwierdzające, że Einwohnerwehra „stałą się 
cbecnie zupełnie zbyteczną i policji wystar- 
czą catkowicie do zapewnienia ładu i spo- 
koju oraz potępił nacjonalistów niemiec- 
kich wysuwających groźbę ewentualnej in- 
terwencji Polski w Gdańsku w razie wy- 
buchu jakichkolwiek zaburzeń. Ochrona 
samodzielności Gdafiska — zakończył p. 
Gehl — polega nie ma policji i straży o- 
bywatelskiej, lecz na zagwarantowanych 
prawach, na opiece Ligi Narodów i na 
zawartych traktatach. 

Następaie przemawiało kilku mów- 
ców nacjonalistycznych niemieckich, którzy 
rzucili pod adresem Senatu wolnego mia- 
sta szereg niesłychanych obelg nazywając 
postępowanie Senatu „bezwstydnem”*. 

Wystąpienie nacjonalistów niemlec- 
kich wywołało na lewicy takie wzburzenie, 
że omal nie doszło do ogólnej bójki w 
sali sejmowej. Zajściom zapobiegło przer- 
wanie posiedzenia. Po podjęciu obrad sejm 
odrzucił w pierwszem czytaniu wniosek 
nacjonalistów niemieckich biorący w obro- 

  

  nę Einwohnerwehrę. 

Sukcesy polskich narciarzy. 
PRAGA, 2JIII. (PAT). W trzecim dniu 

narodowego wojskowego konkursu narciarskiego odbył się bieg kombinowany patroli wojskowych na dystansie 30 klm. z ćwiczeniami strzeleckiemi w czasie biegu. Na zawodach obecny był minister obrony narodowej Udrżal. W, zawodąch wzięła udział Czechosłowacja, Szwajcarja, Polska, Francja, Jugosławia i Rumuaja. Wyniki były następujące: Szwajcarja 34 83 punkt. Czechosłowacia 30.95, — Polska 19.54, — Francja, Jugostawja 1 Rumunja 11,49. W międzynarodowym konkursie narciarskim pierwsze miejsce przypadło zwajcarji, która uzyskała 618.72 punktów. Zkolei idzie Czechosłowa- cja — 595.85, Polska 439.11, Francja 399.84, Jugosławia 317.84, Rumunja 290.91. 

— 
KRONIKA. 

  

  

   

  

    

   
   

    
     

    

    

    

    

    

   
   

   

    

  

     

    

  

   

  

   

  

    

   

    

    

     

    

   
   
    

   

      

Dziż; Kunegundy. Niezależnie od powyższego rozpatrzono Sobota Jutro: Kazimierza Króla W. wniosek przyjęcia pod opiekę zarządu miasti ist- 5 
niejące dotychczas przy Kasie Chorych „stacji 0- Wschód słońca—g. 6 m. 18 pieki nad matką i dzieckiem”. Po dłuższej dy- marca. Zachód & 16 m. 50 skusji zdecydowano sprawę ię załatwić przychy|- nie i OWE CA iedni wniosek do Magistratu. reszcie Komisja wypowiedziała się za METEOROLOGICZNA przyjściem z pomocą materjalną żłobkom dzie- cigcym, — Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- Ł я 5 В х czego U. 5. B. z dn. 2. Ill. b. r. Cišnienie| woggų, gestais, SPIaWy borządku daiennego z po 5 ych odroczone zostały do posie- dzenia następnego. (s) 

— Uwadze właścicieli domów. Jak się d.- wiadujemy, wszyscy właściciele domów względnie posesyj w najbliższym czasie pod karą grzywny winni będą zarejestrować swe nieruchomości w dziale kominiarskim przy Wileńskiej Straży O- gniowej. (s) 
я — Lustracja hal miejskich. W celu zazna- jomienia się z niedomaganiami technicznemi hal miejskich w dniu onegdajszym prezydent miasta mec. Folejewski w'towarzystwie ławników Żejmy i Łokucjewskiego Graz naczelnege lekarza m. Wilna d-ra Minkiewicza dokonał szczegółowej lu- 

średnie w milimetrach 776. Temperatura średnia — 40 C. Opad w milimetrach — Wiatr przewa- Z. Popo Pochmurno, mgła. Minimum na 
dobę — . 

„ Tendencja barometryczna — spadek ciš- nienia. 

URZĘ DOWA 

— Wsprawie ceny chleba, W celu zapobie- ženia wyzyskiwaniu ludności przez niesumiennych sprzedawców chlebz p. wojewoda wileński zwró- cił się dó wszystkich starostów oraz P- komisa- rza rządu na m. Wilno z poleceniem, by funkcjo- narjusze powołani do kontroli przestrzegania stracji tych hal. przepisów i rozporządzeń wynikających z ustawy sposobuości Komisja zbadała stan o lichwie, niezwłocznie pociągali winnych do od- | stfaganów właściciele których interwenjowali w powiedzialności za pobieranie <en nadmiernych Magietacię 0 zanulowanie im podatku lokalowe- w wypadku, gy to zostanie stwierdzone. | 6. W wyniku przeprowadzonych oględzin szef Sekcji „ „Kontrola cen chleba podawanego w jadio- inansowej ławnik Żejmo polecił przedłożyć so- AE restauracjach i butetach kolejowych bę- | bię spis os6b, którzy = tytuła konstrukcji dzier- dzie dokonywana stale. O powyższem zawiado- żawionych przez siebie straganów ubiegają się o mieni zostali restauratorowie «i zainteresowąne Polalęcie rozeslamych już nakazów płatniczych handle spożywcze. na podatek lokalewy, 6 
ADMINISTRĄCYJNA. SAMORZĄDOWA. 

= ekroczenia episėw - < 2 wa łowieckiej W dniu wCZDrjkz i m wojewoda wlieńiko.cróckiei BL 29 uke aa oai wileński p. Władysław Raczkięwicz wydał obwiesz. 
czenie dotyczące karalności przekroczeń przepi- 
sów prawa łowieckiego. 

Przewidziane te grzywny do 50 zł. 84: 
1) nieokazanie karty łowieckiej na żądanie osób pełniących nadzór nąd przestrzeganiem prze- pisów o polowaniu; 2 
2) polowanie w odległości mniejszej niż 

zabudowań ai 

sejmiku przy ul. Wileńskiej, odbyło się pod prze- wodnictwem p. starosty Witkowskiego posiedze- nie wydziału powiatowego. 
Wydział powiatowy załatwił sprawę proto- kółów posiedzeń wydziału powiatowego, na któ- rych był rozpatrywawy preliminarz budżetowy. W W ać dla gmin przyjęte zostały pozycje następujące: 
1) Na oświatę 179 tys. zł, 2) Na drogi i place publiczne 94 tys, zł. 3) Na bibljoteki i do- my ludowe 6 NE Zi. 4) Na utrzymanie szpitali 32 tys. zł. 5) Na opiekę publiczną 86 tys, zł. 6) Na podniesienie rolnictwa 37 tys. zł. 7) Na Stra- że Ogniowe 6 tys. zł 8) Na budowę i remont zy > tys, zł. 9) Na utrzymanie konnej poczty 5. 
Na posiedzeniu 29 ub. m. protokóły posie- dzeń bu przyjęto do wiadomości i za- twierdzono. 
Zkolei zatwierdzono szereg protokółów z posiedzeń rad gminnych pow. wileńsko-trockiego, Sprawozdanie działu Weterynaryjnego sejmikowe- £o za grudzień i styczeń wykazało, że frekwencja w lecznicy weterynaryjnej, jak również w pun- ktach wetery. nych=tfelczerskich na powiecie, których obecnie dwa w Wornianach i Olkię- 

dzień wzrasta. W związku z 

100 metrów od cudzych 
lub za polowanie w. niedzielę w odległości 2 
metrów od świątyniz 

3) chodzenie bezprawne po cudzych grun- 
tach ze strzelbą i h 3, 

Grzywną do 200 zł. lub aresztem 4 tyg. 
(lub oboma karami łącznie) karane osoby polujące bez uzyskania karty łowieckie. polujące 
poza obwodem łowieckim, w cudzym obwodzie 
ai p. : AE b lują akiejże grzywnie ulegną osoby polujące 

z chartami lub psąmi gończemi na obszarze mniej- szym niż 2000 hektarów i t. d.; grzywna do 560 
zł. i aresztem do 6 tyg. karane będą osoby polu- jące na łosie lub jelenie na przestrzeni mniejszej niż 1000 ha, jak również osoby polujące sposo- 
bami niedozwolonęmi i w czasie ochronnym. 

— Czas ochronny dla zwierzyny na tere- nie v ojew. wileńskiego. Wojewoda wileński p. Władysław Raczkiewicz -w myśl art, 49 roz orzą- dzenia Prezydenta © prawie łowieckiem wydał z2- rządzenie zabraniające ania w czasie niżej oznaczonym (czas ©chronny) na następujące zwie- rzęta: jelenie, byki f daniele rogacze—od 1 listo- 
ada do 31 sierpnia, Szrmy, kozły—od 1 lutego do kwietnia, zającę szeraki — od 1 lutego do 30 września, zające bielaki — od 15 lutego do 31 aźdiernika, borsuki—od 1 ze: do 31 sierpnia, 
Jarząbki—od 1 lutege do 15 marca, cietrzewie ko. guty—od 1 czerwca do 15 sierpnia, cietrzewie ku- ry—od 15 września do 15 sierpnia, e 1 lutego do 15 siefpnia, parawy—od 1 lutego do 15 sierpnia, bażanty PE — Od l lutego do 31 sierpnia, kuropatwy=od I Por do 31 sierpnia, przepiórki—od kwietułą do $. sierpnia, słonki— od 15 maja do 15 sierpnia, botaliony—od I czerw- ca do 10 lipca, dzikie k —od czerwca do 10 lipca, dzikie kaczki (samice i młode) eraz inne ptactwo wodne i błotne—od 1 marca do 10 lipca, dzikie gęsi—od 15 maja do 31 lipca, dzikie gałę- bie, drozdy, kwiczoły i paszkuty od 1 lutego do 15 sierpnia, ptaki krukowate i ieżne z wyjąt- kiem jastrzębi gołębiarzy, krogulców, wron i srok od 1 lutegośdo 15 sierpnia. 

Zabrania = zupełnie polować na żubry, ję obry, kozice, ‚ na sawice i cielęta, łosia, IBlenia, daniela, па sarny, kozy i kożlęta, na edźwiedzice od niedźwiedzi stek, na głaszcze + Шту, bażanty kury i czarne bociany, za cielęta; osia, jelenia, daniela i koźlęta sarny uważa się młode zwierzęta tych gatunków w czasie do koń. ca lutego następnego roku po ich urodzeniu. 
. Polowanie na łosie—byki dopuszczalne jest jedynie w obwodach łowieckich © powierzchni <o najmniej 1000 hektarów. 

— Zsbranie komitetu wykonawczego Tar- gów Północnych w Wilnie. W poniedziałek 5 b. m. o godz, 6-ej wiecz. w lokalu Magistratu m. Wilna odbędzie się zebranie komitetu wykonaw- czego Targów Półaocnych w Wilnie z następują- cym porządkiem dziennym: p: 1) Ostateczne omówienie oferty ligi gospo- darczej. 
2) Sprawy organizacyjne. (s) 
— Posiedzenie Komisji Kulturalno-Oświa- towej. W poniedziałek 5 b. m. w lokalu Magistra- tu m. Wilna odbędzie się posiedzenie miejskiej Komisji Kulturalno-Oświatowej z następującym porządkiem dziennym: 

Przejrzenie projektu budżetu działu kul- tury i oświaty. ; p 
2) Rozpatrzenie projektu nagrody literacko- artystyczno-naukowej m. Wilna. 

‚ . 3) Rozpatrzenie projektu 2 stypendjów dla dzieci pracowników Straży Ogniowej. 
4) Wolne wnioski. (s) 
— Posiedzenie Komisji Technicznej. Na środę 7 b. m. wyznaczone zostało posiedzenie miejskiej Komisji Technicznej z następującym porządkiem dziennym: 
1) Sprawę odżelaziaczy, 
2) Ustalenie tras wodociągowych. 3) Ustalenie tras kanalizacyjnych. 4) Rozpatrzenie budżetu wydziałów: drogo- wego, elektrycznego, wodociągowo-kanalizacyjne- go i wydziału pomiarów. ts) 
— Z posiedzenia miejskiej Komisji Opieki Społecznej. W ubiegły czwartek w lokalu - stratu m. Wilna odbyło się posiedzenie miejskiej Komisji Opieki Społecznej. Na -posiedzeniu zde- cydowano zwrócić się do Magistratu z wnioskiem 

budrzetowego na rok budżetowy 1928/29 sumy 12000 zł. tytułem zapo- 

z dnia na 
powyższem wysuwa się konieczność. ог janizacji dalszych punktów weterynaryjno-telczerśkici, w szeregu gmin pow. Wileńsko-trockiego. Narazie zostanie zorganizowany jeszcze jeden punkt sej- mikowy weterynaryjny, mianowicie w urgielach. Uchwalono jednocześnie w połowie b. m. zorga- nizować lotne _©ddziały kastracyjne dla bydła. Uchwały powzięte na posiedzeniu są realizacją zamierzeń w tej dziedzinie, jakie już Opracewano nę uprzędnich posiedzeniach wydziału. 

Przechodząc do spraw dotyczących Szkoły rolniczej w. Bukiszkach wydział powziął decyzję co do egzaminów, Zakończenia roku szkolnego w bieżącym okresie i organizacji nauczania w roku 
następnym. 

Rok szkołny zakończony zostanie w dniu 15 b. m. W roku następnym okres nauki w szko- le rolnicze. bukisz trwać będzie nie jak do- tychczas 11 miesięcy, ale miesięcy 13. To da moż- ność zorganizowania wykładów w ten sposób, iż nowowstępujący kandydaci w ciągu zgórą mie- siąca będą odbywali naukę „wspólnie z uczniami с AE Będzie 2 miało wy 
spowoduję zazębianie si wykładów szkolnych z roku na rok, ь 

W dziedzinie opieki społecznej wydział na posiedzeniu swem uchwalił przyjąć parę dzieci do prowadzonej, przyznać nałeży wzorowo, ochronki sejmikowej. jednocześnie udzielił w. drodze wy- jątku kilka subsydjów pieniężnych dla osób pry- wątnych. 
Na zakończenie odbyły się wybory człon= ków do Dyrekcyjnej Rady Kolejowej. 
De rady weszło Osiem osób z P. Falewi- 

czem na czele. 

— Posiedzenie wydziału powiatowego. Następne posiedzenie wydziału powiatowego sej- miku wileńsko-trockiego odbędzia się w dniu 8 ki 0 godz. 10 rano .w lokalu przy ul. Wileń- skiej. 
— Powiatowe Komunalne Kasy Oszczęd: nościowo-Pożyczkowe. Doceniając ważność о- becnej akcji pomocy kredytowej rządu, szczegól nie dla droonych rolaików szereg / Wiązków Ko- munalnych województwa wileńskiego zdecydował ostatnio uruchomić Powiatowe Komunalne Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowe, a to między inne- mi celem ułatwienia dostępu do tych kredytów miejscowej potrzebującej ludności oraz celem gro- madzenia oszczędnością. Sejmik postawski powyž- szą uchwałę wyniósł na posiedzeniu budżetowem w dniu 22 lutego r. b., sejmik oszmiański na po- siedzeniu w dniu 23 lutego r. b., sejmik Świę- ciański w dniu 24 lutego b. r. i sejmik dziśniefi- ski na posiedzeniu w dniu 28 lutego 1928 r. 
Obecny był na wzmiankowanych posiedze: niach sejmików radca wojewódzki p. Kazimierz Obrocki, udzielając w sprawie organizacji Kas Komunalnych potrzebnych wyjaśnień. 
W chwili uruchomienia tych kas wojewódz- two wileńskie będzie posiądało 6 Kas Powiato- 

wych Komunalnych. 

& POCZTY. 
— Wileńska Dyrekcja Poczt į Telegrafów przystępuje do rozbudowy sieci telef.-telegrafi- cznej w pow. w.leńsko-trockim. Jak się dowia- dujemy lieńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów zamierza w najbliższym czasie opracować szcze- gółowy plan rozbudowy sieci telefonicznej i tele- 

rozbudowy sieci. 
Opracowany plan rozbudowy zostanie zre-   mogi dla istniejących na terenie Wilna Towarzystw emigracyjnych,   alizowany w miarę posiadznych na tem cel - kow materjalnych, т >



skicie kiki . 

Z_ POLICJI. 

— Obława na rynku Łukiskim. W dniu 
wczorajszym przez organa policyjne dokenano 
obławy na przeróżnego rodzaju menty społeczne, 
kręcące się w dniach targowych na rynku Łukis- 
kim. W wyniku obławy zatrzym:no 4 notowanych 
w policji kieszonkowców i kilka osób posądzo- 
nych o paserstwo, (s) 

„ZĘ ZWIĄZ. 1 STOWARZ. 
«_ Wycieczka Związku Hallerczyków do 

Francji. Sekretarjat Chorągwi Wileńskiej Związku 

Hallerczyków (Uniwersytecka 1) zawiadzmia człon- 

ków, że w roku bież. przypada 10-lecie powstania 

armji gen. broni Józefa Hallera. W związku z po- 

wyższym organizuje się wycieczka Hallerczyków 

przez Pragę czeską do Paryża, gizie odbędzie s'ę 

uroczysty obchód w dzień Święta narodowego 

francuskiego 14 lipca. Szcregółowych informacyj 

w tej sprawie udzieli prezes Chorągwi w dniu 3 

marca r. b. o godz. 18 min. 30 w lokalu sekretar- 
jatu, na które zebranie zapras”a się członków 
zainteresowanych, 

— Szkoła organistów. Zarząd Wileńskiego 
Towarzystwa Muzycznego „Lutnia“ otrzymał z-- 
zwolenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i OS- 
wiecenia Publicznego na otwsrcie i prowadzenie 
w Wilnie przy ul. Adama Mickiewicza Nr. 6 szko- 
ły organistów p. n. „Zawodowa Szkoła Organis- 
tów im. J. Montwiłła w Wilnie", oraz na powoła- 
nie p. Władysława Kalinowskiego, prof. Konser- 
watorjum Muzycznego i długoletniego organisty 
parady Wileńskiej na stanowisko kierownika tej 
sz Ž 

Bliższych informacyj o nowopowstającej 
szkole udziela zainteresowanym sekretarjat T-wa 
„Lutnia“ (A mickiewicza 6), w poniedziałki i czwar- 
tki od godz. 7 m. 30 wiecz. do 9 wiecz. 

ZE INIA_I ODCZYTY. 

— Rosja Sowiecka I rzeczywistość. W dniu 
3 marca r. b. o godzinie 6 m. 30 w. w fokalu 
Związku Polaków Zakordonowych — przy ul. Za- 
walnej Nr. 1 p. dr. Misan wygłosi odczyt na te- 
mat: „Życie zakulisowe Rosji bolszewickiej i rze- 
czywistość". Poprzednio wygłoszone Odczyty nic 
a z obecnym tematem nie mają. - 

Bilety można otrzymać w dniu odczytu od 
5 po południu w lokalu, gdzie będzie odczyt w 
senie od 50 gr. — zł. т 

) ° — ВО2КЕ. 
  

— Ważność starych kart łowieckich. Mi. 
nistersfwo Rolnictwa wstrzymało wydawanie kart 

- łowieckich na rek bież. przedłużając m sta- | 
r, rych kart łowieckich do dnia 31 marca 

A naa do Wileńskiej Izby Rzemieślni- 
czej. Jak i ostateczny | wyb 
rów do Wileńskiej laty Rzemieśtni został 

  

ze ustalony. W każdym razie wybory 

niej około 15 b. m. || 

Teatr 1 muzyka. - 
— Teatr Polski 

raz drugi „Żle kochana”, uka Jacinto Bena- 
vente, laureat nagrody Nobla, w k órej autor pod- | 
kreśla wiele cech swego, narodu, a przez usta 
swoich bohaterów z niezwykłym talentem wyraża 
wielką niezależność A silne poczucie 
honoru i gorącą narodowi hiszpańskiemu właści- 
wą krewkość i wojowniezość, wo 
działanie woinego ducha b A _ odpowiedział- 
nego jednak zawsze za swe czyny przed własnem 
=" niem, przed którem niema ucieczki ni schro- 
rienia. & я 

— Jutrzejsze popołudniówki. Jutro o godz, 
%-ej ponoł. grana będzie, po raz ni tryskająca 

   

    

           
         

    

  

te od- 11 
dą się w miesiącu bieżącym najprawdopodob- 

„pla „Latala“. Dziś po | 

bodę czucia i 

humorem amerykańska komedja „Fenomenalna 

umowa" : + a 
O godz. 6-ej popol, ziednująca sobie coraz 

wyraźniejsze powodzenie komedja kołtuńska G. 

Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej". 
UWAGA: Z dniem l-ym marca ceny miejsc 

na wszystkie przedstawienia w Teatrze Polskim 
zostały ustalone od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Teatr Rewja Artystyczna p. n. „Nowości 
Zarząd Klubu Kolejowców (ul. Dąbrowskiego 

Nr. 5 w Wiinie). zawiadamia O otwarciu Teatru 

Rewji Artystycznej p. n. „Nowości* w sali teatral= 

nej tegoż klubu na czele z p. Walerją Dobosz- 
Markowską—ulubienicą warszawskiej i wileńskiej 

publiczności, p. Kazimierzem Szerszyńskim artystą 

teatru „Nowości* w Warszawie, p. Zygmuntem 

Stróżewskim artystą komikiem scen stołecznych, 

p. Janem Cesarskim bałetmistrzem scen Warszaw- 

skich oraz Kazimierzem Chrzanowskim. 
Kierownictwo Artystyczne zostało złożone 

w ręce wybitnego artysty stołecznego p. Kazimie- 

rza Szerszyńskiego, Cecylji Jabłońskiej, St. Ва 

cerkówny i kierownika muzycznego T. Pabisiewi- 

cza. Przedstawienia odbywać się będą o godz. 7 
m. 30 i 9 m. 30 wieczorem. 

Zarząd Klubu dckłada wszelkich starań 
ażeby repertuar teatru stał na najwyższym pozio- 
mie artystycznym. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mir. 
SOBOTA 3 marca. 

16.40. Chwilka białoruska. 
17.00. Transmisja nabożeństwa z Ostrej Bramy. 
17.50 „Zasady zakładania sadów handlowych na 

Z. Wileńskiej* odczyt z działu „Ogrodnictwo* 
wygł. instr. ogrodnictwa Zw. Kółek i Org. 
Rol. Z. Wił. Jan Krywko. 

18.05. Audycja dla dzieci. 
19.00. Gazetka radjowa. 
19.15. Pogadanka strzelecka wygł. redaktor J. Ka- 

miński. 
19.30. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. „O ordynacji wyborczej” odczyt z działu 

„Nauka o Polsce* wygł. prof. U. S. B. dr. Iwo 
Jaworski. | 

20.00. Transmisja z Warszawy. Odczyt o działal- 
ności rządu. R 

20.30. Transmisja muzyki operetkowej z Warszawy. 
22,00. Komunikat P. A. T. 5 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z Warszawy. 

NIEDZIELA 4 marcą. 

9.55. Przemówienia organizowane staraniem władz 
° wojewódzkich. 

| 10.15. Transmisja nabożeństwa z Katedry Po- 

znańskiej. > 

11.55. Przemówienia organizowane staraniem władz 
wojewódzkich. : > -а 

12.10. Transmisja poranku muzycznego z Filhar- 
_ _ monji Warszawskiej. A Ž 
4.30. Przemówienia organizoware staraniem władz 

i 

| wojewódzkich 
15.15. Transmisja recitalu rtepianowego - Alek- 

ię Braiłowskiego z Filharmonji Warszaw 

skiej. $ 
| 17.20. Przemówienia organizowane staraniem władz 

wojewóozkich. в >. 
18.10. Odczyt w języku litewskim wygłosi Józef 

Kraunajtis. 4 

18.35. „Towarzystwa Oświatowe w Polsce" odczyt 

z dviału „Oświata pozaszkolna* wygł. dyr. 
Polsk. M. Szkolnej Stanisław Ciozda. | 

19.00. Gazetka radjowa, sygnał czasu i rozmaitości. 

19.25. „Faust w polskim przekładzie Emila Zega- 

dłowicza* odczyt z działu „Literatura połą- 

czona z lekturą" wygł. Witold Hulewicz. 

20.30. Transmisja wspólnego koncertu stacji War- 

|) szawa i Katowice. ; 
22.00, Komunikat P. A. T. | 
7230. Transmisį. muzyki tanecznej. 
23.00. Transmisja z Warszawy. Biuletyn - wybory   

a 

  

     

  

a Miejski Kinematograf 

ы Eo Kałturalno-Oświatowy |. goją taureetki No 
SALA MIEJSKA й 

(ul. Ostrobramska 5) 40 gr. 
—— 

Komitet Nadzorczy Towarzystwa Kredyto- 
wego miasta Wilna 

zaprasza pp. Pełnomocników Towarzystwa na Zgromadzenie, 

odbyć w sobotę dnia 31 marca 1928 r. które ma się c 
6-ej p. p. w lokalu T-wa przy ul. Portowej Nr. 4 
cym porządkiem dziennym: 

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego. 

2. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz bi- 

łans z dn. 31 grudnia 1927 r. i 
3. Sprawozdanie Komisji Szacunkowej. 
4. Plan działalności Towarzystwa w r. 1928 

dalszej emisji listów zastawnych. 
5. Zmiany Statutu. 
6. Projekt wynagrodzenia Komisji Szacunkowej. 
1. Preliminarz na r. 1928. 
8. Wybór dwóch członków Komitetu Nadzorczego i ich 

pców na miejsce ustęrujących z losowania i jednego za- 

stępcę na rw 4 wybyłego ze składu członków Towarzystwa, 

9. Wybór Komi: sji Rewizyjnej. 
10. Wolne wnioski. 
Uwaga! Zgromadzenie będzie prawomocne 

na ilość obecnych pełnomocników ($ 74 Statutu). 

MW poszekalni koncerty radjo Kasa czyn: 

- Od d. 28 lutego dó 4 marca br. włącznie będzie wyświetlany monumentalny dramat ge== 

` оаа „66 Wspaniały pean na cześć miłości | 

kłamstwo' święcenia, podług jubileuszowego arcy- | 

bla KARIN MICHAELIS. W rolach głównych: niezrównana MARY 
TTO GEBUHR. 

od godz. 3, m. 30 Parter 
NASZĄ i WASZĄ WOLNOŚĆ. ši 

CARR, SYBIL MORELL i O 

Następny program „ZA. 

KUR JE R 

' , Jeneralny przedstawiciel: Dom Handit 

W ELSE NOS.K 

Protektorat nad wileńską wystawą 
„radjową. 

Dowiadujemy się, że nad Wystawą Radjową 

organizowaną staraniem Stowarzyszenia Radjostu- 

chaczów w Wilnie, objęli protektorat wojewoda 

wileński p. Władysław Raczkiewicz i gen. Bryt. p. 
Bolesław Popowicz. 

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 
Fala 1111 m. 

SOBOTA 3 marca. 

12.00. Sygnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikaty, oraz koncert płyt gra- 

mofonowych. 
16.00. Odczyt p. t. „Ogrody szkolne*. 
16.25: Nadprogram i komunikaty. 

16 35. „Radjokronika“. 
17.00. Transmisja nzbożeń. twa z Ostrej Bramy. 
17.45. Program dia dzieci. Transmisja z Krakowa. 
19.05, Komunikat rolniczy. 
19.15. Rozma tości. 
19.35. Odczyt p. t. „Tadeusz Żeleński (Boy)“. 
20.00. Odczyt organizowany przez Prezydjum Ra- 

dy M nistrów. Przemówienie p. ministra Kwiat- 
kowskiego. 

20.30.Koncert wieczorny. 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty. 

22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 

Transmisje środkowo europejskie War- 
® szawa— Wiedeń. 
Dawno zapowiadany szereg transmisyj m'ę- 

dzy państwami Środkowej Eurosy rezpocznie War- 

szawa dn. 15 b. m. Nadany zostanie ko cert sym- 

foniczny z nastęsującym programem muzyki pol- 

skiej: 1) Karol Szymanowski „Pieśni miłosne Ha- 
fisa*; Sopran solo p. St. Korwin-Szymanowska; 2) 

Mieczysław Karłowiczikoncert skrzypcowy; 3) Ka- 

rol Szymanowski Ill symionja; 4) Ludomir Różyc- 
ki „Anhelli“. 

№ wileńskim roln. 
— Niedoszłe występy gościnne gości z 

Berlina. W dniu wczorajszym w lokalu Banku 

Polskiego aresztowani zostali REC kie- 
szonkowcy, którzy przybyli aż z Berlina do nas 

na gościnne występy. [O] 

— Skradziono albo w pociągu, albo u 
„Niszkowskiego“. Marja Miotołko zam. przy ul. 
Bakszta 2, w hotelu „Niszkowskiego” zameldo- 
wała, że w czasie podróży z Warszawy do Wilna 
lub też w wyżej wymienionym hotelu, skradziono 

jej torebkę, zawierającą waluty zagraniczne, biżu- 
terję i gotówkę na sumę 1.500 zł. 

Na prowincji. 
— Dotkliwie pobity. Marek Protas m-c wsi 

Wierecieje gm. łużeckiej został ciężko pobity koł- 

kami i żelaznymi pręt«mi przez m'eszkańców tejże 
wsi: Protasa Włodzimierza, Andzielewko Daniela, 
Kusniera Bazylego, Krawca Mikołaja i Tałana 

Piotra. Sprawców pobicia zaaresztowano. 
'— Sossa przyczyną Śmierci. Przechodzący 

przez las wsi Stefanowo, Łopacki Piotr mc wsi 

piłowaną padającą sosnę. Zwłoki zabezpieczono. 

czas ładowania podkładów na przystansu kolejo- 
wym Zawiasy gm. trockiej, został zabity przez 

nieostrożność Wiśniewski Józef m-c Zawias. Tru- 
pa zabezpieczono. 

Włamanie. Na szkodę Szyryna Ignacego 

właściciela maj. Marcebelin gm. głębockiej, ze 

śpichrza za pomocą włamania skradziono 960 kg. 

żyta, 240 kg. siemienia lnianego i 400 kg. owsa 

na sumę 775 zł. " 
— Kradzież drogocennej klaczy. Na szko- 

dę Szutowicza Rafała m-ca wsi Lisiczyzna sminy 

smorgońskiej, z niezamkniętej stajni skradziono 
klacz lat 5, maści kero-popiel latej, wzr. średniego 
oraz sanie zwykłe. Straty wynoszą 1000 zł. 

Na szkodę Borejszy S lawa m-ca wsi 

  

  
    

i po- 

  

    
    

  

*RUDEHMCIE 
+4 

80, gr. balkon | 
   

  - rawa ut zma 

ie Ostati 

o godz. 
z następują: | uszczyplające. Ostatnie modele. 

  

nieznane kosmetyczne nowości, 

eleksir na loki i fale, utrwalający 

ondulację, gwarantowane, patentowane aparaty 

samomaszżu twarzy i całego ciała. najrozmaitsze pasy 

ilnstrawanych prospekto 

    do 

     
Žądajcie bezptatnych 

w, 402 2   
  

D.H. LABOR, Bydgoszcz, Gdańska 131. 

  

oraz sprawa 

bez względu 
636 

  

Mickiewicza 21, tel. 152.   

POŻYCZKI "=: 
Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe 

ntowe polecą 

606-2   
  

   
         

    

Ecole Pigier de Paris 
Pensjonat dla młodych panien w pobliżu Paryżą 

Dobre odżywianie, świeże powietrze. 

handlowość i język francuski. 

    

Avenue 11, No- 

vembre 18. LA VARENNE (Seine). a zożtająr=T 

UWAGA. Siewnik rzędowy 

(20 min.). 

SIEWNIKI 
rzędowe 

Ventzkiego 

zwyczajne i nowego uproszczonego 

modelu „Turbo“ ) „Przegląd Światowy” 

ZYGMUNT NAGRODZKI. 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Dogodne warunki wypłaty. 

niczą, najprędzej opłacającą się, zaoszczędza 

bowiem 25% ziarna i zapewnia równomierne 
dojrzewanie. 

    

jest maszyną rol- 
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514-1 L: 

Mikulicze gm. głębockiej został zabity przez pod- ' 

— Nieostrożność powoduje Śmierć. Pod-- 

R. Wertheim, Warszawa, Królewska 18, | 

—г GRE LIL CRA 

DRUKARNIA „, 
UL Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Talafos Hr 5—38 

Wykonuje wszelkie robhoty drukarskie 
I introligatorskie Rxybke I dokladnie, 

Do nabycia wszędzie — gdzie niema, żądać. 

Wszelkie korespondencje i prenumeraty wysyłać 
pod: Skrzynka pocztowa 135, Warszawa. 

LXOCXBACLDCOXDYCXADOCXE 

Czy zapisałeś się na członka 

L 

Kowaliszki gm. dziewieniskiej, że stajni za pomo- 
cą oderwania kłódki, skradziono konia, wałacha, 

lat 15, wzr. średniego wart. 400 zł. 
— Pożar. Spalił się dom mieszkalny, chlew 

i warzywnia, na szkodę Daszkiewicza Tomasza 

m-ca zaść Podlipie gm. wiszniewskiej. Pożar pow+ 

stał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z O$£- 

niem przez żonę poszkodowanego. Straty wyno- 
szą 2700 zł. 

iowości wydawnicze 
Ukazał się zeszyt I rok II czasopisma przy- 

rodniczego wydawnictwo Tow. Przyrodnicze im. 

St. Staszica w Łodzi. Redaktor E. M, Potęga. 
Na bogatą treść zeszytu składają się nastę- 

pujące artykuły: Znaczenie poktywy śnieżnej dla 
roślinności dr. Bogumił Pawłowski (Kraków). Let- 
ni śnieg w Alpach inż. A. Karpiński (Kraków). o 

czerwonym i żółtym śniezu w Tatrach J. Rosta- 
fński. Pierwotniaki w ćwiczeniach zoologicznych 
dr. j. Bróska. Mierzenie objętości ciał stałych 

kszta'tu nieokrešlon:go E Jarmulski (Uszkowiec). 
Z życia Towarzystwa. Trzecia lista Przyrodników 

w Polsce. Czasopismo zawiera 22 ilustracje. Bo- 

gata treść i estetyczna forma zainteresuje zapew- 
2 przyrodników i miłośników przy” 

rody. . 
Czasopismo przyrodnicze oraz oprawiony 

rocznik za rok 1927 do nabycia we wszystkich 
księgarniach oraz w Administracji Łódź Nowotar- 
gowa 24. 

SPORT. 
Z ruchu organizacyjnego. 

Walne zgromadzenie Wil. Okr. Zw. Ply- 
wackiego. 

W sobotę, dnia 25. 2. b. r. w lokalu 

Ośrodka W. F. Wilno przy ul. Domini- 

kańskiej odbyło się doroczne walne zgro- 

madzenie Wil. Okr. Zw. Pływackiego przy 
udziale delegatów: А. 7. 5., Wil. T. W. 
Pogof, Ž. A. K. S. i 3 p. sap. Nie był 
reprezentowany tylko 1 p. p. Leg. 

Po zagajeniu zebrsnia przez wice- 

prezesa Związku Łukaszewicza powołano 

na przewodniczącego por. Ostrowskiego, a 
na sekretarza p. Kadenacego. 

! W imieniu ustępującego zarządu spra- 

j wozdanie ogólne złożył p. Łukaszewicz, 

„sprawozdanie zaś kasowe skarbnik p. Ka- 

! 4епасу. Ма wniosek Komisji Rewizyjnej 

i udzielono absolutorjum skarbnikowi, oraz 

| zarządowi poczem odbyły się wybory no: 
wych władz Związku. Na prezesa wybrano 
p. Szwejkowskiego dyr. Banku Gosp. Kra- 
jowego w Wilnie, na wiceprezesa p. Dow- 

bora, na sekretarza kpt. Kawalca, na skarb- 

nika p. Malinowskiego, na kapitana spor- 

towego mjr. Łepkowskiego, na członków 

zarządu pp. Iwantera i por. Ostrowskiego. 

Do Komisji Rewizyjnej weszli p. p.: 

= Žolisz, inż. Kadźnacy i p. Łukasze- 
wicz. 

Mecz bokserski Warszawa—Wilao. 

W drugiej połowie marca b.r. organi- 

zuje Ośrodek W. F. Wilno mecz bokserski 
Warszawa- Wilno. i : 

W skład reprezentacji z jednej i z dru» 

  
    giej strony NY po 6 bokserów (waga | 

1,2, 3 lekka, półśrednia, średnia i ciężka). 
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I. Sikorski 1 $-а 

ul. Zawalna 30. 
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Wyścigi konne w Wilnie. ! 

Na ostatniem posiedzeniu Zarząi 
Wileńskiego Towarzystwa Hodowli Kont. 

Pcpierania Sportu Konnego ustalono t6 

miny i program wyścigów konnych w bi 

żącym sezonie wiosennym. Wyścigi odbe › 

się w dniach 3, 7, 10, 14, 17, 211 

czerwca. Ze względu na dłuższy sezon | 

roku ubiegłym sezon wiosenny obejme. 

tylko 5 dni), jak również zwiększone r" 
grody, spodziewany jest liczny udział Kn 

wybitnych stajen wyścigowych. Wi З 

atrakcją sezonu wiosennego będzie „Wie? 

Steep'e-Shase“ Armji z pierwszą nagro 
zł. 7.000 Jako nowość na naszym tomas 
wprowadzona została gonitwa loteryj 

przy której szczęśliwy posiadacz biletu 

cenie 5 zł. może wygrać przez losowai. 

konia-zwycięzcę tej gonitwy. Niewątpl' «i! 
inowacja ta wzbudzi zainteresowanie . 
tylco wśród sportowców, lecz i szersr'2. 
ogółu publiczności. 

Stajnie na Pośpieszce zostały +0 
montowane i Towarzystwo obecnie prz 

muje już zgłoszenia koni do treningu. 
Trenerem jest p. Michał Tatarows 

Wszelkich informacyj udziela sekretaa' 
(Mickiewicza 15 m. 17) czynny we wto 
od 12—2 i w piątki od 4—6. | 

Przed zawodami narciarskimi. 
W przededniu zawodów narciarsk 

możemy się podzielić z czytelnikami doł 
dnemi wiadomościami dotyczącemi tej, 
dużą skalę zakrojonej, imprezy sportowi 

Ogółem zgłoszonych zostało do 
wodów przeszło 100 narciarzy. Repres 
towane są K.O.P., A Z.S., Pogoń, szk 
średnie żeńskie i męskie, oraz kurs p. 
ośrodka narciarskiego. 

Z zawodników Iwowskich zjechali 
Wilna: znany narciarz mistrz Woroc! 

Witkowski Szezepan, Rajski Adam, Ra 

Włodzimierz i Terlikowski z L. K. Sp 

Czarni, oraz Trojanowski z L. Klubu: 

„Pogof“. 
Bzrdzo licznie obesłany zostanie | 

18 klm, w którym wezmie udział 8 | 
ciarzy KOP:u, 2 narciarzy lwowskich (! 

kowski i Trojanowski) narciarze z% 

piańscy: Krzeptowski, Graca i Gąsieni: 
wielu innych. W biegu junjorow starto 

będzie Terlikowski z Pogoni Iwowc*- 

Zgłoszonych do tego biegu jest przej 
30 zawodników. id 

Do b'egu uczenie zgłoszono sv: 

wodniczek, do biegu pań 4 (AZS). Łić | 

również obesłany będzie bieg młodi | 

szkolnej. Ё 
Konkurs skoków rozegrany 205!®: 

w 2 klasach: senjorów i juniorów, 
W klasie senjorów stoją wszyscy 

ciarze lwowscy, Oraz 3 narciarzy zakoj 
skich. 

Zawody będą filmowane. 

2 

‹ 

  

Miłosierdziu czytelników naszyc! 
Polecamy inteligentną rodzinę, znajć 

się w ostatniej nędzy. Łaskawe ofiary pri 
składać w administracji „Kurj. Wil {    

     

    

   

    

Dr. „J 
° Choroby weneryd 

i skėme. 
WILENS 

   

  

  

      
    
           

  

    
  

  

   560 
  

Oferty; 

О РЕ 

Poszukuję 
diertawy mIyni Krawco 
parowego lub wodnego. 

Werkowski Kazi- ha 
mierz, Soły, młyn parowy. nia 

    

CĘSIEGI: RACHUNKO ELSE и  najbardzi 
DRUKI KOLOŚCWIE I ILUSTRACYJNA "Za 9.000 złotych na najbardz! 

CENY HISKIE. dom z placem 450 sąż. kw. do odnyci 

WYKONANIE DOKŁADNE 1 SUMIENNE. sprzedamy: okazylnie, godny 
Wileńskie Biuro nk c 

Komisowo - Handlowe warunxa 
Mickiewicza 21.  605-0 ADMINISTRAC. 

KTO chce wiedzieć co się w świecie dzieje, Zgubioną „Kurjera Wileński 

TEN czyta i prenumeruje książeczkę wojskową Elja- Jagiellońska 

sza Dubińskiego, wydaną i 

przez P. K. U. m. Wilno, < Ei k 

największe czasopismo ilustrowane w Polsce. + pac: 93% 618.0 „Apiylal okalisty cm 
й wažnia sie. większy w Wiieńszcz 

Rocznie 20 zł., półrocznie 10 zł. B-< s Ofkieniccy, Will 
Wielka 66, Wieiki wj! 
graficznych przyboró 
daje okulary winę 

sy eh. 

przyjmuje wszelkie o! | 
płaszcze, sukni( | 
dziecinne, bielf1. 

633-1 Ul. Ciasna 3, m. tė 

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

Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od 
Administrator pr 

CENA 
ula 

Wrdamke Tos ойй „Pogod“, 

sapnas a z a Sio lub prvagyikų powi 
5 „(za wiersz krosika reki. -wades/ano—20 gr. 5-2 A za 

CLA 

lodz. 9-3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

uje od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od 9— 

4a. Zagranicą 
wiersz TT) dia poszukujących piacp St znitki, 

1 d ogłoszeń $-clo temowy, ne stronie | 

ppoł. i 1 — 9 wiecz. 

111. CBNA OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetrowy 

t-aio łamowy. 

Ry „PSłaść. w 6. 

Konto czekowe P.K.O. 

ogł. cyfrowe i tabelowe 
Administracja zastrzega sobie prawo zmiauy terminu druku 

„siać, Bh że lqmatze b Redaktor odpowiedzialny Józet Jurkiew! 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz, 10 do 10.30 przed połud. we 
80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Т: 

w tekście I i II str. — 30 gr., III i IV str. — 25 gr, za tękstem—10 gr, 4 

© 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej. Zagraniczne je przed tekstem—25 gr., 

wtorki i piątki. i nie į Piaik Rękopisów Redakcja 

Ž


