
» 

  

wa Opłacona ryczałtem. w 

  

lino, Czwartek 8 marca 1928 r. Cena 20 groszy 

  

  

KURIER'! 

  

ILENSKI 

  

Rok V. 
  

Okręg 1: Warszawa miasto. 
Nr. 1) Sławek Walery, pułk. S. @., 

2) Romocki Paweł, minister komunika- 
cii, 3) Makowski Wacław, profesor Uni- 
wersytetu, 4) Stypiński Józef, wizytator 
szkół M. W. R. i O.P., 5) Rogowicz 
Jan, inżynier, 6) Brun Henryk kupiec, 

nr. 2: 1) Barlicki Norbert, b. poseł. 

Dotychczas: trzech, przepadli b. posłowie R. 
Jaworowski i Z. Praussowa, 

nr. 13: 1) Warszawski Warski Adolf, 

b. poseł, 2) Sypuła Konstanty robotnik. 
(Dotychczas jeden), 

nr. 18: 1) Grynbaum b. 
poseł, (Dotychczas dwóch), 

nr. 24: 1) Rybarski Roman, prof. Uni- 
wersytetu, 2) ks. Nowakowski Marceli, b. 
poseł, 3) Bitner Wacław, b. poseł, 4) Stroń- 

ski z. b. poseł (Dotychczas sied- 
miu). 

Okręg 2: Warszawa — powiat, 
Radzymin, Mińsk Mazowiecki. 

Nr. 1: 1) Anusz Antoni, b. poseł, 
2) Sobolewski Marjan, b. starosta, kon- 
serwatysta, 3) Kielak Stanisław, rolnik, 

nr. 2: 1) Pragier Ada n, b. posęł (Do- 
tychczas jeden), 

nr. 24: 1) dr. Wiśniewski L., 
(Dotychczas czterech). 

Poprzednio wszystkie cztery mandaty 
zdobyła N. D. 

Okręg 3: Siedlce, Sokołów, Węgrów 
Nr, 1: 1) Ludkiewicz Seweryn, рге- 

zez Państwow. Banku Rolnego (zastępca 
Tomaszkiewicz Ignacy, rolnik). 

mr. 3: 1) Graliński Zygmunt, urzędn. 
M. Spr. Zagr., 

nr. 24: 1) Dębski Aleksander, b. wo- 
jewoda wołyński, 2) Milik Jan, rolnik. 

Okręg 4: Ostrów, Bielsk, Biało- 
wieża, Wysokie Mazowieckie. 

Nr. 1: 1) Piasecki Adam, publicy- 
sta, b. sekretarz marszałka Trąmpczyń- 
skiego, konserwatysta. 

nr. 2: 1) Dubois Stanisław, dzienni- 
ksrz, sekretarz redakcji „Robotnika, 

nr. 3: 1) Róg Michał, redaktor „Wy- 
zwoleaia“, 

nr. 24: 1) Berezowski Zygmunt, b. 
poseł (poprzednio trzech posłów: Š. p. ks, 
Lutosławski, J. Harusewicz, M, Arcichow- 
ski), Mniejszości narodowe mandat swój 

straciły. ‚ 

Okręg 5: Białystok, Sokółka, 
Wołkowysk. 

Nr. 1: 1) dr. Polakiewicz Karol, b. 
poseł, 2) Kosiba Piotr, rototnik, b. se- 
kretarz Stron. Chłopskiego. 

pr. 18: 1) Farbsteia Szyja Hesel, bę 
poseł, 

nr 25: 1) Ucbański Franciszek, b. po- 
szł, 2) Łoś Dominik, rolnik, 

nr. 39: (obóz rolników): Sawłcki 
Adolf. 

Okręg 6: Grodno, Suwałki, Sejny, 
Augustów. 

Nr. 1: 1) Przedpełski Wiktor, inży- 

nier, preres Związku Osadników Wojsko- 
wych, 2) Łazarski Michał, rolnik, 3) Krzy- 
wicki Konstanty, rolnik. 

nr. 25: 1) Pułjan Romuald, dyrektor 
gimnazjum. (Poprzednio Ch. D., Zw. L. 
N., Piast mniejszości miały po jednym 
mandacie). 

Okręg 7: Łomża, Kolno, Ostro- 
łęka. Szczuczyn. 

Nr. 1: 1) Ks. Sapieha Eustachy, 
min. spr. zagran., konserwatysta, 

nr. 3: 1) Nowicki Zygmunt, b. poseł, 
prezes Związku nauczycieli szkół powszech- 
nych, 2) dr' Czarnecki M. z Łomży, czło” 
nek P. P. S, 

nr. 24: 1) Staniszkis Witold, b. posel 
(poprzednio wszystkie cztery mandaty). 

Okręg 8: Ciechanów, Mława, Puł- 
tusk, Przasnysz. Maków. 
Nr. 1: 1) dr. Jaroszyński Maurycy, 

podsekretarz stanu M. S. Wew. 
nr. 2: 1) Downarowicz Medard, inż. 

radny m. Warszawy, 
nr. 3: 1) Woźnicki Jan, b. senator, 

2) Kotzara Piotr, rolnik. (Dotychczas je- 
den mandat, który posiadał dr. Barański). 

nr. 24: 1) Kornecki Jan, b. poseł 
(dotychczas cztery). 

Okręg 9: Płock, Płońsk, Sierpc, 
Rypin. 

Nt. 1: 1) Maciesza, ppułk, S. С. 
nr. 2: 1) Niedziałkowski Mieczysław, 

b. poseł, 2) Kepczyński, ławnik, 
nr. 3: 1) Bagiński Kazimierz, b. poseł, 
nr. 24: 1) Swiecki Tadeusz, b. poseł, 

(dotychczas mieli trzech posłów). 

lzaak lcek, 

lekarz 

b. 

NIEZALEŻNY OR 

Skład nowego Sejmu. 
Okręg 10: Włocławek, Nieszawa, 

Lipno. 
Nr. 1: 1) Czechowicz Gabriel, mi- 

nister skarbu (następny kandydzt Malic- 
ki Stanisław, rolnik, b. wyzwoleniec). 

nr. 2: 1) Piotrowski Zygmunt, b. po- 
seł, 2) Beztman, buchalter. 

i nr. 18: 1) Karau Jakób b. pose!, Nie- 
miec 

nr. 25: 1) Zieliński Franciszek, dy= 
rektor gimnazjum, Ch, D. 

nr. 3 został unieważniony. Poprzed- 
nio posiadali po jednym pośle: Ch. D., N. 
D., P. P. S., „Wyzwolenie* i Niemcy. U- 
nieważnionych głosów: obecnie ponad 20 
tysięcy. : 

Okręg 11: Łowicz, Kutno, Gosty- 
nin, Sochaczew. 

nr. 2: 1) Śledziński Ludwik, b. poseł, 
2) Janiak Jan, urzędnik, 

nr. 3: 1) Rogowski Franciszek, wójt, 
nr. 10: 1) D4ąbski Jan, b. poseł, 
nr. 24: 1) Fijałkowski M. ziemianin, 

(poprzednio 3 mandaty), 

Okręg 12: Grodzisk. Skierniewice, 
Rawa, Grójec. 

nr. 1; 1) Siwiec Jan, instruktor rol- 
ny, 2) Morawski Tadeusz, rolnik. 
6 nr. 2: 1) Dobrowolski Kazimierz, rol- 

n э 

nr. 3: 1) Wasilewski 
rolnik, 

nr. 10: 1) Kulisiewicz Jan, sekretarz 
gen. stronnictwa chłopskiego, 

nr. 24: Markowicz Jan, ziemianin (po- 
przednio 3). 

Okręg 13: Łódź miasto. 
nr. 1: 1) Czechowicz Gabrjel, mini- 

ster Skarbu (następny kandydat Wasz- 
klewicz Ludwik, b. poseł, N. P. R. le- 
wica), : 

nr. 2: 1) Ziemięcki Bronisław, b. po” 
sel, prezydent m. Łodzi, 2) Kowalski Stas 
nisław, radny miejski, 3) Kronig Artur, b. 
poseł, socjalista niemiecki (poprzednio P. 
P. S. bez mandatu), 

nr. 18: 1) dr. Rosenblatt Jerzy, b. 
poseł sjonista (ooprzednio dwóch), 

nr. 37 (komuniści): 1) Bitner, 2) Ro- 
siak (poprzednio bez mandatu), 

nr. 25 bez mandatu, poprzednio trzy. 

Okręg 14: Łódź powiat, Łask, Sie- 
radz. 

S nr. 1: 1) Gogolewski Wacław, rol- 
nik, 

mr. 2: 1) Szczerkoaski Antoni, b. po- 
seł, (poprzednio bez mandatu), 

nr. 3: 1) Wykrzykowski Henryk, b. 
poseł, 2) Rychlik Pioir, nauczyciel (po- 
przednio jeden), 

nr. 18: 1) Utta August, b. poseł (jak 
poprzednio), 

mr. 10: 1) Czech Józef, instruktor 
rolny, 

Marcin, wójt, 

trzy), 

Okręg 15: Konin, Koło, Słupca, 
Łęczyca. 

nr. 2: 1) Nowicki Marjan, 2) Mikoła- 
jewski Bronisław, 

nr. 3: 1) Langer Antoni, b. poseł, 2) 
Kasprzak Wincenty, rołnik, 

nr. 18: 1) Spickermann Józef, były 
poseł, 

nr. 24; 1) Dąbrowski Stefan, b. po- 
seł, prof. Uniwersytetu Poznańskiego (po- 
przednio 3 mandaty). 

Okręg 16: Kalisz, Turek, Wieluń. 
nr. 1: Rutkowski Stefan, rolnik p. 

tureckiego, 
nr. 2: 1) Gardecki Zygmuat, były 
э 

nr. 3: 1) Baranowski Wincenty, b. po- 
sel, rolnik, 2) Mularek Ignacy, student 
medycyny, 3) Trzęsowski Stanisław, rol- 
nik (poprzedaio dwa), * 

nr. 10: 1) Domagala Ludwik, nau- 
czyciel, 

nr. 25: 1) Chwaliński Piotr, b. poseł 
Piast), 

nr. 24 bez mandatu, poprzednio dwa, 
j nr. 18 bez mandatu, poprzednio je- 

len. 

Okręg 17: Częstochowa, Radomsk. 
nr. 1: 1) Jędrzeiewicz Janusz, wi- 

zytator M. W. R. i O. P. 
nr. 2: 1) Pużak Kazimierz, b. poseł, 
nr. 3: 1) Bardziński Ajam, rolnik, 2) 

Czarnecki Maksymiljan, instruktor, 
nr. 25: 1) Gdyk Ludwik, b. poseł, 
nr. 39 (lista żydowska .ogólna): 1) 

Truskier.   
nr. 24 i 25 bez mandatu (poprzednio 

GAN DE 
            

Okręg 18: Piotrków, Brzeziny. 
nr. 1 1) Dratwa Dominik, inspek- 

tor samorządu gminnego, 
nr. 2: 1) Zaremba Zygmunt, b. po- 

sei, 2) Próchnik Adam prezes Rady Miej- 
skiej Piotrkowa, - 

nr. 10: 1: 1) Fijałkowski Władysław, 
b. poseł, 

nr. 18: 1) dr. Rosenblatt Jerzy, 
nr. 24 i 25 bez mandatu, poprzed- 

nio 4 mandaty. 

Okręg 19: Radom. Opoczno, Koń” 
skie. 

nr. 1: 1) Generał Górecki Roman, 
prezes Banku Gosp. Krajow. (zastępca 
Baćmaga Józef, rolnik), 

nr. 2: 1) Arciszewski Tomasz, b. po- 
sel, 2) Grzecznarowski Jozef, garbart, pre- 
zydent m. Radomia, : 

nr. 3: 1) Nowak Stanisław, b. poseł, 
nr. 10: 1) Chyb Franciszek, b. poseł, 
nr. 24: 1) Trąpczyński Wojciech, b. 

senator (zastępca Jakubowski Mieczysław, 
ekonomista), 

nr. 25: 1) Dębski Jan, wicemarsza- 
łek Sejmu (zastępca dr. Mendrys Tadeusz, 
wizytator szkół, b. poseł Ch. D.). 

Okręg 20: Kielce, Jędrzejów, 
Włoszczowa. 

nr. 1: 1) Mazurkiewicz Tadeusz, 
dyrygent, kandydat nauk społecznych, 

nr. 2: Karpiński Stanisław, sekretarz 
CK.W., 

nr. 10: 1) Waleron Andrzej, b. poseł, 
2) Ledwoch Jan, b. poseł, 

nr. 24: 1) Dobrzański Stefan, b. poseł, 

Okręg 21: Będzin, Zawiercie. 
nr. 1: 1) inż, Zarański, prof. Aka- 

demji Górniczej z Krakowa, 2) Łskota 
Jan, rolnik, ‚ 

nr. 2: 1) Stańczyk Jan, b. poseł, (po- 
przednio 2), 

3) Gawron. 
nr. 24: bez mandatu, poprzednio 2; 

Żydzi również stracili mandat. 

Okręg 22: Sandomierz, Stopnica, 
Pińczów. 

nr. 2: 1) Włosiński Stanisław, sekre- 
tarz Zw. Zaw. Rob. Rola., 2) Łopacki Wa- 
cław, aptekarz, 

nr. 3: 1) Smola Jan, b. poseł, rol- 
nik, 2) Król Jan, rolnik, 

nr. 10) 1) Dobroch Marcin, urzędnik 
Kasy Chorych, 

Okręg 23: Iłża, Kozienice, Opatów. 
nr. 1; 1) Targowski Józef b. mini- 

ster, rolnik, konserwatysta, 
nr. 2: 1) Pączek Antoni, b. prezydent 

m. Lublina, 
nr. 3: 1) Kapeliński Franciszek, b.po- 

seł, 2) Praga Władysław, rolnik, 
nr. 12: 1) Ks. Okoń: Eugenjusz, b. 

poseł, 
nr. 10: Duro Jan, b. poseł, 

Okręg 24: Łuków, Garwolin, Pu- 
ławy, 

nr. 1: 1) Cieplak Marjan, b. poseł, 
naucz. gimnazjum, 

nr. 2: 1) Baranowski Władysław, czło- 
nek Zarz. głów. Zw. Zaw. Rob. Rol. 

nr. 3: 1) Koter Tomasz, rolnik, 2) 
Chadaj Paweł, nauczyciel szkoły rolnej, 

nr. 10: 1) Zalewski Jan, b. poseł, 
nr. 24: 1) Rettinger Edward, adwokat 

z Lublina. 

Okręg 25: Biąła Podlaska i inne.. 
nr. 1: 1) Górski Czesław, nauczyciel, 
nr. 2: 1) Chodyński Edmund, robot- 

nik rolny, | 
nr. 3: 1) Bogasławski Alęksander, b. 

poseł, 
nr. 24. 1) Ks. Czetwertyński Seweryn, 

b. poseł, ziemianin. 

Okręg 26: Lublin, Chełm, Lubar- 
tów. ; 

nr. 1: 1) Lechnicki Felicjan, zie- 
mianin ZD GG ь 

nr. 2: 1) Malinowski Marjan, b. po 
sel; 2) Kotarski Feliks, <a ё P 

nr. 3: 1) Koter Andrzej, rolnik, 2) 
Kosmowska Irena, b. posłanka, 

ir. 36: (Zjednocz. Lewicy chłopskiej 
„Samopomoc*): 1) Wójtowicz Stanisław, 

jb. sekretarz Stroa. Chłopskiego, 

Okręg 27: Zamość, Biłgoraj, To- 
maszów. 

nr. 2: 1) Smulikowski Juljan, b. po   seł, 2) Świątkowski Henryk, adwokat, 

MOKRATYCZNY. 

mi. 13: 1) Goó€Rkacw, *ż) Baczyński, | 

nr. 3: 1) Malinowski 
b. poseł, prezes stronnictwa, 

nr. 10: 1) Dziduch Jan, b. poseł, 2) 
Karwa, 

Okręg 28: Krasnystaw, 
szów, Janów. 

nr. 1: 1) Borys Jan, rolnik, 
nr. 2: 1) Niski JÓzef, b. poseł, 
nr. 10: 1) Wrona Stanisław, b. poseł, 

2) Kurowski Antoni, rolnik; 3) Mochnija, 
Poprzednio: „Wyzwolenie, — 2 man- 

daty, Błok mniejszości i ks. Okoń — po 
jednym. 

Okręg 29: Tczew, Puck i inne. 
nr. 7: 1) Chądzyński Adam, b. peseł, 
nr. 18: 1) Tatuliński Antoni, właśc. 

ziem.. Niemiec, 
nr. 24: 1) Kwiatkowski Jan, kupiec, 

3) Szturmowski Piotr, rolnik, 
nr. 25: 1) Dąbrowski Stefan, b. sta- 

rosta, ziemianin, 
Li Poprzednio Niemcy mandatu nie 

mieli, 

Okręg 30: Grudziądz i inne. 
nr. 7: 1) Reder Ignacy, b. poseł, 
nr. 18: 1) Barczewski Ernest, pastor z 

Działdowa (następny kandydat ven Koer- 
ber, właściciel dóbr), 

nr. 24: 1) Woynowski Stanisław, 
rolnik, 

nr. 25: 1) Kulerski Wiktor, redaktor 
„Gazety Grudziądzkiej”, 

Okręg 31: Toruń, Działdowo i inne. 
nr. 2: 1) Nehryng Stanisław, sekretarz 

związkowy z Chełmży, 
nr. 7: 1) Pawlak Wojciech, b. poseł, 
nr. 18. 1) Barczewski, pastor z Dział- 

dowa, (następny kandytat Moritz, koloni- 
sta), 
x nr. 24: 1) Michalek Stanisław, adwo= 

at, 

Maksymiljan, 

Hrubie- 

nr. 25: 1) Rząsa Franciszek, rolnik, 

Okręg 32: Bydgoszcz. Inowrocław 
i inne. | 

nr. 2: 1) Kaczanowski Kazimierz, 
dziennikarz z Warszawy, 2) Matuszewski 
Tadeusz, prezes zw. zaw. w Bydgoszczy, 

nr. 7; 1) Faustyniak Jan, b. poseł 
(poprzednio 2), 

nr. 18; 1) Pankratz jan, redaktor 
„Volksstime*, 2) Birschel, ziemianin (po- 
przednio 1),' 

nr. 24: 1) Trąmpczyński. Wojciech b. 
senator, (zastępca Petrycki Józef, b. poseł 
(poprzednio 3), 

Okręg 33: Gniezno, Września, 
roda i inne. 

nr. 7: 1) Brzeziński Jan (dawniej dwa), 
nr. 18: 1) Sanger, 
nr. 24; 1) Trąmpczyński Wojciech, b. 

senator, (zastępca Lewandowski Bolesław, 
kupiec z Bydgoszczy), 

mr. 25: 1) Michałkiewicz Mieczysław, 
nauczyciel gimnazjalny, Czyszewski Kazi- 
mierz, burmistrz. 

Okręg 34: Poznań — miasto. 
nr. 21: 1) Chmielewski Czesław, ad- 

wokat, 2) dr. Surzyński Leon, lekarz, 
nr. 24: 1) Paczkowski Roman, pro- 

fesor Uniwersytetu Poznań, 2) Miklaszew- 
ski L., rzemieślnik (dawniej wszystkie czte- 
ry mandaty), 

Okręg 35: Poznań — powiat, Le- 
szno, Rawicz i inne. 

nr. 7: 1) Milczyński Marcin, b. poseł, 
nr. 21: 1) Boczoń Ludwik, nauczyciel, 
nr. 24: 1) Pluciński Leon, b. poseł, 
nr. 25: 1) Płoszyński Wawrzyniec, 

rolnik, 

Okręg 36: RY Chodzin i 
nne. 

1) Nauman Eugenjusz, b. 
poseł, 

nr. 21: 1) Ciszak Antoni, b. poseł, 
2) Zych Franciszek, kierownik szkoły, 

nr. 24: 1) Trąmpczyński Wojciech, h. 
senator (zastępca Rzepecki Karol, b. poseł). 

nr. 25: 1) Nosek Jan; rolnik, 

nr. 18; 

    
        

Nr. 55 (1102) 

Okręg 37: Ostrów, Odolanów, Kę- 
pno, Krotoszyn i inne. 

nr. 7: 1) Nader Mikołaj, b. poseł, 2) 
Hoffmann Władysław, nauczyciel, 

nr. 24: 1) Winiarski Bohdan, pro fe- 
sor uniwersytetu poznańskiego, (poprze d- 
nio trzy mandaty), 

nr. 25: 1) Piątek Mieczysław, rolnik, 
2) Szyszka Piotr, rolnik, 3) Szlachciński 
Stanisław, technik. 
Okręg Nr 38: Huta Królewska, 

Tarnowska Góra i inne. 
Nr 1: 1) Grzesik Karol, burmistrz 

Wielkich Hajduków, 2) Pietrzak Jan, 

prezes Związku Metalowców, 
nr. 18: 1) Włodasch Karol, b. poseł, 

2) Krajczyrski Otto, b. poseł. ; 
nr. 38: 1) Korfanty Wojciech, b. poseł 

(następni kandydaci ks. Brandys Paweł i 

Musiał, sekretarz związku zawodowego). 
Poprzednio Ch. D. — 3 mandaty, 

Niemcy 2. 

Okręg nr. 39: Katowice, Ruda. 
Nr. 1: 1) Kot Alojzy, b. poseł N.P.R., 3 

prezes Związku Górników, 2) Karkoszka 
Jan, prezes Związku Inwalidów. 

nr. 18; 1) Rosunek Jan, b. poseł, 
2) Ks. Krajczyrski. Ax 

"nr. 38: 1) Kortanty Wojciech, b. po- 
seł (następni kandydaci ks. Brandys Pa- 
weł i Sosiński Wojciech, kupiec). 

Poprzednio: Niemcy — 2. mandaty, 
Ch. D., PPS i NPR — po jednym. 

Okręg 40: Cieszyn, Bielsk, Pszczy- 
na, Rybnik. й 

Nr. 1: 1) Ks. Londzin Józef, b. po- 
sęł, 2) Bałdyk Bonifacy, aptekarz z Ża- 
rów, 3) Roguszczak Franciszek, b. posel 
N.P.R , prezes tej partji. 

nr. 2: 1) Reger Tadeusz, b. poseł, 
nr. 18: 1) Franz Eugenjusz, b. poseł; 

2) Piesch Robert, b. poseł, 
nr. 38: 1) Korfanty Wojciech, b. po- 

sel (zastępcy: ks. Brandys Paweż i dr“ 
Lerch Franciszek, adwokat. 

Poyrzednio Ch. D. —3, N. Ch., PPS, 
NPR i Niemcy po jednym. 

Okręg 41: Kraków — miasto. | 
Nr. 1: 1) Krzyžanowski Adam, pro- 

fesor Uniwersytetu Krakowskiego, 2) 
dr. Dybowski Tadeusz, lekarz, prezes 
okręgu krak. Partji Pracy. 

nr. 2: 1) Bobrowski Emil, b. poseł. | 
mr. 17: 1) dr. Thon Abram Ozjasz, 

b. poseł. 
nr. 24 i 25: bez mandatu, poprzed- 

nio dwa. 

Okręg 42: Kraków — powiat; 
Chrzanów, Olkusz, Miechów i inne. 

Nr. 1: 1) Pochmarski Bolesław, 
nauczyciel gimnazjum, 2) Kleszczyński 
Edward, rolnik (przepadł Gawlikowski, 
b. poseł Žau 

nr. 2: 1) Daszyński Ignacy, b. poseł, | 
2) Żuławski Zygmunt, b. poseł, 3) Kwa- 
piński Jan, b. poseł, 4) Nosal Jan, górnik, 

nr. 10: 1) Tabor Jan, b. poseł. 
nr. 25: 1) Puchałka Jan, b. posel;. 
nr. 24 bez mandatu, poprzednio b. po- 

seł Stan. Rymar, poprzednio dwa mandaty. 

Okręg 43: Wadowice, Biała, Ży-. 
wiec, Nowy Targ i inne. 
Nr. 1: 1) generał Galica Aadrzej, 

2) Gwiźdź Feliks, literat, (zastępca Wa- 
lewski Jan, redaktor). = 

seł, 2) Pająk Antoni, 
nr. 3: 1) dr. Putek Józef, b. pozeł. 
mr. 25: 1) Wekschler Ludwik (za- 

stępca Holeksa Karol, b. poseł). 
nr. 30: 1) Ks, Madej Jan. 
nr. 24 bez mandatu (przepadł b.po- 

seł Kozłowski Medard, poprzednio dwa 
mandaty. 7 
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WŁADYSŁAW” OSMOŁOWSKI, 

Wilno, Kazimierzowski zauł. Nr. 9.   
Termin zamiany akcyj rublowych 

skiego Banku Ziemskiego 
na złotowe upływa 14 maja 1928 roku. 

Dzien. Ustaw Nr. 15. 
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mr. 2: 1) Czapiński Kazimierz, b. po- 
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Kandydaci 

` 

Czołowy kandydat z listy Nr 1 B. B. 

W naszym okręgu zgłoszeno do Senatu 12 
list wyborczych. Postaramy się poniżej każdą z 
nich omówić i możliwie objektywnie scharaktery- 
sować poszczególnych kandydatów. 

Nandydaci Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
1 Rądom. 
Lista Nr. 1. 

Mecenas Witold Abramowicz. 
Na czele listy senackiej Nr 1 Bezpart. 

Bloku Współpracy z Rządem, która w wy- 
borach do Sejmu zdobyła 8 mandatów po- 
na, figuruje mecenas Witold Abramo- 
wicz. 

Mecenas Witold Abramowicz urodził 
się w roku 1874 w Rosji, gdzie ukończył 
szkołę średnią. Wyższe wykształcenie po- 
bierał w uniwersytecie w Moskwie, Peters- 
burgu, Warszawie i Charkowie. W czasach 
studenckich za udział w demonstracji Ki- 
lińskiego w Warszawie został w r. 1894 
aresztowany, wydalony z uniwersytetu i 
wysłany na 2 lata w głąb Rosji. 

Po wstąpieniu na tron Mikołaja II i 
ogłoszeniu amnestji pozwolono mec. Witol- 
dowi Abramowiczowi wstąpić z powrotem 
na uniwersytet, który kończy w r. 1898 w 
Charkowie. - : 

Przyjeżdża wówczas do kraju i osiada 
„w Warszawie, wstępując do P.P. S., która 
była wówczas prawie jedyną organizacją 
polityczną, jaka walczyła czynnie z zaborcą 
rosyjskim. 

W r. 1903 mec. W. Abramowicz po- 
rzuca Warszawę i przenosi się do Wilna, 
i osiada tu jako adwokat. Gdy wybucha 
w r. 1904 rewolucja przeciwko uciskowi 
carskiemu, bierze w niej czynny udział. 
Grozi mu wówczas aresztowanie, Przed re- 
presjami ze strony carskiej policji, której 
trzykrotnie wymyka się Z rąk, ucieka z 
Wilna, zamieszkując poza miastem. Po 
kilku latach, gdy echa rewolucji prze- 
brzmiały, wraca z powrotem do Wilna na 
stałe i zostaje obrany radnym miasta. 
Podczas ewakuacji Wilna przez władze ro- 
syjskie, które uciekały w popłochu przed 
nacierającymi Niemcami, mec. Abramowicz 
mimo, iż zajmuje rządową posadę na kolei, 
pozostaje w Wilnie i przystępuje do orga- 
nizowania straży obywatelskiej, w której 
pracuje jako zastępca komendanta. Będąc 
z tego stanowiska usunięty. przez Niem 
ców mec. Abramowicz oddaje sią gorącz- 
kowej pracy w Komitecie Polskim, którego 
zostaje prezesem. Wybucha rewolucja ro- 
syjska, Niemcy opuszczają Wilno, zbliżają 
się bolszewicy. Mec. Abramowicz opuszcza 
wtedy wraz z całym Komitetem Wilno, wy- 
jeżdżając do Warszawy, gdzie wstępuje do 
M-stwa Pracy. 

W pamiętny dzień 19 kwietnia 1919 r. 
razem z oddziałami Beliny przybywa do 
Wilna i po wyzwoleniu go z pod najazdu 
bolszewickiego zostaje powołany na stano- 
wisko prezydenta miasta. 

Podczas powtórnej ewakuacji Wilna 
przez wojska polskie wyjeżdża do Warsza- 
wy i wraca do Wilna wraz z oddziałami 
gen. Żeligowskiego. Staje wtedy na czele 
ymczasowej Komisji Rządzącej Litwy 
rodkowej, a podczas wyborów do Sejmu 

wileńskiego, wchodzi doń jako członek 
stronnictwa demokratycznego. 

W związku ze swą pracą w rządzie 
Litwy Środkowej zostaje odznaczony krzy 
żem komandorskim „Polonia Restituta”. 

Po uchwale o połączeniu Ziemi Wi- 
leńskiej z Rzeczpospolitą Polską rezygnuje 
z mandatu poselskiego do Sejmu Ustawo- 
dawczego i pozostaje w Wilnie. Gdy orga” 
nizuje się w Wilnie Biuro Prac Politycz- 
nych, jednoczące w sobie przedstawicieli 
demokratycznych ugrupowań staje na jego 
czele. Biuro to opracowało w swoim cza- 
sie szereg memorjałów, podnoszących po- 
trzeby złem  litewsko-białoruskich. Było 
ono niejako rzecznikiem interesów warstw 
ludowych ziem btewsko-bialoruskich. 

Gdy znów akcja przysposobienia woj 
owego przechodząc przez etao Związku 
pieczeństwa Krsju zorganizowanego w     czasie Litvy Środkowej nabiera tu szersE:- 

KURIE R 

z województwa wileńskiego do Senatu. 
wójta gminnego, 

aim з 
Й. г Rz mec. Witold Aoramowicz 

go rozmachu i wkracza na ogólne tory 

pracy Związku Strzeleckiego i następuje 

porozumienie między zarządami tych orga- 

nizacyj, Oraz Ostateczne ich połączenie, 
mec. Abramowicz staje na czele zarządu 

okręgu wileńskiego Związku Strzeleckiego. 

Niezależnie od tego mec. Abramowicz wcho- 

dzi w międzyczasie w skład Rady Adwo- 

kackiej, w której zajmuje stanowisko pro- 

dziekana Rady, a po upływie trzechletaiej 
kadencji zostaje wybrany członkiem Rady 
Naczelnej, której siedziba znajduje się w 
Warszawie. 

"Mec. W. Abramowicz pozostając de" 
mokratą i ludowcem nie wchodzi do żad- 
nej z ogólnopolskich partyj ludowych, na- 
tomiast w roku ubiegłym tworzy Mrajowe 
Stronnictwo Ludowe Ziem Litewsko-Biało" 
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2) Potworski Tadeusz, 3) Żuchowski Okręg 44: Nowy Sącz, Wieliczka, 
Bochnia. 

Nr. 1: 1) Pieracki Bronisław, pul- 
kownik, 2) Jasiński Ignacy, rolnik, 3) To- 
maszkiewicz Leopold, dziennikarz. 

nr. 2: 1) Marek Zygmunt, dr. praw, 

b. poseł. 
nr. 25: 1) Kiernik Władysław, b.po- 

seł, 2) Potazek Narcyz, b. poseł. Ё 

Okręg 45: Tarnów, Gorlica i inne. 

Nr. 1: 1) Bojko Jskób, b. senator, 
2) Byrka Władysław, b. poseł (zastępca 
Jarosz Karol, wójt z Janowic). ; 

nr. 2: 1) Ciołkosz Adam, publicysta. 

nr. 25: 1) Witos Wincenty, b. poseł, 

2) Brodacki Jan, b. poseł, 3) Krzciuk Hen- 

ryk, rolnik. 
pr. 30: 1) Ks. Czuj Jan, b. poseł. 

Okręg 46: Jasło, Tarnobrzeg i inne. 
Nr. 1: 1) Bojko Jakób, b. senator, 

2) Dobrzański Stacisław, urzędnik, (za- 
stępca Kauizky Karol, naucz. gimnazjum). 

nr. 14: 1) Krempa Franciszek, b. po- 
seł, 2) Madej Jakób, b. poseł. 

nr. 25: 1) Madejczyk Jan, b. pozeł, 
2) Kuśnierz Bronisław, rolnik, zastępca Je- 
dynak Jan, b. poseł), 

° пг. 24 bez mandatu, przepadł b. po- 
seł red. Matłosz. 

Okręg 47: Rzeszów — Jarosław. 
Nr. 1: 1) Bojko Jakób, b. wice- 

marszałek Senatu, 
nr. '2: 1) Chudy Antoni, 

Sejmu Ustawodawczego. 

nr. 10: 1) Pluta Andrzej, b. poseł, 2) 
Sobek Jan, b. poseł, 3) Socha Marcin, b. 
poseł, 4) Berek, 

nr. 25: 1) Pieniążek Jan, b. poseł. 

Okręg 48: Przemyśl, Krosno i in. 
nr. 1: 1) Bojko *Jakób, b. senator, 

2) Garlicki Apolinary, nauczyciel gimna 
zjum (zastępca Krukierek Jędrzej, bur- 
mistrz Krosna), , 

nr. 10: 1) Pawłowski Jakób, b. poseł, 
nr. 14: 1) Stapiński Jan, b. poseł do 

Sejmu Ustawodawczego. 
nr. 18: 1) Zarajkiewicz, 
nr. 22: 1) Zubrzycki, 
przepadł b. poseł Rymar. 

Okręg 49: Sambor, Lisko, Gródek 
i inne. | 

nr. 1: 1) Bojko Jakób, b. wicemar- 
szalek fsenatu, 2) Bryła, dziennikarz, 
3) Burda dr. : 

nr. 18: 1) Terszakowicz, włościanin, 
2) Bilak, 

nr. 8. 1) Czuczmaj Mikoł. 

Okręg 50: Lwów — miasto. 
nr. 1: 1) Kwiatkowski Eugenjusz, 

minister przemysłu i handiu, 
mr. 17: 1) dr. Reich Leon, b. poseł, 

2) dr. Leser, 
nr. 24: 1) Pieracki Leon, adwokat. 

Okręg 51: Lwów — powiat, Żół- 
kiew, Sokol i inne. 

nr. 1: 1) doktór Stroński Zdzisław, 

b. poseł 
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ruskich Zjednoczenie i z jego ramienia 
wchodzi do Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem Marszałka Piłsudskiego. 

Podkreślić wkcńcu należy, że rodzina 

Abramowiczów pochodzi z Wileńszczyzny. 
Pochodzenie to znajduje szczególny wyraz 
w działalności mec. Witolda Abramowicza, 
który całem swem jestestwem i duszą ze- 
spolony jest z Wilnem i wileńskim krajem. 

Szczery demokrata, wierny Swym za- 
sadom tolerancji i poszanowania człowie” 
ka staje znów do Szerszej przcy, kandy- 
dując z listy nr. 1 w okręgu wileńskim do 
Senatu. 

Stanisław Wańkowicz. 

Drugim kandydatem senackiej listy 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem 
w okręgu wileńskim jest Stanisław \Мабко- 
wich. P. Wańkowicz jest konserwatystą i 
znanym działaczem społecznym w dziedzi- 
nie rolnictwa. 

Kandydaci listy P. P. S. Nr. 2. 

Czołowym kandydatem listy P. P. S. 
Nr. 2 w okręgu wileńskim jest p. Witold 
Czyż, wice- prezydent miasta, osobistość 
znana ze swej szerokiej działalności spo- 
łecznej i niepodiegłościowej. P. Czyż po- 
chodzi z rodziny od wisków osiadłej w 
Oszmiańskiem. Wychowany w domu po- 
wstańca z roku 1863 Michała Wołczarskie- 
go — od wczesnej młodości przejął się 
ideałami niepodległościowymi i socjalistycz- 
nymi i już w roku 1905 był z ramienia 
P. P. 5. kierownikiem ruchu rewolucyjne- 
go na powiat oszmiański. W tymże roku 
uwięziony, był zbity przez siepaczy car- 
Skich, lecz zdołał zbiec zagranicę. Na po 
krycie kaucji sądowej sprzedano mu rodzi- 
nny folwarek Antoniszki koło Kucewlcz, na 
którym była zabezpieczoną kaucja rządu 
carskiego. Był dalej czynny w P. P. S., 
jako „nielegalnik*, agitator i członek Ko- 
mitetów P. P. S. w dzielnicach robot- 
niczych Warszawy i Zagłębia. Prowadził 
akcję rewolueyjną na Ukrainie. Przed za- 
jęciem Wilna przez Niemców wstąpił do 
Straży Obywatelskiej, gdzie został inspekto- 
rem milicji. Brał czynny udział w pracach 
P. O. W. w 1916 roku został przez Niem- 
ców wywieziony do obozu jeńców, gdzie 
przebył dwa lata. W 1919 roku, jako o- 

Andrzej, 
nr. 18: 1) Lewicki Dymitr, 2) Lesz 

ezyński Jan, 3) Lang Ferdynand, (Niem.), 
b: oficer austriacki i instruktor w b. ar- 
mji ukraińskiej, 

nr. 19: 1) Walnyckyj Kiryło. 

Okręg 52: Stryj, Drohobycz iinne. 
nr. 1:'1)- Wojciechowski Bronisław, 

dr. praw 2) Wysoczański Wiktor, rolnik, 
nr. 18: 1) Korowedź Iwan, dr., 2) 

Łuckij Ostap, rolnik, 3) Wełykonowicz 
Dymitr, 4) Błażkiewicz, dr, 

Okręg 53: województwo stanisła- 
„ wowskie. 

nr. 1: 1) Górecki Roman, dr. gene- 
rał, prezes Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego, 2) Mianowski Henryk, inź b. po 
seł, 3) Saidiler Teodor, adwokat, 4) Nie- 
dźwiecki Walerjan, dr., 

nr. 18: 1) Hałuszczyński Michajło, 2) 
Palijiw Dmitro. 

Okręg 54: Tarnopol, Czortków. 
nr. 1: 1) Bojko J+kób, b. wicemar- 

Szałek seoatu, 2) Jaruzelski Ksawery, 
rolnik, 3) Kosydarski Władysław, b, pos. 

nr. 18: 1) Hasbach Erwin (Niem.), b. 
senator, 2) Decykiewicz Włodzimierz, 4) 
Dawidson Józef, dr., 5) Biegański Antoni. 

Okręg 55: Złoczów — Brzeżany, 
"_ Brody. 

nr. 1: 1) Bojko Jakob, b. wicen:ar- 
szałek senatu, 2) Wcjtowicz Stanisiaw, 
b. poseł, 3) Dzieduszycki Konstanty, rol- 
nik, 

nr. 17: 1) Dr. Reich Leog, b. poseł 
(zastępca Eisenstein Karol, b. poseł). 

nr, 18: 1) Celewicz Włodzimierz, ge- 
neralny sekretarz „Unda”, b. sędzia, 2) Wy- 
socki O. właściciel ziemski, 3) dr. Trejan 
K. z Chodorowa, 4) Kuzyk Stefan, kandy= 
dat adwokacki. 

Okręg Nr 56: Kowel, Włodzimierz, 
Herochów, Lubomia. 

nr. 1: 1) Wołoszynowski Joachim, 
redaktor „Przeglądu Wołyńskiego", 2) 
Sadowski Erazm, rolnik, Ukrai..iec, 3) dr. 
Lebie Zygmunt, lekarz, 4) Ostrejko A- 
ksandia, 5) Sejlda Bazyli. 

Poprzednio wszyscy z bloku mniejszości. 

Okręg 57: Łuck, Równe, Kostopol. 
nr. 1: 1) ks. Radziwił Janusz, wł. 

dóor, 2) Wiślicki Wacław, kupiec. 
nr. 8: (Selrob prawica): 1) Kozicki 

Sergjusz, b. poseł, 2) Wołyniak, 
nr. 18 1) Gerwetniuk, ) 
nr. 22) Ukr. soc. partja radyk,); 1 

Wlosowski. 

Okręg Nr. 58: Krzemieniec, Dub- 
: по, Ostróg. 

nr. 1; 1) Pułaski Ignacy, kupiec, 2) 
Bogusławski Evgenjusz, nauczyciel sc- 
minarjum w Ostrogu, Meduna 4 łodzi- 
mierz, rolnik, 

nr. 8: 1) Czuczmaj Maksym, b. poseł,   nr. 22: 1) Zuk, 

chotnik — szeregowiec służył w wojsku 
polskiem. Obecnie jest przewodniczącym 
grupy Havelberskiej więźniów ideowych z 
lat 1914 — 1921 oraz członkiem Stowa- 
rzyszenia Więźniów Politycznych i człon- 
kiem egzekutywy O.K.R.P.P.S. Należy do 
tych ludzi, którzy od młodości służą idei 
niepodległości i P. P. S. 

Drugim kandydatem P. P.S. w okrę- 
gu wileńskim jest p. Stefan Ehrenkreutz, 
profesor prawa „na Uniwersytecie S. B., 
dawny pepeesowiec, znany jako działacz 
na polu krzewienia tajnej polskiej oświaty 
za czasów carskich, za co był niejednc- 
krotnie więziony. Obecnie radny miejski, 
przewodniczący Komisji Kulturalno- Oświa- 
towej Rady Miejskiej; wspaniały organiza- 
tor-oŚwiatowiec jest również prezesem To- 
warzystwa Uniwersytetu Robotniczego 
i głównym inicjatorem i do niedawna pre- 
zesem Tow. „Kultura“. Zasługą p. Ehren- 
kreutza jest założenie tygodnika pod tą 
nazwą, tygodnika który uzyskał ogromną 
popularność wśród szerokich - warstw lu- 
dowych swym objektywnym ošwietlaniem 
zjawisk życia naszego Oraz nawoływaniem 
mes do oświaty. Profesor Ehrenkreutz jest 
również piierwszym kandydatem P. P. S. 
w Nowogródzkiem. 

Kandydaci „Wyzwolenia. 
Lista nr. 3 stawia na czołowem 

miejscu profesora Wolnej Wszechnicy p. Sta- 
nisława Kalinowskiego. Osobistość kie- 
rowniczą „Wyzwoienia”, który, jako stale 
zamieszkały w Warszawie i niczem z na- 

  
nieznany stawiany jest, jedynie po to, by4 
zdobyć mandat. P. Kalinowski był senato-* 
rem w uprzedniej kadencji z Nowogródz- 
kiego, lecz swych wyborców nie odwiedzał 
i, widocznie, będąc niepewnym wyboru w 
dawnym swym okręgu kandyduje z Wiłeń- 
szczyzny. Oczywicście kandydatura jego zgó- 
ry jest skazana na zagładę. 

Kandydaci Stronnictwa Chłop- 
skiego. 

Lista nr. 10. „Stronnictwo Chłopskie" 
otwiera p. Jan Adamowicz ex poseł, któ- 
ry nigdy nic w Sejmie nie zrobił i ani ra- 
zu nie przemówił. Poza Sejmem w czasach 
pierwszych władz polskich piastował urząd 

Okręg Nr. 59: Brześć Litewski 
i inne. 

nr. 1: 1) Kierzkowski Kazimierz, 0- 
ficer rezerwy, komendant Strzelca, 2) 
Wawarzynowski Michał, nauczyciel, 

nr. 19) 1) Zajać Michajło, dr., 2) Be- 
teńiczuk Wasyl, 3) Wernicki Stanisław. 

Okręg Nr. 60: Pińsk, Łuniniec, 
" Sarny. 

nr. 1: 1) Makowski Wacław, b. mi- 
nister sprawiedliwości, prof. Uniwersyte- 
tu Warszawskiego, 2) Olewiński Piotr; 
rolnik, 3) nazwisko nieznane, 

nr. 20: 1) nazwisko nieznane. 
Poprzednio P. P. S. — 3 mandaty, 

„Wyzwolenie" i blok mniejszości po je- 
dnym. 

Okręg Nr. 61: Nowogródek, Stoł- 
pce, Nieśwież, Baranowicze, 

Słonim. 
nr. 1: 1) Tauregiński Edward, kie- 

rownik Zw. Kółek Rolniczych w Wileń- 
szczyźnie, 2) Rdułtowski Konstanty, zie- 
mianin, prezes Tow. Rolniczego, kon- 
serwatysta, 3) Mokrzecki Józ:f, rolnik, 
Białorusin, 

nr. 39: (Lista walki o interesy robot- 
ników i chłopów — dawniej Hromads): 
1) Steganowicz Aleksander, rolnik, 2) Sa- 
woń Konstanty, rolnik, 3) Dworczanin 
Ignacy, nauczyciel. 

Poprzednio 
dwa mandaty, 
cztery mandaty, 

Okręg 62: Lida, Wołożyn, Oszmia= 
na, Wilejka. 

nr. 1: Okulicz Kazimierz, dyrektor 
departamentu wyznzń M. W. R. i O. P. 
2) Kamiński Władysław, 3) Szczerba 
Jan, 4) Łojko Józef, 

nr. 25: 1) Harniewicz Hipolit, Jekarz, 
nr. 40 (Białoruscy włościanie i robot- 

1) Stankiewicz Jan, 2) Wołyniec 

nr. 3 (Wyzwolenie — 
mniejszości narodowe — 

nicy): 
Flegart, 

nr. 3: poprzednio 3 mandaty, Piast, 
Z. L. N.i mniejszości narodowe po jednym, 
obecnie wszystkie bez mandatu. 

Okręg 63: Wilno miasto i powiat. 
nr. 1: 1) Kościałkowski Marjan, b. 

poseł, prezes Partji Pracy, 2) Mackiewicz 
Stanisław, redaktor „Słowa”. 

nr. 3: 1) b. sen. Al. Karnicka, 
nr. 18: 1) dr. Wygodzki Jakób, b.| 

poseł, 
nr. 24: 1) Zwierzyński Aleksander, b. 

puseł (poprzednio 2 mandaty). 

Okręg 64: Święciany, Brasław, 
Duniłowicze, Dzisną. 

nr. 1: 1) Raczkiewicz Mieczysław, 
adwokat, prezes Zawodowego. Zjedno 
czenia Krajowego, 2) Brokowski Stefar, 
lekarz, Partja Pracy, 

nr. 2: 1) Pławski Stanisław, b. poseł, 
nr. 3: lista unieważniona; unieważnio- 

nych głosów przeszło 13 tys., 
nr. 18: Karuzo Paweł, 2) Stepowicz 

lecz na tem stanowisku 
dobrej pamięci po sobie nie zostawił. 

Kandydaci Bloku Mniejszości 
Narodowych. 

Lista nr, 18 Bloku Mniejszości Na- 
rodowych w Polsce, tego, na którym Żydzi 
zdobyli 49 mandatów ala swych współwy- 
znawców z ogólnej liczby 57, wysuwa na 
czołowe miejsce Rosjanina, ex se- 
natora p. Wiaczesława Bohdanowicza, któ- 
ry, gdy białoruskość w Polsce uzyskała 
prawa istnienia, stał się z dawnego przed: 
stawiciela najczarniejszej reakcji rosyjskiej i 
obrońcy caryzmu półj Białorusinem, ale 
dotychczas jeszcze mówić po białorusku 
się nie nauczył. Kandydatura p. Bohdano- 
wicza dziwnie koliduje z osobą drugiego. - 
kandydata tej listy znanego działacza ży- 
dowskiego demokraty dr. Szabada — któ- 
ry w czasach zaboru rosyjskiego niejedno * 
krotnie dał się poznać jako zacięty wróg 
reakcji i „czarnej sotni”. 

Lista „Ruska*, 

Lista nr. 20 t. zw. Ruska, a Ściślej 
mówiąc rosyjska wysunęła p. Lelawskiego 
oraz właściciela domu i syna generała car- 
skiego Buturlina. 

Kandydaci t. zw. „Katolicko-Na- 
rodowej” listy Nr. 24, 

Liście tej przewodzi p. Feliks Racz- 
kowski — endek, z czasu swego poprzed- 
niego posłowania niczem się nie odznaczył 

szym krajem niezwiązany i tu zupełnie(! nie zasłużył, był i pozostał endekiem. 

Kandydaci listy Nr. 33, 
Lista nr. 33 żydowska ogólno-żydow- 

skiego bloku narodowego, obejmuje wybit- 
nych działaczy żydowskich, obozu demo- 
kratycznego wśród nich p. N. Pryłuckiego. 

Lewica P. P. 5. 
Lista nr. 37 aranżowana przez zna- 

nego rozbijacza ruchu robotniczego poć- 
szywającego się pod nazwę lewicy P. P. $. 
Dziedziula, daje trzy nieznane nazwiska — 
i charakterystyczne, że nie ze środowiska 
lub działaczy miejscowych, bo takich za- 
brakło, lecz gdzieś z Chrzanowa (Wožaia- 
kiewicz) i z Częstochowy (Cecopa). 

Kandydaci list bolszewickich. 
Lista nr. 39 (Białoruscy Włościanie i 

Robotničy) z p. Ostrowską na czele, lista 
nr. 40 — „Białoruskie Włościańsko-Robot- 
nicze Zjednoczenie" z p. Kiepelem  Mitro- 
fanem i 4) lista Białoruskiego Ludu Pra- 
cującego z Okręgu Wyborczego nr. 63* z 
p. A. Własowym na czele, mają wspólną 
„hromadziańską” zakwaskę, mało białoru 
skości, za wyjątkiem p. Własowa, a dużo 
tęsknoty do Moskwy. 

Przewidywane wyniki, 
Razem więc w naszym Okregu, któ- 

ry ma cztery mandaty do Senatu na pla- 
cu wyborczym tkwi 12 list, z czego pol- 
skich 1, 2, 3, 10 i 24 — czyli 5, żydow- 
skich: 18 i 33 — jedna Dziedziulowska i 
trzy białoruskie. Teren głosowania obej- 
muje całe województwo wileńskie. Do gło- 
sowania są uprawnieni jedynie mający 30 
lat skończonych. 

Przewidując zmniejszoną frekwencję 
do 50 proc., należy przypuszczać, że na 
jeden mandat senacki trzeba będzie 25 — 
30.000 głosów. Sądząc z wyników wybo- 
rów sejmowych największe szanse ma |'sta 
nr, 1, którą też w imię dobra sprawy pu- 
blicznej i interesów, państwowych wszyscy 
wirni poprzeć. Z innychlist pożądanem 
jest zdobycie mandatu przez listę nr. 2, która 
wystawiła na kandydatów ludzi miejsco- 
wych, znanych z pracy społecznej i odda- 
nych sprawie państwowej. O ile głosujący 
mie skoncentrują swych wysiłków, mogą 
być niespodzianki i zupełnie niezasłużenie 
lista nr. 18 może zdobyć mandat. Każdy 
więc wyborca, który należycie docenia zna- 
czenie obecnych wyborów, który zrozumie, 
jak wielką jest sprawa, którą podjął Pierw- 
szy Obywatel Marszałek Józef Piłsudski, 
winien i będzie głosować przedewszystkiem 
na listę Bezpartyjaego Bloku Współpracy z 
Rzącem Nr. 1. 

L Kamileta wykonawczego Imienia Marszał- 
ka Piłsndskiego. 

W wykonaniu uchwały Komitetu Wy- 
konawczego obchodu imienin Marszałka 

zawiadamia wszystkie te organizacje i in- 
stytucje, które nie były reprezentowane ną 
zebraniu organizacyjaem dnia 29 lutego, 
a których przedstawiciele pragną złożyć 
swe podpisy pod odezwą, że składanie tako- 
wych będzie miało miejsce Oa dnia 8 do 
12 b. m. w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
pok. Nr. 25 od godz 9-ej do 15, ewentu- 

kretarki komitetu wykonawczego p. Kirtikli- 
sowej ul. Ostrobramka Nr. 21 m. 2. 

|sprostowanie Okręgowej Komisji Wyborczej 
Hr. 54, Tarnopol. 

Po urzędowem obliczeniu ilości gło- 
sów oddanych na poszczególne listy na- 
stępują zmiany: lista Nr. 1 otrzymuje 4 
mandaty, a nie trzy, jak poprzednio pc- 
dano. Lista Nr. 18 otrzyma 4 mandaty, 
zamiast poprzednio podanych 5. Lista Nr.   Albin, 3) Juchniewicz Konstanty, wszyscy   Białorusini. 22 zdobyła jeden mandat i lista Nr. 17—1 
mandat, (Pat), 

  

Piłsudskiego Prezydjum tegoż Komitetu | 

alnie wrazie zgody pisemnie na ręce se- | 
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PRZEGLĄD BALTYCKI » 
ŁOTWA. 

  

Handel zagraniczny Lipawy. 
(D.kończenie). 

Najważniejszemi, z punktu widzenia 
andlu polskiego, towarami importowane- 
mi do okręgu lipawskiego, są węgiel i ce- 

ment. Nasza placówka konsularna w Lipa- 
wie daje nam w dalszym ciągu o tem nastę- 
pujące szczegóły. 

Zapotrzebowanie okręgu lipawskiego 
w węgiel wynosi 60—80 tysięcy tonn rocz- 
nie. Najważniejsze firmy importowe węgla 
Są firmy ł. C. Jessen (z centralą w Rydze 
i filjami w Helsingforsie, Tllinie, i Kow- 
nie) oraz Libau Kohlkompagnie, Pozatem 
importuje jeszcze węgiel w znaczniejszej 
ilości firma importowa „Gerhard £ Hey“ 
nie trudniąc się wyłącznie tym handlem. 

Przed strajkiem angielskim importo- 
wano do Lipawy prawie wyłącznie węgiel 
angielski z Newlastle. (D.C.B. = Davisons 
Cowdens Bothal), lub szkocki „Prime Lot= 
hiau* i „Fife Shize*. Podczas strajku -spro- 
wadzono po raz pierwszy węgiel polski przez 
Gdańsk z Górnego Śląska w gatunkach od- 
powiadających powyżej wymienionym, przy- 
czem dawano pierwszeństwo gatunkom 
zbliżonym do węgla z okręgu Newcastle. 

Z powodu obecnych cen dumpiago- 
wych na węgiel angielski, ceny węgla ро!- 
skiego słabo konkurują z angielskim. . Chwi- 
lowo przemawia jeszcze za polskim węglem 
wyższa gatunkowość, polegająca na lepszem 
sortowaniu niż węgli angielskich. 

Aby polscy producenci mogli utrzy- 
mać nadal rynek łotewski, koniecznem jest 
utrzymanie cen „c. i. f.” porty łotewskie 
conajmniej równolegle z cenami angielskie- 
mi (raczej nieco niżej) a przytem baczną 
zwracać uwagę na jakość towaru i na sor- 
towanie, aby nie opuścić nic z dobrej re- 
nomy jaką sobie uzyskał węgiel polski w 
tym kraju. W każdym razie importerzy ło- 
tewscy bardzo sobie życzą utrzymania na- 
dal stosunków handlowych z eksporterami 
z Polski, oświadczając, że węgiel polski zu- 
pełnie odpowiada potrzebom na Łotwie. 

Cement polski może liczyć na dobry 
zbyt na Łotwie, gdyż gatunkowo cieszy się 
dobrą opinją. Przy cenie jeden dolar 60 
pensów za beczkę 180 kilogramową brutto 
cement nasz wypiera cement szwecki, tej 
samej, rzec można, jakości natomiast kosz- 
tujący drożej bo 1.70 za beczkę. 

Zapotrzebowanie okręgu lipawskiego 
wynosi okrągło 25 tysięcy beczek rocznie. 
Niestety daje się zauważyć częsio pośred- 
niczenie firm niemieckich w sprzedaży tego 
artykułu polskiego na rynku lipawskim. 

Cukier polski od dawna dominował 
na rynku łotewskim. Jeszcze w r. 1925/26 
pewna firma lipawska, trwająca od czasów 
przedwojennych w ożywionych Stosunkach 
handlowych z cukrowniami polskiemi, spro- 
wadzała polski cukier bezpośrednio. W ro- 
ku 1926/27 jednak stosunki bezpośrednie 
zostały zerwane na skutek wyprzedaży ca- 
łej produkcji cukrowej Polski koncernowi 
angielskiemu. Firmy więc łotewskie obec- 
nie sprowadzają cukier polski z Gdańska, 
kupując go z drugiej ręki i płacąc z tego 
tytułu odpowiednią nadwyżkę. 

Rynku łotewskiego, mimo, że jest nie- 
wielki w porównaniu z innemi krajami, nie 
należy jednak lekceważyć, gdyż konsumcja 
jest znaczna w porównaniu z liczebnością 
ludności. Do Lipawy importuje się, naprzy- 
kład, rocznie okrągło 11—12 tysięcy tonn 
cukru. 

Polskiego zboża importowano do Li- 
pawy przez Gdańsk okrągło 7 tysięcy tonn. 
Wobec stopniowego przekształtowania go- 
spodsrki rolnej na Łotwie i na intensywną 
z naciskiem na produkcję nabiału, można 
rzewidywać, że rozpoczęty import żyta do 
otwy i nadal będzie czynił postępy, otwie- 

rając tem samem rynek zbytu dla żyta 
polskiego. 

Na zakończenie podamy trochę szcze- 
gółów o obecnym stanie tranzytu przez 
Lipawę. Według zestawień Komitetu Gieł- 
dowego w Lipawie importtranzytowy w ro- 
ku 1926 sięgał zaledwie 29136 tonn oraz 
647 sztuk koni. 

Przeważna ilość towarów tranzytowa- 
nych pochodzi z Litwy, poczem w drugiem 
rzędzie kroczy Rosja. Polski zaś udział w 
ruchu tranzytowym Łotwy jest mało zna- 
czący, czego się należało -spodziewać ze 
względu na zamknięcie przez Litwę najwaź- 
niejszych linji kolejowych dla tranzytu 
polskiego. 

Że Lipawa jednak może mieć wielkie 
znaczenie zarówno dla przywozu jak i dla 
wywozu polskiego wynika z cyfr ruchu to- 
warowego przed wojną kolejami wiodącemi 
do ziem polskich oraz do części Rosji po- 

łożonych na wschód i poludn.-wschėd od 
Polski. - - 

Ogólna ilość przywiezionego do Lipa- 
wy koleją towaru w latsch 1909 — 1913, 
według obliczeń lipawskiego Komitetu Gieł- 
dowego, wynosiła przeciętnie 934.426 tonn 
rocznie, z tego zaś z Rosji „właściwej 
508.197 tonn. Jeśli więc weźmiemy pod 
uwagę, jedynie ruch towarów do Lipawy 
linjami kolejowemi ze wschodu i południa 
mianowicie na kolei żelaznej Lipawa — 
Romny, widzimy, że z Ukrainy, Polski i Lit- 
wy przewieziono przeciętnie 426.230 tonn 
nie licząc inwentarzu żywego. 

: Wyrażając w procentach udział kolei 
żelaznych nazwanych wyżej okręgów w przy- 
wozie towarów dla Lipawy, otrzymamy na- 
stępujące dane: kolej Lipawa — Romny 
uczęstniczyła w 66 procentach, koieje pol- 
skie, Nadwiślańskiei Warszawc- Wiedeńska-— 
w 10 proc.; Święciańska podjazdowa — w 
4 proc.;inne koleje południowo-rosyjskie— 
w 20 proc. 

Ilość towarów wysłanych koleją z Li- 
pawy podług oficjslnych danych tegoż biu- 
ra statystycznego Komitetu Giełdowego w 
Lipawie, wynosiła 300.540 tonn rocznie. Z 
ilości tej wysłano z Lipawy do Ukrairy, 
Polski i Litwy 172.131 tonn, pozostałe zaś 
127.869 tonn do Rosji. 

Jeśli podzielimy przytoczone powyżej 
cyfry w procentach na poszczególne koleje, 
które prowadzą do Ukrainy, Polski i Litwy, 
to wypadnie: na kolej Lipawa — Romny — 
50 proc.; koleje polskie — 13 proc.; Oraz 
inne koleje południowo rosyjskie—34 proc. 

Z przytoczonych cyfr wynika jak po- 
ważnym dla Lipawy „hinterlandem“ były 
kraje obsługiwane przez powyżej wymienio- 
ne koleje żelazne. Najważniejszą zaś lnją 
kolejową była linja Lipawa—Wilno—Rom- 
my, która jedna tylko przetransportowała 
zgórą 60 procent towarów między Lipa- 
wą a Polską, Litwą i Ukrainą. 

«Jak znaczne straty poniósł bande! I!- 
pawski a przedewszystkiem ruch tranzyto- 
wy przez Lipawę na skutek zarządzonego 
przez władze litewskie zamknię ia tranzy- 
tu towarowego z Polski (a zatem i z Ukrał- 
ny) na kolejach litewskich, widzimy z na- 
stępujących cyfr obejmujących ruch towa- 
rowy z tychże krajów w latach powo- 
jennych. с Pi 

Przywóz do Lipawy kcieją za czas 
1922 — 1925 wynosił: 

rok 1922 137.816 tonn 
» 1923 173.665 „ 
„ 1924 IZRSIG6 2 

025 89.359 „ 

Wywóz zaś z Lipawy koleją za tenże 
okres wynosił: 

rok 1922 58.880 tonn 
э 1923 104.746 ‚ 
„“ 1924 64.266 „ 
э 1095 16.420 „ 

Cyfry te wykazują, że z całego ruchu 
towarowego (przeważnie tranzytowego) ko- 
leją do Lipawy, wynoszącego przed wojną 
okrągło 1 milion tonn pozostało obecnie 
niespełna 90.000 tonn, przeważnie pacho- 
dzących z Litwy. Olbrzymi ruch towarowy 
z Polską, Ukrainą i Rosją zamarł zupełnie 
na skutek zmian terytorjalnych, wynikłych 
stąd różnic w polityce gospodarczej państw 
nowopowstałych, a głównie uporu Litwy. 

Że nietylko Lipawa, jako miasto por- 
towe, bezpośrednio odczuwająca szkody wy- 
nikające z systematycznego bojkotu naj- 
ważniejszej arterji kolejowej przez Litwę, 
ale i wogóle sfery gospodarcze Łotwy są 
niezadowolone z takiej polityki swego po- 
łudniowego sąsiada, godzącej w ich žywot 
ne interesa, o tem nie można wątpić wo 
wobec często i ogólnie wypowiadanego 
ostrego o niej sądu. 
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FINLANDJA. 

„ , Pod względem sumienaości kupieckiej 
Finlandja stoi na tym ssmym wysokim po- 
ziomie co kraje skandynawskie, to znaczy, 
że zwyczaje i obyc'aje kupiecki: opierają 
się na zdrowych wzorach zachodnich. Z 
tego też powodu większość firm imsorto- 
wych w Finlandji zastuguje na zaufanie i 
kredyt. Bardziej ostrożny stosunek mógłby 
być stosowany jedynie do pewnych firm 
powstałych po wojnie. 

W Finlanćji znajdują się dwie instytu- 
cje informacyjno-wywiadowcze w stosunku 
do zdolności płatniczej poszczególnych kra 
jowych firm, które orjentują się doskonale 
w całokształcie życia kupieckiego i przemy” 
słowego Finlandji, wskutek czego informa- 
cie ich w wielu wypadkach są bardzo cen- 
ne i należy w każdym wypadku niemi się 
posługiwać. 

Są to mianowicie: 
1) „Finska  Kreditgivazeforeningen, 

Helsinki Fabiansgstan 14. 
2) Liikemiesten Tedonantoyhditys,Hel- 

sinki, Aleksanderinkatu. 
Wysokość honorarjum pobieranego 

przez te instytucje za udzielanie informacji 
o zdolnościach kredytowych i płatniczych 
poszczególnych firm w Finlandji wynosi 
czterdzieście marek fińskich czyli około jed- 

nego dolara. 
Pozatem dwa największe banki hel- 

singforskie: 
1) Kansallis Osake Pankki— Helsinki. 

i 2) Nordiska Fóreningsbanken 
udzielają swym klijentom doskonałych za- 
zwyczaj informacyj © zdolnościach kredy- 
towych firm miejscowych. Pierwszy z tych 
banków posługuje się językiem fińskim i 
posiada klijenielę przeważn'e fińską, drugi 
zaś--szwedzką. Helsingforska polska pla- 
cówka konsułarra nieraz miała możność 
sprawdzać dokładność informacyj, udziela- 
mych przez te banki, korzystając często z 
usłużności i zuajoimości terenu ze strony 
Dyrekcji wymienionych wyżej banków. 

Prawie powszechnie przyjętą formą 
regulowania  mależności, wynikających z 
tranzakcyj handlowych, jest zapłsta przy 
jednoczesnem doręczaniu dokumentów prze- 
wozowych. W wypzdxach trąszakcyj, doty: 
czących artukułu masowego użytku, jak 
naprzykład: mąka, ziarno, kawa, cukier, 

ŻYCIE 
„Sialanskaja Partyja“ o „Hro- 

madzie*. 

(Ż prasy białoruskiej). 

Qstatniemi czasy podaliśmy na tem 
miejscu cały szereg głasów prasy białoru 
skiej w Wilnie w kwestji „Hromady”, któ 
ra to kwestja w związku z rozpoczętym 
świeżo procesem sądowym tej organizacji 
stała się obecnie nader aktualną, 2 

Dzisiaj, na zakończenie tej wiązanki 
charakterystyk „Hromady” jako stronnict 
wa, oraz etapów jej rozwoju, przez po- 
szczególne grupy białoruskie, — zamiesz- 
czamy poniżej kompetentny głos. „Naszej 
Bzćkauszczyny*, (Nr. 1), — organu wy- 
borczego „Sialanskaj Partji“ d-ra J. Stan 
kiewicza (secesja „Sielsajuzu* p. p. Jare- 
micza i Rohuli, reprezentująca lewicę rady- 
kalną białoruskiego obozu narodowego). 

Pismo to w artykule wstępnym p. t. 
„Na drodze do życia białoruskiego”, ©- 
świetla nietylko samą kwestję „Hromady“ 
lecz również i ustosunkowanie się do niej 
„Sialanskaj Partji“, zwłaszcza — do akcji 
obecnej jej lewego odłamu „Hromady*, 
skupionego przy pismie „Siła Pracy”. 

Treść tego artykułu jest nasiępująca: 
„Żywoiny, zasobny duchowo naród 

białoruski, po swem przebudzeniu do no- 
wego życia potrzebował jakiejś, zakrojonej 
na wielką skalę. organizacji narodowej, w, 
której mogłyby się pomieścić i rozwijać 
jego. różnorodne siły, Taką właśnie organi- 
zacją miała być „Hromada“. Organizatora- 
mi jej byli przeważnie ludzie wychowani w 
atmosferze białoruskiego ruchu odrodzenio- 
wego, nieraz — nawet zasłużeni działacze 
białoruscy. Ludzie ci, trzymający stale rękę 
swą na pulsie narodu białoruskiego z łat- 
wością potrafili przemówić doń we właści- 
wy sposób. 

Blorąc pod uwagę całokształt po- 
trzeb narodu białoruskiego, nadali oni tej 
organizacji charakter narodowy. 

W rezultacie takiego postawienia 
sprawy „Hromada* przyciągnęła do siebie 
dziewięć dziesiątych ogółu białoruskich sił   twórczych, — ludzi, zdolnych do czynów 

Wewnętrzne stosunki handlowe w Finlandji. 
pasza dla bydła it.p., ekspedytor żąda nie- 
odwołalnej akredytywy bankowej, aby tym 
sposobem zabezpieczyć się przed ewentu- 
alnemi stratami, jakie mogłyby wyniknąć 
wskutek odmowy odebrania towaru przez 
adresanta dokumentu przewozowego. 

Jakkolwiek operacje handlowe—ogól- 
nie biorąc—są zawierane na podstawie bex- 
zwłocznego krycia należności gotówką, nie- 
mniej jednak pewna liczba firm, ze wzglę- 
dów konkurencyjnych udziela swym klijen- 
tom kredytu krótkoterminowego wahające” 
go się od jednego do trzech miesięcy. W 
niektórych wypadkach obliczony jest rów- 
nież procent w wysokości sześć od stu. w 
stosunku rocznym. 

W ostatnich czasach, zwłaszcza w dzie- 
dzinie importu wyrobów włókienniczych, 
dzięki wytężonej konkurencji angielskich 
eksportowych firm (w roku 1925) jak i 
francuskich (w latach 1926—27) zaczęto w 
stosunku do importowych firm finlandzkich 
czynić dzleko idące ułatwienia kredytowe, 
wyrażające się w sposób następujący: dla 
wyrobów wełnianych regulowanie należno- 
Ści uskuteczniane bywa w ciągu dni trzy- 
dziestu od daty wystawienia faktury mniej 
trzy procent sconta, lub też w ciągu czte- 
rech miesięcy po uprzedniej akceptacji i w 
tym wypadku bez wszelkiego sconta; wy- 
roby bawełriane zaś płatne są zazwyczaj w 
ciągu dni trzydziestu od daty wystawienia 
faktury minus dwa lub też dwa i pół pro- 
cent sconta, albo też w ciągu trzech mie- 
sięcy po akceptacji i bez sconta. Wybór 
między obu sposo»ami rezulowania naležno- 
Ści pozostawiony jest zazwyczaj odbiorcy. 

Często jednak zdarza się, że nabywca 
towa: ów włókienniczych zwleka z akceotacją 
z miesiąca na miesiąc, nie odbierając to: 
waru z urzędu celnego. Tym sposobem, 
decydując się w końcu na odbiór towaru, 
odbiorca korzystą w rzeczywistości z kre- 
dytu sześcio lub też nawet siedmio mie- 
sięcznego. ; 

W stosunku do tranzakcyj, dotyczą- 
cych handlu drzewem, ekspedytorzy finlandz- 
«cy pobierają zaliczki; reszta zaś należności 
wpłacana jest bądź to drogą wpłat okrego- 
wych, bądź też regulowana jest człkowicie 
po wręczeniu odbiorcy dokumentów prze-   
  

BIAŁORUSKIE. 

wozowych. M. K. 

  

bohsterskich i oiiar, to też gdyby nie na- 
sza niemoralna sytuacja na terenie Białej- 
rusi Zachodniej, gdyby nie negatywny, 
krzywdzący stosunek do nas rządu polskie- 
go i administracji. —stanowiłaby dziś „Hro- 
mada” potężną, zdrową, żywotną białorus- 
ką organizację polityczną. 

Niestety we wspomnianych wyżej nad- 
wyraz ciężkich warunkach życia białorus- 
kiego w Polsce trzeba była mieć sporą do- 
rę wytrwałości, opanowaniai przezorności, 
by nie zboczyć z raz obrarej prostej drogi. 
Nie dziw więc, że nie wszyscy kierownicy 
„Hromady* potrafili na tej prostej 
drodze utrzymać i nie tyle oni są temu 
winni co raczej władze, które, stwarzając 
dla nas warunki egzystencji wręcz nie do 

wytrzymania, —popchnęły ich ra manowce. 
Wypaczenie podwalin ideowych „Hro- 

msdy* szybko postępowało naprzód. Praca 
narodowa została w niej stopniowo odsu 
nięta na plan drugi, miejsce naczelne nato- 
miast zajęła akcja o charakterze międzyna- 
rodowym na rzecz ideałów kosmopolitycz- 
nych. 

Zdawać-by się mogło obserwując tę 
pracę ze strony, że Białorusini nie mają 
większego zmartwienia jak tyłko się kłopo- 
tać o to, by Niemcy, Anglicy, Francuzi i t. 
d. słowem cały świat —mogli spędzać kie- 
dyś na ziemi żywot idealny i szczęśliwy. 
(Autor ma tu widać ma myśli uprawianą 
przez ten obóz propagandę wszechšwiato- 
wej rewolucji socjalnej, i dyktatury prole- 
tarjatu, jako nieodzownych akcesorjów 
szczęśliwości komunistycznej w płaszczyź- 
nie globalnej. (Przyp. nasz). 

Tymczasem, przy naszem położeniu 
£eograficznem, — podaje dalej autor arty- 
kułu — przy naszem kulturalnem, gospo- 
darczem i politycznem zacofaniu, gdyby 
nawet jakaś doktryna kosmopolityczna mia- 
ła naprawdę zapewnić dobrobyt dla całej 
ludzkości — musielibyśmy _ cierpieć dla 
niej i walczyć o nią nie w większym stop- 
niu niż czyniły-by to inne, szczęśliwsze od 
nas narody najprawidłowiej zaś, jak to 
słusznie twierdzi wielu naszych męczenni-   ków i bohaterów „hromadowskich*,—cały   

   

    

     

    

    
   

    

   

  

    
   
    

    

   

       

    

   
    
    

    

    
    

   

     

  

    

    

    

    
   

   

    

    

     

    

    

    

    

    

   

nasz czas poświęcić dla dobra własnego 
narodu i cierpieć tylko dla jego sprawy. 

Działo się jednak inaczej: kwiat sił 
białoruskich, ludzie o najwrażliwszem su: 
mieniu narodowem ginęli w obronie mię- 
dzynarodowych, problematycznej wartości, 
dążeń, nieraz nie zdając nawet sobie spra- 
wy z tego, co czynią. : 

Po zlikwidowaniu „Hromady“ przez 
władze polskie pod wpływem miedzynaro- 
dowych czynników obcych nie została u- 
tworzona nowa białoruska organizacja le- 
galna, która przejęłaby na się zadania b. 
„Hromady* w dziedzinie zorganizowania/ 
białoruskich mas pracujących. Czynniki zaś 
te sprzeciwiały się utworzeniu nowej legal- 
nej organizacji białoruskiej głównie z tego) 
względu, że brak jej ułatwiał im wciąganie 
b. „hromadowców* w swe międzynarodo- 
we, a w każdym bądź razie nie białoru- 
skie, łożysko. SF 

Wyjaśniło się przytem, że ci obcy 
(autor ma tu widocznie na myśli agentów 
bolszewickich, kierujących akcją „hroma- 
dowską"*. Przyp. nasz) uważają białoruską 
akcię kulturalną za zbyteczną i gdy ją i to- 
lerują miejscami, to jedynie jako przykre 
dla nich Racarch na rzecz białorus 
uczuć patrjotycznych. . 

Co sę zaś tyczy akcji gospodari 

uważali ją ci panowie za wręcz szkodli 
bowiem ich zdaniem wszelka poprawa do- 
brobytu ludności osłabia rewolucyjność 
mas. 

E 

2 

Kiedy zostały ogłoszone wybory do 
Sejmu i Senatu okazało się, že panowle 
międzynarodowi „przyjaciele” pragną wy- 
korzystać rewolucyjny „wschodni” nastrój 
b. mas „hromadowskich* wyłącznie dl > 

swych celów międzynarodowych, całkowi=| 
cie lekceważąc faktyczne potrzeby narodu 
białoruskiego. Białorusini bowiem — zda- 
niem tych Panów — dla „międzynarodowi : 
solidarności* mają oddawać swe głosy na 
Polaków i Żydów (kandydatów list ko 
nistycznych. Przyp. nasz), mimo, że se 
darnošė“ taa czemuś w Polsce naogół/ 
nie jest stosowana. Masy białoruskie mają | 
głosować na listy demonstracyjne, jakby | 
to nie dość jeszcze mieliśmy demonstracji | 
i nic to nie obchodzi tych panów, że mo- 
gą być te listy skasowane, ponieważ przez 
to wzrośnie rzekomo, rewolucyjność ma 5 
chociaż rewolucyjności nam i tak juž nie 
brak! R „PA 

To nic, że w Z.SR.R. z rewolucyj- 
ności nie pozostało ani śladu, nic, žė 
wśród proletarjatu Europy Zachodniej re= 
wolucyjność mocno wystygła, — Białoru 
sini gwoli interesów Międzynarodówki ma- 
ja zgorzeć w żarze rewolucyjnym, lub też 
zgnić dla nich w więzieniu. A 3 ? 

Nim jestešmy w niewoli — powiada 
autor artykułu — trudno jest. uniknąć wię- 
zienia, lecz być gotowym na czyny boha- 
terskie i męczeństwo za sprawę własnego 
narodu to jedno, marnować zaś kwiat 
swych sił dla cudzej sprawy, by zrzuciwszy 
za swych plec jedno jarzmo zastąpić je 
natychmiast drugiem — to co innego. || 

Nie wolno oddawać mas białoruskich 
pod obcą komendę ponieważ jest to zdra- | 
dą sprawy białoruskiej, to też zbrodni 
zdrady dopuszcza się ten, kto wytwarza 
wśród mas nastrój zdolny do poddania się | 
dyrektywom obcym. > 

My („Siałanskaja Partja"), pragnąc 
się utrzymać na drodze naprawdę bialo- | 
ruskiej nie mogliśmy zboczyć w tak szko- 
dliwym dla sprawy białoruskiej kierunku. 

Zadaniem naszem — koficzy autor | 
artykułu — nie jest walka z międzynaro- 
dowcami i innymi komunistami, lecz. pra-- 
ca dla swego narodu, przytem praca, WY- 
chodząca z założeń potrzeb i korzyści te- 
go narodu; praca, zmierzająca do tworze- 
nia własnego samodzielnego życia biało= 
ruskiego. Że i cały naród białoruski prag. 
nie takłego właśnie życia, Świadczy o tem 
najlepiej to gorące przyjęcie, którego do- | 
znała naszą akcja wśród najszerszych 
warstw białoruskich mas pracujących”. | 

Tyle autor artykułu. Że słowa jego 
Są zgodne z istotnym stanem rzeczy do- 
bitnie zadokumentowały to świeżo odbyte | 
wybory do Sejmu, podczas których „Sia- 
lanskaja Partja* d-ra J. Stankiewicza, mi- 
mo, że niedawno jeszcze założona, odnio- 
sła poważny sukces wśród białoruskich | 
mas „hromadowskich“, EB 

K. Smreczyūski. | 

_ Ziemie — 
Wschodnie 

głosują do Senatu 
na listę . | 

Nr. 1 ! 

  

  

Ješli chcesz ukrócenia demagogji partyjnej — głosuj na listę : 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem  



  

   

   

  

    

Nr 55 (1102) K UR [EAR WIELE N SKI я 

Okręgi: wileński (Wilno i powiat wileńsko-frocki), Święcjański (qowiaty: święciański, brasławski, postawski 

i dziśnieński), lidzki | nowogródzki głosują na Ūsių Bezpartyjnego Bloku Współpracy 4 Bządem Nr. 1. 
  

  

    
   

    

    

   

      

    
   

  

     

     

     

  

    

  

    

   

     
   

        

    

   

  

  

  

   
    

      

wiadomości, iż wycofanie biletów 5-ciu i ini jaj 

> o d złotowych nie jest zamierzone i bilety (raz Matki Boskiej W Pożajśli I 

Zycie gospodarcze. Sio Atos jaki datę emish ze go aż | Litniė--dielen Rubens. 
dziernika 1926 r. pozostają nadal w obiegu з Lieti“ 

Rok 1927, jako okres przelomowy w życiu z CAŁEJ POLSKI. i są prawnym środkiem płatniczym. e R J. Tumas pisze w „Lietu 

: | rolnictwa polskiego. rim med rai EEA P AAS 
Dzieki stabilizscji cen ziemiopiod6w Į daryzacii i reglamentacji handlu niemi. przewodaiczący Rady minister natę pz” marca 1928 r. skwie odzyskało od „Donskowo Мопаз\у- 

loraz intensywnej pomocy kredytowej ze Tak, w skutskpomocy kredytowej rządu = ZE aa Mle: W hurcie. Has RE i Tokio) ® > : 

Istrony rządu rolnictwo w 1927 r. znalazło | liczba mleczarń w ciągu 1926 i 1927 r.| zinie kredytowej stosunki Oraz zamierze- | Ziemiopłody: = ma Mroja Lhenakiego *obcać 

jsię w korzystnej sytuacji. Opieka rządu | niemal wzrosta o. 100 e w an nia Ministerstwa Skarbu pa rok 1928. Żyto za 100 Klgr. 4042 |ten zostanie uroczyście przeniesiony. do 

umożliwiła ziemianom i włościaństwu za- | tem eksport mesła wzrósł o 700 proc., €k- Po dłuższej dyskusji wszystkie wy8u- | Owies 38—40 Pożajśla, prawdopodobnie 17 maja Tym- 

opatrywanie się w nawozy sztuczne, inwen- | sport jej powiększył się o 250 proc., a nięte przez ministra Skarbu Z polityki | jęczmień w. > czasem zaś utworzono komitet do zorgani- 

tarz żywy i martwy, uprzemysłowienie go- | wywóz trzody chlewnej się podwoił. Zyski ok przez Radę Finansową ‚ mek tw WE i odrestaurowania 

spodarstw i t. d. Z drugiej strony na sku- | osiągnięte z eksportu nzbialu, zwierząt i Między innemi stwierdzono koniecz- | Mąka amer. ża I kg. SSE 62110 Sam obraz w formie elipsy przedsta- 

tek umiejętnej polityki rządu, ceny pro- | produktów zwierzęcych przyniosły w r. 1927 | ność rozbudowy kredytów dla rolnictwa w „ żytnia 50 proc. 65—15 |wia Madonnę z Dzieciątkiem, otoczoną 

|duktów przemysłowych stały się dostępne | około 500 miljonów złotych, daję widoki; formie pożyczek meljoracyjnych opartych „ razowa Ea artystycznie malowanym wiankiem z róż. 

dla rolnictwa. rozwoju na przyszłość. 2 z: miazga ministra > us я 80—100 = O wę m pa 

i - s arbu zasadach. 2 75— ejony płótna, również zniszczonego. 

: — VD Ginšia gi ME W. PE ou Rada Finansowa jednogłośnie wypo- | chleb pytłowy 50 proc. 0.60—0.65 | Tło dokoła figur nabite gwoździami, z któ- 

y Poe opt RE ze TWE RAE gdy w 1926| więdziała się za koniecznością przyśpieszć- | „ razowy 040—0.43 | rych niektóre pozostały doląd, Są to ślady 

szereg rozwojowych tendencyj. Zaznacza się | r. wynosiły 131 milionów zł, w 1927 r.| nia tempa prac inwestycyjnych w r. 1928 i| Mięso „po barbarzyńcach, którzy umyślili „ozdo- 

wzrost kuliury ziemi i produkcji roślinnej. | doszły blizko do 250 miljonów zł. Społe- | z uzyskaniem na cele inwestycyjne, w za- | wołowe za 1 kg. a bić” ten piękny obraz zwyczajną posrebrza- 

|Obszar zasiewów powiększył się w roku|czeńswo i czynniki miarodajne doszły do | kresie kolejnictwa Oraz przedsiębiorstw o 3.00 3.50 | na blachą. 
„| państwowych i komunalnych, kredytów za- | 5 *P Odrestaurowanie obrazu będzie pole- 

1927 o 250.000 ha, (w czem wzrost zasie- | przekonania, że interesy przemysłu i hand saifeznych D r ó b: ło na tem, iż oczyści się go Od warstwy 

wów przenicy wyniósł 3%). Jednocześnie Ę są ściśle związane z rozwojem nak 8 Drugi. przedmiot obrad stanowiło kary „A 1 sztukę Sa: a 5 który i on diłsię: wicdiącu 

|szybko wzrasta liczba spółek celem meljo-|i że stanowi ono jedną z ważniejszych | przerachowanie bilansów przedsiębiorstw, | kaczki я 500-600 | ćwierć wieku, naprawi uszkodzenia, naklei 

racji gruntu (w r. 1925 powstało ich wo- | podstaw gospodarczych kraju. w związku z dokonaną zmianą ustroju pie- kaczki Ike Ž ы Aris na nowe = płótno, przymocuje do 

góle 68 a w r. 1927—249. Na poprawę stosunków rolniczych | niężnego. 2 ы * £ S (0—129 | поже] tablicy i umiešci pod gtadkiem szktem. 

5 „2607 чевнаниц аи внч sy | otas, ranii venos kross ii Ark |Iš P TIT @ Е “ e 9 
żej niż w 1926 r. dla pszenicy o 16 proc., produkcji nawozów sztucznych. Produkcja daty przerachowania, która zostanie usta- Todos ram powierzono p. Zienkiewiczowi, odre- 

żyta—90 proc., jęcznienia—5 proc., owsa e Z sieros > bo- Aaa p e z po z. słonina kra й 1 gat. z e = samego obrazu p. Rudolf" 

17 proc. wiem w r. produkcja azotnisku wy-| niem omówieniu tej kwestji ze sterami go- ® „2 gat. „104, owi w Kownie. 

: Jest to wprawdzie średni urodzaj, | nosiła niecałe 40.000 tonn,—produkcja zaś spodarczemi. i ej smalec wieprzowy 460—490 Po otrzymaniu obrazu p. a 

który mie pozwala liczyć na poważniejszą | azotanu amonowego nie istniała jeszcze — jekt e S niais rea a Ceny rynkowe. POWA. ak 0: K 2 > 

akcję eksportową, tembardziej, że zapasy | kampanią 1928/9 r. zamierza Chorzów | została pOdkomisja dla przestudjowania te- | iniany 210—280 | restauratora wartość jego sięga 30.000 do- 

zbóż zeszłorocznych są wyczerpane, ale, | dojść do 200.500 tonn związków azotowych. | go projekta: Rz oe. z R larów). Wianek dokoła obrazu namalował 

| wobec utrzymania się cen na rynku we | To samo widzimy i w produkcji soli pota- — Żakaz przywozu przenicy i mą- 52 Jan Breigel de Velur. 

wnętrznym pda na tym koń pozio- | sowych; w 1922 r. wynosiła ona zaledwie | ki przennej, Przywóz pszenicy oraz maki | R Y b y: 4 00 W jaki sposób obraz ten mógł trafić 

: pszennej do Polski jest zabroniony do | ny żywe za I klg. 50—8.00 | 40 Pożajśla? Krzysztof-Zygmunt Pac i jego 
mie, co w roku 1926, da jednak możność | 55.000 ton, w 1926 r. osiągnęła 210.000 Śnia 30 kwietnia r. b. włącznie. liny | sniete а %Ё%— 400 © Gala © Klara [>abeliż ie: Malis ao 

| naszym rolnikom poprawić stan swych in- | ton. Co do superfosfatów, produkcja ich Minister Przemysłu i Handlu może | karasie RARE s 2.00—2.70 stąpili do budowy klasztoru kamedułów w 
 teresów i prowadzić intusywniej kampanię zwiększyła się do 45 proc. w stosunku do| w porozumieniu z ministrem Skarbu vo Szezupóki we. py w Pożajślu i kościoła w stylu barokowym 

nadchodzącą. 1925 r. i dochodzi do 300.000 ton. nić od powyższego zakszu pewne ilości | dg 400-450 [w r. 1664, budowa zaś została zakończona 

_'__ Zbiór ziemniaków przewyższył zeszło” Spożycie zaś nawozów sztucznych | PSzenicy i mąki p. s m ma" w r. 1712, to znaczy trwała 48 lat (dwa 

rozm о4 пн нЫ wynos 2% | wzrosło w 51026 0 124 poż a WP|, pa opie Meno Wai An aka p sig | aa dą «o Rap Ap api 
miljony, ceny zaś kształtują się wyżej; równaniu z rokiem 1924 o 210 proc. — W sprawie zalesienia nieużytków. | s e r Z zatwierdzenie klasztoru. Papież Aleksander 
gdy bowiem w sierpniu 1926 r. płacono za Reasumując powyższe efekty w dzie- | Ministerstwo Rolnictwa przyznało związkom | masło nienolasa B 0 |XIl przystał na to chętnie i nadesłał dar 

kwintal 7.28 zł. — w tymże czasie 1927 r. | dzinie rolnictwa polskiego, któremi zazna- | komunalnym zasiłki na zalesienie nieużyt- maslo och IRT dla klasztoru—obraz Matki Boskiej pędzla 

płacono 11.27 zł. Obecnie cena ich w sto- | czył się rok ubiegły oraz przypuszczając ków ko aria i“ zł, z wę? na sa) jednego ze znakomitych ówczesnych arty- 

sunku do ceny zbóż zaczyna się już zrów- | analogiczne tempo rozwojowe naszego rol- DO a, RE e Giełda warszawska z dn. 7. III. b r. SOL oni Matki Boskiej w Kamedułach 

nywać. nictwa w latach przyszłych, można z wiel- | ;01, kieleckie—10, białostockie—10, nowo- Е 1Ер аЛОИ OBE 
Produkcja buraka cukrowego również | ką dozą prawdopodobieństwa wnioskować, gródzkie—12, poleskie—15, tarnopolskie— „244 KAA Rosjanie znieśli koi L - 

przedstawia się ilościowo korzystniej w |iż Polska w krótkim czasie przestanie być | 4, stanisławowskie—6, Iwowskie—8, poz- | Holandia | SEBA a 8 łów i przywłaszczyli sobie klasztor i ko- 

Pau Ф 36 MOS: krajem jedynie samowystarczalnym pod DG Piędiiotwć wycofywa Nowyejork 1 3 3 3509 35,18 o Lerma Šia ab De й į = R ż. ‚ 1 ь . : 
R Należy też zaznaczyć stala wzmagają względem wytwórczości rolnej, zajmie na- ne nie będą. W ostatnich dniach do Ban- | Prya : A Aaaa | ata mo 0 Каа odena 

cy się rozwój różnych kierunków hodow- | leżne sobie stanowisko wśród krajów stale |ku Polskiego zgłasza się znaczna ilość gewskcacia ‚ WC epidemji i obwożono uroczyście |o mie- 

lanych i związanych z niemi obrotów pro- | eksportujących znaczne ilości ziemiopłodów. | osób w celu wymiany biletów 5-ciu złoto- ay pi 41,21—41,09 | Ście. Gdy w lipcu r. 1915 zakonnicy rosyj- 

 duktami hodowli, oraz dążenia do ich stan- AP wych, które jakoby miały być z obiegu 8 scy uciekali przed Niemcami i ewakuowali 

Ze wycofane. PAPIERY PROCENTOWE: majątek klasztorny, przedewszystkiem wy- 
Wobec tego Bank Polski podaje do | Dolarówka od, bik 69,00 | wieźli cudowny obraz. 
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"TADEUSZ ŁOPALEWSKI. 

„ŻYWE KAMIENIE". 

|. Nazwisko Wacława Berenta nie zdo- 

' było jeszcze w naszem społeczeństwie ta- 
kiej popułarności, na jaką zasługuje twórca 

| czterech znakomitych dzieł powieściowych. 

_ Berent, zajmujący wśród żyjących dziś pro- 
zaików czołowe miejsce — już w czasach 
przedwojennych, w Okresie Młodej Polski 
postawiony został przez poważną krytykę 

obok takich koryfeuszów powieści polskiej 
| jak Żeromski, Reymont i Przybyszewski. 
'Przeszkodą w zdobyciu tego rozgłosu, jaki 
towarzyszył wymienionym pisarzom, jest z 

jednej strony szczupły ilościowo dorobek 
- pisarski, zamykający się obecnie w czterech 
tomach prozy oryginalnej i kilku przekła- 

dach na przestrzeni 25 zgórą lat twórczoć- 

"ci, z drugiej zaś strony pewne właściwości 

- oblicza twórczego autora „Żywych kamie- 

| mi*, właściwości swoiste a głębokie, utrud- 
- miające do pewnego stopnia styczność z 

_ szerszym ogółem czytelników. Berent jest 

trudny, choć nie zawiły, i jako ariysta- 

stylista, posługujący się własną długo Wy- 
pracowywaną formą, formą subtelną i wy- 

kofczoną w najdrobniejszych szczegółach 
i trudny jest jako myśliciel, którego stano” 
wisko wobec zagadnień postawionych przed 
sobą w 'twórczości—nie da się ująć w czę” 
ściowe choćby, ale dostępne i obrazowe 
określenie, jak to można uczynić z mniej- 

_ szą lub większą trafnością z produkcją in- 

nych pisarzy. 
Zwykły czytelnik na dźwięk nazwiska 

Reymonta reaguje mniejwięcej w sposób 
następujący: „Reymont? Już wiem: to 

piewca ludu wiejskiego, to „Chłopi”, na- 
groda Nobla... Przybyszewski? — Moder- 

_ mizm, sztuka dla sztuki, naga dusza... 

y. 

“ romski? Społecznik, czy socjalista, poza- |j 

pamiętam dobrze, o co właściwie mu 
chodzi“... 

I tu sęk. Jeszcze ci i owi pamiętają 
może tytuły powieści Berenta, ale mało 
kto ma wyraźny pogląd o charakterze jego 
twórczości i o jej zasadniczych pierwiast- 
kach. Dlatego też na!eży przyjrzeć się nie- 
co bliżej tej potężnej indywidualności, przy- 
pomnieć co zawierają jego dzieła i poku- 
sić się o wyłuskanie z nich niektórych 
cech charakterystycznych. Nie uwolni to 
Oczywiście ciekawych od bezpośredniego 
zaznajomienia się z twórczością Berenta, 
ale właśnie powinno zachęcić do odszuka- 
nia w księgarniach rzadkich dziś i nielicz- 
nych egzemplarzy dzieł berentowych. 

Pierwszą powieścią naszego pisarza, 
wydaną w 1898 roku, a więc kiedy autor 
liczył dopiero 25 lat, jest utwór o podło” 
żu społecznem p. t. „Fachowiec*. Rzecz 
się dzieje w Warszawie u schyłku ubiegłe- 
go stulecia w czasie kiedy w społeczeń- 
stwie polskiem, w publicystyce i piśmien- 
nictwie rozlegały się gromkie nawoływania 
do „pracy u podstaw”, pracy organicznej— 
słowem w dobie pozytywizmu. Bohater tej 
powieści, Kazimier Zaliwski, po  ukoń- 
czeniu gimnazjum, pod wpływem 
tych rozbrzmiewających dookoła niego 
modnych, haseł postanawia oddać swe siły 
społeczeństwu i wstępuje do tabryki jako 
zwykły robotnik, aby z czasem zostać fa- 
chowym Ślusarzem. Twarda rzeczywistość 
jednak, a zwłaszczą środowisko ludzi, z 
którymi w pracy się styka, wykruszają w 
nim powoli ten szczytny idealizm. Zaliwski 
traci związek z grupą społeczną, do której 
był należał, a więc z t, sw. inteligencją, a 
nie umie wżyć się w środowisko robot- 
nicze. Staje się bankrutem moralnym i po 
pewnym czasie w perspektywie ma tępą 
wegetację niewolnika pracy. 

Tendencja tej powieści jest wyraźnie 
antypozytywistyczna. Młody autor nie umiał 
Jeszcze coprawda dobitnie zarysować linji       _ tem „Dzieje Grzechu“—tylko dla doros 

z: tych... Berent? Owszem, słyszałem, ale nie 
ideowej utworu, przecież udało mu się uka-   

Szości ówczesnych ideowców, którzy czy” 
nem, w praktyce usiłowali poprzeć nowe 
teorje socjalne, a mianowicie—snobizm po- 
zytywizmu. W'utworze tym zajął Berent 
również negatywne stanowisko wobec 
emancypacji kobiet. Moralną sprawczynią 
bankructwa Zaliwskiego jest właśnie owo- 
czesna panna, w której młody człowiek się 
kocha, a od której w momencie przełomo* 
wym zamisest serca dostaje garść komuna 
łów filozoficzno-socjalnych. 

Dwie następne powieści Berenta ma- 
ją również tło społeczne. Rzecz p.t. „Próe 
chno“ wydana w 5 lat po „Fachowcu* 
jest obrazem rozkładającego się dekaden- 
tyzmu. W wielkiem mieście próchnieją i 
rozsypują się dusze artystów, cyganów, O- 
derwanych od życia, niezdolnych do opar= 
cia się jego potężaemu nurtowi. Trzecia 
wreszcie powieść „„Ozimina* zajmuje się 
społeczeństwem polskiem w Warszawie po 
rewolucji 1905 roku. Jest ten utwór jak się 
wyraził subtelny krytyk Z. L. Zaleski: „wy- 
razem pożądania siły w narodzie i poczu- 
cia siły w artyście”. Artystę, t. zn. Be- 
renta „kuszą dwaj wrogowie wewnętrzni: 
satyryk zaciekły igardzący, oraz dydaktyk... 
Oba te niebezpieczeństwa wymija, a raczej 
przezwycięża Berent prawie całkowicie. 
Owszem — karci i naucza, ale więcej uka- 
zuje i wznosi. Siepaczem życia, ani doktry- 
merem nie jest. Stara się przedewszystkiem 
odbudować indukcyjnie, na podstawie do- 
świadczenia naszą rzeczywistość zbiorową”. 
Jakże ta rzeczywistość wygląda w „Ozimi- 
nie*?... „Salon warszawski, w którym uka- 
zuje się rzeczywistość duszy zbiorowej pol- 
skiej—zatęchły i duszny morał nie stał się 
sabatem agonji naszej nieprawdy. Gdy 0g- 
nie sabatowe pogasną gdy uczestnicy orgji 
„zbiorowego niedołęstwa* pójdą precz, a 
wicher burzy wiosennej przewieje komnaty— 
wówczas dźwigną się z posłań, z legowisk, 
może nawet z pod złoconych kotar—duchy 
siły i czynu”... Widzi je autor w masie lu- 
du pracującego, który symbolizują postacie   zać w sposób subtelny ważną cechę więk: | robotnika Jura i chłopa Jędrzeja Niemsty. 

Jako dzieło sztuki jest „Ozimina“ 
manifestacją sił artystycznych Berenta. Wy- 
suwa się autor odrazu na czoło stylistów 
polskich. Język powieści „wyrasta z cało- 
kształtu jego zadania artystycznego*. To 
znaczy słowo staje się wszechstronnem, 
posłusznem i giętkiem narzędziem wyrazu. 
Umie być silne i wiotkie, dźwięczne i 
trzeszczące zgrzytami, gdy zajdzie potrzeba. 
Jest to zapowiedź jednak, jest to dopiero 
pod względem stylu preludjum tej wspa- 
niałej symfonji mowy polskiej, którą Bee 
rent stworzy w „Żywych kamieniach. 

To czwarte zkolei dzieło Berenta u- 
kazuje się po wojnie, chociaż zaczęte w 
roku 1913, ukończone w 1917, a wydane 
dopiero w 1920 roku. „Żywe kamienie“ 
noszą w podtytule nazwę: powieść o śred- 
niowieczu. Trzeba przyznać, iż była ona 
zupełną niespodzianką dla czytelników i 
krytyki. Sądząc bowiem z wyszczególnio- 
nych tu poprzednio utworów przyzwycza- 
jono się uważać Berenta za pisarza O ten- 
dencjach psychologiczno-społecanych, któ- 
ry z natury swych zainteresowań Oraz 
dzięki wykształceniu przyrodniczemu inte- 
resuje się przedewszystkiem zjawiskami 
zbiorowego życia współczesnego. Tymcza- 
sem „Żywe kamienie" nietylko że wpro- 
wadziły nas do dawno minionej epoki, ale 
ukazał się w nowej książce inny zgoła 
stosunek autora do Świata. Filozoficzno- 
przyrodniczy punkt widzenia na życie u- 
stąpił tu „poetyckiemu na świat spojrze- 
niu“, osią zainteresowania stał się motyw 
pomijany w dotychczasowej twórczości: 
religijność, zagadnienie obcowania człowie- 
ka z Bogiem. Z dawnych motywów pozo- 
stały bodaj dwa tylko, pierwszy to—spra- 
wa i rola sztuki w życiu ludzkiem, naczel- 
ny motyw „Próchna* i jeden z ważnych 
motywów „Oziminy”*, drugi to—konkrety- 
zowanie zjawisk życia w zbiorowości. To 
znaczy, że jak w „Oziminie* a do pewne- 
go stopnia i w „Próchnie”* tak zwanym 
bohaterem dzieła jest konkretna, zindywi- 
dualizowana zbiorowość, jako przedmiot   

Jeśli cheer zdrowego Šenata — głosuj na tę Bezpanyjnego Bloku Wspótracy 1 Rządem М. 1 
  

obserwacji autora — w przeciwieństwie do 
pierwszej powieści, a więc „Fachowca, 
gdzie bohaterem jest jednostka—podobnie 
w tej powieści o Średniowieczu, żadna po- 
stać nie wysuwa się na plan pierwszy, 
żadna nie jest wyrazicielem idei czy sym- 
patyj autora. Osobista myśl twórcy nie 
płynie tu jak w większości naszych po- 
wieści — jednem łożyskiem, ale wyrażona 
jest za pomocą kompleksów, czyli że ma- 
my tu do czynienia z utworem nawskroś 
epickim. Jest to cecha utworu we współ- 
czesnem powieściopisarstwie naszem dość 
rzadka. W przytłaczającej większości pa- 
wieści mamy do czynienia z liryzmem jaw- 
nym lub zamaskowanym. Nie mówię, że 
to wada, stwierdzam tylko fakt. 

Akcja powieści, pozbawiona zupełnie 
t. zw. intrygi, nie posiada ani dynamiczne 
nego rozwoju fabuły, ani perypetyj psycho- 
logicznych na dłuższą metę, co nie zna- 
czy bynajmniej, iż nie porusza w niej autor 
zagadnień natury psychologicznej. Tak sa- 
mo nię zaznaczone zostało wyraźnie śro- 
dowisko, czyli koloryt lokalny, oraz zatarte 
zostały z pewnością umyślnie ściślejsze 
znamiona czasu akcji. Opisane sprawy 
dzieją się w któremś z miast średniowiecz- 
nych Europy środkowej, na schyłku wieku 
XIV, kiedy już tu i owdzie odzywają się 
pierwsze głosy renesansu. Do miasteczka 
przybywa grupa wędrownych artystów i w 
ciche życie rmnieszczaństwa, zekonników i 
rycerzy wprowadza ferment i zamęt. Wstrzą- 
snąwszy tak owem życiem opuszcza mia- 
steczko i rusza w Świat dalej. Oto cała 
treść dzieła, będącego w istocie swej „wal- 
ką, dusz osiadłych i tułaczych walką”, star* 
ciem tych „co brzuchem do ziemi przyle- 
gli* z wagantami, nosicielami „ducha wiecz- 
nie niespokojnego", będącego wyrazem 
„wolnej igry z życia niewolnym smutkiem”. 
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e ® © Na bitym trakcie. |  Waldemaras kontynuuje taktykę K k O N i K A. 

© „ “ "Za ster lteligencji pracującej otrzy- szykan i trudności. mujemy poniższy artykuł, który potwier- 2 Dziś: Wincentego. OPIEKA SPOŁECZNA, dza zajęte już przez nas stanowisko po GENEWA, .7. III. (Pat). W dniu dzisiejszym nadeszła tu odpowiedź Waldemarasa | czwartek Jutro: Franciszki Wd. CEGO RZA 
wyborach: na wysłaną w poniedziałek do niego a sieti aa d Ligi Bacaów z Mężem 8 GREW 3 aš s ZZ oo mę : ić wyniki wyborów do | konfliktu polsko litewskiego van Błocklanda z zawiadomieniem O decyzii Rady igi O CEO: wchodzi w życie rozporządzenie ministra Pracy i * Sejmu," Chcemy je. ogarnąć objektyvais | Narodów, polecziącej mu praygotomarie raporiu O stanie sprawy polsko-litewskiej. || "*!“* | Zachód „ 4.16 m.57 Opieki Spolecznej z dn. 25. XI. 1921 r. 0 sprawo- zeakającqych=- wartości: które stanowią | W odpowiedzi swej Waldemaras powołuje się na regulamin Rady i odmawia przybycia zdaniach z działalności i © rachunkowości. insty- dat  BDE nieprzemijające a twórcze | do Genewy, i to i zaa de OS: METEOROLOGICZNA. tucyj E aaa (Dz. Ust. R. P. z 1928 r. -Nr. i, wyłonione w procesie przemian Powołanie się na regulamin, który wbrew poglądom Waldemarasa pozwala Ra- — Spostrzeżenia Zakładu M Gaza ao REWA RE й : dzie Ligi Narodów na podniesienie każdej sprawy w toku sesji bez uprzedniego za- |cznego U. $. B. z dn, 5_ III. b. r.. Ciśniegie wśreyszania, związki, instytucje i zakłady о сВг- Z cyfr, które leżą przed nami, czyta- 

my, że polityczny rozum zwyciężył. W okre- 
sie rozbicia i rozproszkowania, cechującego 
parlamentaryzm całej nieomal Europy, zdo- 
byliśmy się na konsolidację, wyrażającą się 
w imponującej liczbie stu trzydziestu pro- 
rządowych krzeseł poselskich. Stało się to 
w niespełna dwa lata od chwili, gdy nasze 
przedstawicielstwo narodowe przedstawiało 

- Obraz najgłębszego upadku. 
Klęski te, których grozę zaznała Pol- 

sta 18 go stulecia, zostały przezwyciężone. 
Najznamienniejszą bodaj cechą rezultatu, 
cbjawionego przez wolę wyborców, jest 
emancypacja z utartych przez dziesiątki lat 
kategoryj politycznego myślenia. Ubiegła 
niedziela dała dowód, że nie płynie ono 
korytami wyżłobionemi zdasię nieodwołal- 
nie przez doktryny i teorje dotąd zwycięs- 
kie, lecz w odrodzeńczym pędzie wylewa 
się z nich i toczy szerokiem  pospólnem 
łożyskiem. Podtym względem doznały po- 
rażki wszystkie stare prócz P. P. S. stron- 
nictwa polityczne, zastrzegające dla siebie 
wyłączność w sprawach publicznych. 

Najcięższą klęskę, wręcz pogrom spot- 
kał nacjonalistyczny obóz polski. Składają 
ce się nań Związek Ludowo-Narodowy, 
Chrześcijańska Demokracja, P.S.L, Piast i 
N.P.R.—prawica, które w przeszłym Sejmie 
miały 239 głosów, uratowały obecnie 80, 
t. j. trzecią część. Z 20-u okręgów wybor 
czych anikła zupełnie, w 20 u innych prze- 
forsowała z trudem tylko po jednym man- 
dacie. Z potężnego obozu, który wczoraj 
jeszcze identyfikował siebie z całą Polską, 
a przez kilka lat monopolizował władzę i 
rządy, pozostały okruchy zdolne conajwy- 
żej do uprawiania opozycji. Duch czasu 
upomniał się o swoje, a pod jego tchaie- 
niem legły pokotem stronnictwa żyjące ne- 
gacją. Obarczone ciężarem winy i odpo- 
wiedzialności za siedm nieszczęsnych lat 
swojego rządzenia odchodzą w przeszłość, 
z której się nie wraca. 

Znamienne jest opadnięcie poziomu 
wezbranego w r. 1922 szowinizmu ‚ паго- 
dowego, widoczne również w obozie Žy- 
dowskim, który stracił kilkanaście manda- 
tów. Jak znaczne zmiany nastąpiły w tej 
dziedzinie, dowodzi głosowanie na terytor- 
jach wschodnich Rzplitej. 

W 17 okręgach zamieszkałych przez 
ludność mieszaną pod względem narodo- 
wościowym, zyszała lista rządowa 46 man- 
datów, poza któremi stoją masy  Białoru- 
sinów, Rusinów i Żydów. Wśród Okręgów 
owych znajdują się takie, jak Sambor, Sta- 
nisławów, Złoczów, Łuck, Krzemieniec, 
Pińsk, Kowel, Lida, Nowogródek. Pada 
stąd snop Światła na problem narodowych 
mniejszości, któremi nacjonalizm polski 
straszył stale opinję publiczną. Wystarcza- 

«ło kilka zarządzeń szkolnych odpowiada- 
jących ich potrzebom i prawom, Oraz za- 
powiedź zmian w przyszłości, by z obsza- 
rów wschodnich, po których tłukła się za 
rządów endecji myśl buntu i snuła gęsto 
pajęczyna konspiracji precz wygnać od- 
środkowe dążenia. Bezmała pół setki man- 
datów powierzonych kanaydatom  „jedyn- 
ki* uprawnia w całej pełni do optymizmu, 
napawa wiarą, że niedaleka już przyszłość 
zespoli najsilniej grupy mniejszościowe z 
państwem. 

Demokracja i postęp posiadają siły, 
które nową treścią wypełnią hasło „równi 
z równymi*. Narazie wzniosła ona od 
wschodu barjerę, o którą rozbija się spie- 
niony bałwan socjalnego ultraradykalizmu. | 
Wysiłki agitacji komunistycznej przyniosły 
nikły plan, zwłaszcza wobec sukcesu Pol. 
Partji Socjalistycznej, która pomnožyla 
poważnie swoje przedstawicielstwo w Sej- 
mie. Radykalizacja nastrojów wśród chłop- 
stwa przyniosła korzyści Wyzwoleniu i 
Stronnictwu Chłopskiemu, które w założe- 
niach swych odbiegają daleko od skrajnych 
doktryn i agrarnego komunizmu. W zwią- 
zku z tem należy podnieść miażdżącą klę- 
skę Witosa, którego stronnictwo było w po- 
przednim Sejmie dwakroć większe, aniżeli 
obecnie łącznie z siłami Chadecji. 

Dzień 4 marca ma zaaczenie zwrotne 
w dziejach odrodzonej Polski. Poprawę we- 
wnętrzną zapoczątkowano sukcesem, któ- 
rego rozmiary wykluczają cofnięcie się do 
dawnych stosunkow. Przebudowa politycz- 
nego życia postąpi odtąd pewnym krokiem 
i obejmie najszersze kręgi. 

Z okresu błąkania się po bezdrożach 
wyszliśmy na bity trakt, czujemy pod no- 
gami pewny grant, którego nikt i nic nam 
nie odbierze. Dalszy pochód tym traktem 
będzie tem łatwiejszy, że . przezwyciężone 
zostały siły wstecznictiwa i imponderabilia 
szowinizmu. Na drogowskazie ustawionym 

-przez miljony głosujących wypisano hasło 
zgodnego współżycia obywateli. Lud prag- 
nie silaej władzy wykonawczej i zdolnego 
do pracy prawodawczej przedstawicielstwa. 
A na rzeczników swoich pragnień powołał lu- 
dzi związanych ideowo z Marszałkiem Pil- 

—- sudskim. 
Tytan woli, który siłą swą zatrzymał 

Polskę, gdy staczała się po równi pochy- 
łej, sam będąc sumieniem narodu, znalazł 
drogę do sumienia obywateli. Twórca Le- 
gijonów i zwycięski w wojnie wódz, okazał 
się równie niezwyciężonym w walce o du- 

bywatela. 
> Dr. A. Tyniecki, 

chodzące z Genewy o podjętych przez Ra- 

szym ciągu swą taktykę szykan i trudności, 

PARYŻ, 71il (Pat). Wiadomości nad- 

dę Ligi Narodów krokach w sprawie litew- 
skiej dają prasie sposobność ponownego 
omawiania dziwnego stanowiska premjera 
litewzkiego Waldemarasa, „L Homme Li- 
bre“ zaznacza, że Rada Ligi Narodów nie 
mogła dopuścić aby podobny stan rzeczy 
trwał nadał i uważała za właściwe znowu 

GENEWA. (Ate). Waldemzras na- 
desłał na ręce delegata holenderskiego 
Beellaerisa telegram, w którym oświad- 

GENEWA, 7,Il1. Rada Ligi Narodów rozpa- 
trywała dzić na tajnem posiedzeniu okszerny me- 
morjał węgierski w sprawie incydentu w St. Got- 
hard. W memorjale tym rząd węgierski stwierdza, 

PRAGA. 7. 3. (Pat), Oma siając nie- 
dzielne wybory w Polsce większość prasy 
ocenia je, jako wyraźny zwrot na lewo. 
Czesko-słoweńska „Republika" podnosi, że 
ocena taka jest słuszna, gdyż grupy pra- 
wicowe i centrowe doznały poważnej po- 
rażki. Z drugiej strony należy zaznaczyć, 
iż akcja wyborcza nie faworyzowała by- 
najmniej orjentacyj lewicowych i ża cho- 

wiadomienia stron zainteresowanych jak i fakt, że depesza van Blocklanda została wy- słana w poniedziałek, wobec czego rząd litewski miał dostateczną ilość czasu dla wy- delegowania przedstawiciela do Genewy, wskazuje, że Waldemaras kontynuuje w dal- 

Prasa francuska ponownie omawia sprawę 
polsko-litewską. 

interwenjować, „La Volante* zaznacza, iż po- 
żałowanie godne zachowanie stę |Waldema- 
rasa wywołało w kołach dypiomatycznych 
europejskich zbyt wielkie niezadowolenie, 
aby nie była konieczną nowa interwencja 
w tej kwestji Rady Ligi. 

Dowiedzionem jest, że dyktator ko- 
wieński nie pragnie wcale porozumienia 
z Polską, 

Waldemaras nie pojedzie do Genewy. 
cza, iź nie może przybyć na obecną se- 
sję Rady Ligi Narodów. 

W sprawie incydentu w St. Gothard. 
| że postępowanie Węgier w sprawie zniszczenia szmuglowanej broni, której odbiorcy i nadawcy i nadawcy nie mogli być wykryci było zupełnie po- prawne. 

Prasa czeska o wyborach w Polsce. 
staw dla regalarnej pracy państwowej. Po- 
nieważ stosowane dotychczas w tym celu 
metody zawiodły pozostawało zastosować odmienne metedy, by uratować sytuację. Wybory pozwolą na utwerzenie większoś- 
ci zdolnej dostarczyć rządowi solidnego 
poparcia. 

W ten sposób zrealizowano warunki 
ostatecznej konsolidacji państwa polskiego.   dziło wyłącznie o stworzenie trwałych pod- 

RZYM. 7. 3. (Pai). Prasa włoska Ко- 
mentuje wybory w Polsce podając nieo- 
stateczne jeszcze wyniki głosowania. „Im- 
pero* podkreśla specjalnie wyniki wybo- 
rów na Górnym Śląsku i Pomorzu, przy- 
czem stwierdza, że wyniki te udowodniły, 
iż Polacy są we wzmiankowanych okrę- 
gach w większości i że te ziemie, o któ- 
rych mowa są ziemiami polskiemi, dając 
w niedzielę kategoryczny wyraz swej pol-   skości. „Giornale d'ltalia" pisze, iż wybo- 

* 

PARYŻ, 1-IIl. (Pat). Nadejście ściślej- 
szych danych pozwala prasie tutejszej ko- 
mentować obszerniej niż wczoraj rezultaty 
niedz'elnych wyborów w _ Polsce. Szereg 
dzienników, jak „Journal“, „Victoire*, 
„Avenir“, „Ere Nouvelle" i “Neuvre“ jed- 
nogłoście oświadczają, iż wyniki wyborów 
staaowią wielki sukces polityki Marszałka 
Piłsudskiego, przyczem „Victoire“ zazna- 
cza, że stronnictwa rządowe nie pragnęły 
koniecznie, aby wybory dały 
większość Piłsudczykom, lecz aby zapewni- 
ły pewną ilość głosów umożliwiających 
utworzenie większości, na której mógłby 
się rząd opierać, „Temps* pe dkreś!a ogrom- 
ne znaczenie obecnych wyborów z punktu 
widzenia kierunku ogólnej ewolucji Rzeczy- 

Z szeregu wsi i miasteczek naszego 
województwa nadchodzą niezwykle ciekawe 
wiadomości o gruntownej zmianie nastro- 
jów wśród tych nielicznych zresztą warstw 
ludności, które oddały swe głosy przy wy- 
borach do Sejmu na listę nr. 24, 

Do Komitetów B. B. W. z Rz. w 
miastach powiatowych, jak Święciany, Głę- 
bokie, Postawy, Mołodeczno zgłaszają się 
niedawni jeszcze zwolennicy 24 i deklaru- 
ią oddanie swych głosów przy wyborach 
do Senatu na listę nr. 1. 

wa w 
Na ostatniem posiedzeniu Komi- 

tetu Targów Północnych i wystawy 
rolniczo przemysłowej w Wilnie u- 
stalono termin otwarcia Targów na 
dzień 18 sierpnia r. b. 

Wojskowe garaże samochodowe przy ul. Królewskiej zostaną prze- 
niesione na Antokol, a na ich miej- 
sce powstanie hala wystawowa o 
powierzchni 2.000 metr, kwadra- 
towych. . 

Teren wystawy obejmuje ogród 
Bernardyński, tereny zajmowane przez 
wojsko z obydwu stron ul. Królew- 
skiej, oraz część parku Żeligowskiego 
i Altarji. 

Prasa włoska o S ooraca do Sejmu w 
o sce. 

ry niedzielne są wielkim triumfem Mar- szałka Piłsudskiego. Pismo to stwierdza 
wielkie straty, które poniosła narodowa 
demokracja. 

Cała prasa podkreśla, że wybory od- 
były się w zupełaym porządku i spokoju. „Messagero* podkreśla triumf partji rzą” dowej i mówi również o charakterystycz- nym rezultacie wyborów na Pomorzu, gdzie jak pisze, niemczyzna poniosła kięskę, 

* 

  

* 

pospolitej Polskiej, 
„„ Naród polski wypowiedział się za po- 
lityką Marszałka Piłsudskiego zaznaczając 
w ten sposób swą wolę poparcia tego, kto 
dokonał energicznie dzieła uzdrowienia, ra» 
tującego kraj od anarchji i nierządu. Jeżeli 
Blok Współpracy z Rządem nie będzie roz- 
porządzał większością absolutną, to jednak będzie stanowił w Sejmie jądro około któ- rego drukować się będą dla skonstruowa- nia trwałej większości rządowej żywioły prawicowe i lewicowe, które nie będą zgod- ne w zasadach polityki wewnętrznej, mają jednak pełne zaufanie, że osobisty wysiłek 
Marszałka Piłsudskiego uczyni z Polski 
silne i kwitnące mocarstwo. 
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Fala otrzeźwienia na prowincji. 
laformacje o tem drukujemy z prze- 

świadczeniem, iż przywódcy partyjni Naro- 
dowej Demokracji i Chadecji — zrozumie- 
ią ją jako utratę resztek swych wpływów i 
w imię, prawdziwej, a nie obłudnej, jak 
głoszą solidarności narodowej wycofają nie- 
posiadające najmniejszych szans zwycięstwa 
listę senacką nr. 24, nakazując poprzeć je- 
dyną realną pafstwowotwórczą listę nr. Т 
której zwycięstwo nad listami mniejszości 
narodowych posiadać będzie olbrzymie zna- 
czenie polityczne nazewnątrz państwa. 

Targi północne i wystawa rolniczo-przemysło- 
Wilnie. 

Prace wystawowe posuwają się 
szybko naprzód i należy przypuszczać 
iż sfery przemysłowe, kupieckie 
i handlowe jak również ziemiańskie 
zrozumieją znaczenie Targów tak dla 
Ziem Wschodnich jak i dla całej 
Rzplitej i wezmą w nich liczny udział. 

Szczegółowe informacje otrzy- 
mać można w Wilnie, Magistrat, Do- 
minikańska 2, pokój nr. 25 tel, 28 
i w Warszawie ul. Jasna 24, tel. 
114—41. 

Należy przypomnieć, że Komi- 
tet Wykonawczy pod energicznem i 
wytrawnem przewodnictwem p. pre- 
zydenta Folejewskiego spotka się z     Protektorat nad Targami objął | poparciem całego naszego społeczeń- P, Marszałek Józef Piłsudski, stwa. 

średnie w milimetrach 762. Temperatura średnia — 2° С. Opad w milimetrach — Wiatr przewa- żający — północno-wschodni. Pogodnie. Mini- 
mum na dobę — 40 C. 

Tendencja barometryczna — stały spadek 
ciśnienia. 

KOŚCIELNA 
— Zmiany w Archidiecezji Wileńssiej, O- 

statnio J. E. ks. Arcybiskup Metropolita Wileński 
Rorauald Jałbrzykowski dokonał niektórych prze- 
sunięć na stanowiskach księży w Archidiecezji Wi- 
leńskiej. Ks. „W. Borsuk, wikary kościoła św. Ja- kóba w Wilnie został przeniesiony na stanowisko 
proboszcza w Zaszczežlu i wyznaczony rektorem kościoła w Królewszczyźnie; ks. Urmasowicz 20- 
stał mianowany pretektem w liceum $.S. Wizytek. Ks. L. Blum z Porudomina został przeniesiony do Konwaliszek; ks. Wł. Szykszel z Kiemieliszek do Olkienik i ks. K. Kawrecki z Rakowa na probo- szcza w Krewie. 

SPRAWY WYZNANIOWE. — — п РЕ ЧАМЮ ЧЕ, 
Dymisja biskupa prawosžawnego Anto- 

nija. Jak się dowiadujemy ną ostatniej sesji Sy- nodu prawosławnego rozpatrzona została sprawa 
biskupa Antonjusza (Marcienke), któremu Synod 
zabronił pełnienia obowiązków duchownych. Bi- 
skup „Antonjusz został wysłany do klasztoru w 
Melecie. Symod narazie nie og:esił motywów te- go wyroku. Według pogłosek wśród ludności pra- wosławnej stanowisko dymisjowanego biskupa Antonjusza ma rzekomo objąć Filip Morozow. 

ADMINISTRĄCYJNA. 
— Zezwolenie na utrzymanie i użytkowa- nie przewozów. Jak się dowiadujemy osoby ubie- gające się o zezwolenie ną utrzymanie i użytko- wanie przewozów na rzekach żeglowych i spła- wnych winny składać podania do Urzędu Woje- wódzkiego. a utrzymywanie przewozu na innych rzekach (z wyjątkiem rzek granicznych) wysiar- czy zezwolenie odnośnego starostwa. 
— Przestępstwa administracyjne. Poszcze- gólne komi:arjaty policyjne za rozmaitego rodza- ju kolizje z istniejącemi przepisami administracyj- 

nemi sporządziły w ubiegłym miesiącu lutym 1734 
protokóły, z czego na poszczególne kategorje przy- 
padają liczby następujące: 

„Sanitarne —337; ruch kołowy—254; doroż- 
karskie—251; alkonolowe—216; wojskowe —199; 
tamowanie ruchu pieszego—87; samochodowe— 
63; spekulacje—17; nierząd—2. 

‚ „Nielegalne przebywanie w strefie nadgranicz- 
nej—1; różne—52, (s) 

SPRAŁY PRASOWE 
— Konfiskata, W dniu wczorajszym Komi- sarjat Rządu na m. Wilno nałożył areszt na nr. 21 „Sielanskoj Niwy* za umieszczenie artykułów „Głosowanie do Senatu*, „Wasyl Rogula" i „Dola pierwszego przedstawicielstwa białoruskiego", 
Konfiskaty dokonano na podstawie art, 50 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 

10 maja 1927 r. 

— „Kaziuczek* odłożony na dzień 8 b. m. „Kaziuczek* zapowiadał się już od wczoraj nie- zwykle okazale. Obwarzankami, sztucznemi kwią- tami i wyrobami z drzewa zawalono Łukiszki już od dwóch dni. Ceny jak zwykle wygórowane, ale przejdzie dzień jeden a spuszczą E tonu ciešle, będnarze, zduni i obwarzankarze. Tylko sztuczne kwiaty trzymają się w cenie, bo i popyt na nie, widocznie z powodu okropnych cen u kwiaciarzy znaczny. Kupują je już nie tylko „Jśzeteuweczki* ale i paniusie wileńskie. Warto | trzeba być dziś na Łukiskim placu kaziukowym, chećby tylke poto by ten ruch i rumor obejrzeć. 
: — Wyniki akcji pomocy bezrobotnym. Jak już w swoim czasie podawaliśmy z kredytów Mi- nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej — Magistrat m. Wilna podjął ostatnio akcję przyjścia z po: mocą ubogiej i pozbawionej pracy ludności m. Wilną przez rozdawnictwo produktów spożyw- czych. Z akcji tej na terenie Wilna korzystało 4166 bezrobotnych. Ponieważ jednak przyznane na ten cel przez Ministerstwo kredyty okazały się niewystarczającemi, Magistrat w dniu wczoraj- szym zwrócił się do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wszczęcie starań w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej o pokrycie poniesionych przez Magistrat m. Wilna kosztów w sumie 27.000 zł. — trak kredytów na prowadzenie robót inwestycyjnych. Zgodnie z uchwałą Rady Miej- skiej, Magistrat m. Wilna wszczął starania O wy- jednanie w Banku Gospodarstwa Krajowego długo- terminowej pożyczki w sumie 1/2 miljona zł. na inwestycje kanalizacyjno-wodociągowe i roz- budowę elektrowni miejskiej. Ze względów jednak czysto formalnych realizacja wzmiankowanej po- życzki ulega zwłoce, ce stawia Magistrat, wobec wyczerpania się kredytów przyznaczonych na ro- boty inwestycyjne, w sytuacji bardzo ciężkiej i grozi koniecznością przerwania na pewien czas robót inwestycyjnych. Nie chcąc dopuścić do tej estateczności, Magistrat z inicjatywy vice-prezy- denta Czyża zamierza na najbliższem_ posiedzeniu Rady Miejskiej wystąpić z wnioskiem o upoważ- nienie Magistratu do zaciągnięcia w Wileńskim Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego krótko- terminowej pożyczki w kwocie 100,000 zł, która, do chwili otrzymania właściwej pożyczki umożli- wi dalsze kontynuowanie robót inwestycyjnych. Niezależnie od powyższego, w dniu wczo- rajszym Vvice-prezydent Czyż konferował z Pp, WwO- jewodą Raczkiewi 

Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej należ- nych Magistratowi m. Wilna sobwencji wk dzenie robót inwesi aych cele ieni bezrobotnych. (s). wota Z 

SANITARNA 
— Stan higjeniezno-lekarski szkół pow- szechnych m. Wilna. Jak wykazało ostatnio spo- rządzone Sprawozdanie z Opieki higjeniczno-le- karskiej wśród dziatwy szkół powszechnych m. Wilna, w ubiegłym miesiącu lutym przedstawia się w (kszo następujący: 
czba dzieci brudnych 1927; zawszawio- a ak 
prócz tego zanotowano następujące - padki zasłabnięć na rozmaitego rodzaju choroby: świerzba—2; jnne choroby skórne—44; gruźlica płuc podejrzana—25; gruźlica płuc stwierdzona — 13; gruczoły chłonne powiększone—74; gruźlica gruczołów chłonnych—4; gruźlica innych narzą- dów—1; choroby nosa—9; choroby uszu — 11; =" inne cheroby oczu—46; wady wzro- 

u — 4. 

Choroby zakaźne: odra—43; zausznicą—8; świaka—15; koklusz—4; ospa wietrzna—2,   Inspekcja lokali szkolnych pod względem higienicznym dała wynik zadawalniający. =, 

czem, w Sprawie wyjednania w | 

obroczynno-społecznym obowiązane bę- 

dA Wodza rachunkowość według wzorów i 
przepisów ustalonych w rozporządzeniu. z 

W każdej ze wskazanych instytucyj powin 

ne być prowadzone: księga kasowa, dziennik sy- 
stemu amerykańskiego, książka magazynowa - 

książka inwentarzowa według wzorów załączonyc 
or rządzenia. Ž й 

* "am sprawozdania z działalności i ra- 
chunkowości instytucyj oraz preliminarze budże- 
towe na rok następny powinne być Ka: 
władzom | instancji (starostom) w terminie trzec - 
miesięcznym po upływie roku „sprawozdawczego, 
który się liczy od dn. 1 kwietnia do dnia 31. Ill. 

Ponadto na żądanie władz administracyj- 

nych stowarzyszenia, związki, instytucje i zakłady 
o celach opiekuńczych obowiązane są przedsta- 
wić dowody rachunkowo-kasowe. — 

Za niewykonanie rozporządzenia ministra 
Pracy i Opieki Społecznej przez instytucje prze- 
widziane są rygory. 

ŚUJSKOWA 
— Spółdzielnie wojskowe będą mogły 

nadal nabywać towary wyłącznie pochodzenia 
krajowego. Jak się dowiadujemy, władze wojsko- 
we wydały zarządzenie, na mocy którego spół- 
dzielnie wojskowe będą mogły nadal nabywać to- 
wary wyłącznie pochodzenia krajowego. Zarzą- 
dzenie powyższe motywowane jest tem, że towa- 
ry te pod względem swej jakości nie ustępują w 
niczem towarom pochodzenia zagranicznego. (8). 

— Kurs łączności dla szeregowych. Z ini- 
cjatywy władz wojskowych z dniem 15 b. m. roz- + 
pocznie się w Wilnie 6-cio tygodniowy kurs łącz- 
ności dla szeregowych garnizonu wileńskiego. 

— Jak szeregowi winni zachowywać się 
na ulicy. Wobec stwierdzenia, iż w bardzo wielu 
wypadkach szeregowi poza obrębem koszar za- 
chowują się w sposób nie licujący a godnością . 
żołnierza polskiego—władze wojskowe wydały za- 
rządzenie, by w poszczególnych oddziałach garni- 
zonu wileńskiego oficerowie pouczyli żołnierzy, 
jak należy zachowywać się na ulicy. (S). 

Z UNIWERSYTETU. 

— Powszechne wykłady uniwersyteckie: 
We czwartek, dnia 8-g0 marca 1928 r. o godzińie 
1-ej wieczorem w sali Śniadeckich Uniwersytetu 
prof. dr. Feliks Koneczny wygłosi Odczyt p. t. : 
„Wschód i Zachód za Piastów”. & 

Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. : 
— Znižki kolejowe na šwigta. Sekretarjat 

U. S. B. podaje do wiadomości studentów, że 
zapisywanie na zniżki kolejowe rozpocznie się 
dnia 7-g0 marca. Zniżki będą ważne Od 14 marca 
do 22 kwietnia r. b. Przy zapisaniu się należy 
przedstawić ostemplowany przez kwesturę indeks 
oraz uiścić opłatę 20 gr. Zapisywać się można od 
godz. 9 do 15 w pokoju obok prorektoratu. 

PRAWI AGADEJICKIE, 
— „Czwartek*. Dzis o godz, 20 w Ognisku, - 

przy żywiołowych owacjach tłumnie zgromadzo- 
nej publiczności wydany zostanie numer „Żywej 
gazetki". Program nader urozmaicony. Wstęp dla 
akademików wolny. 

— Towarzystwo Braci Miecznych. Czy być 
może? A jednak rzeczywiście. Nie tylko alkoho- 
lem człowiek żyje. To też kto chce zmienić wód- 
kę w mleko, zamiast wyziewów dusznej knajpy 
wdychać świeże powietrze, znaleźć wśród akade- 
mików przyjaźń, opartą nie na wspólnych pijaty- 
kach, a na rzeczywistem zbrataniu dusz, kto chce 
prawdziwej wesołości, ten w piątek dn. 9-go mar 
ca przybiegnie co tchu do U.S,B., gdzie w sali 
piątej o godz. 8-ej wiecz. (nie po akademicku, 
tylko punktualnie) odbędzie się pierwsze zebranie 
organizacyjne bezstatutowego koła Braci Mlecz- 
nych. Tak wołają arcywłóczykij kilometr i dzie- 
cię duchowe znakomitego Francuza Rousseau. 
Kto żyw, niech'leci. Jeszcze raz: piątek 9, III, 
1928 p godzina 20-ta (bez kwadransu), U. 5. B. 
sala V. 

z POLICJI. 

— Zawieszeni w czynnościach fuakcjona- ° 
njusza P. P. winni nieść pomoc policyjną. Jak 
się dowiadujemy, Komenda Wojewódzka P. P. za- 
rządziła, by funkcjonarjusze policji zawieszeni w 
czynnościach służbowych, choćby byli w ubraniu 
cywilnem, lub nie pełnili żadnej służby, występo- 
wali na żądanie publiczności, w wypadkach s ta. 
nowiących zakres normalny kompetencji policji, 
jeżeli na miejscu niema innego policjanta. 

Przyczem zawieszeni w czynnościach, funk- 
cjonarjusze P. P. winni starać się jaknajprędzej 
czynność swą przekazać policjantowi będącemu 
na służbie. Z własnej inicjatywy zawieszony funk- 
cjonarjusz P. P. winien wystąpić w wypadku, gdy 
w jego obecności życiu lub mieniu osób trzecicn 
grozi niebezpieczeństwo, lub jeżeli widzi, że inny 
policjant potrzebuje pomocy. 4 

I STUOWARZ. 

— Przyjęcia u ministra Składkowskiego. 
Dnia 6-go b. m. p. minister Spraw Wewnętrznych, 
gen. Składkowski przyjął de gację cechu pieka- 
rzy, która złożyła na ręce 23 ministra memorjałw | 
sprawie przedłużenia niektórym piekarniom kon- 
cesji, oraz delegację Centralnego Związku Kółek 
Rolniczych, która złożyła memorjał w sprawie izb 
rolniczych. 

ZĘ BRANIA I ODCZYTY, s 3 

— O dzieciach psychicznie upośledzonych. 
W dniu 10-ym marca o godz. 6 min. 30 wiecz. w 
sali Ogniska Akademickiego Wielka 24 odbędzie 
się Odczyt dra W. Odyńca na temat „O dzieciach. 
psychicznie upośledzonych*. Dochód z odczytu 2 Przeznacza Się na rzecz niezamożnych uczniów я gimnazjum im. Czackiego. & 

SPRAWY ROBOTNICZE, 
— Posiedzenie komisji rozjemczej. W pią- tek 9 b. m. w lokalu Inspektoratu Pracy odbę- dzie się pozedzecie rozjemczej komisji, która zajmie się ikwidacją zatargów indywidualnych po- między właścicielami domów i dozorcami (s) 

RÓZNE. 
— Walka z szumowinami. Wobec niezwyk- | łego w ostatnich czasach rozmnożenie się roz- — maitego rodzaju „naciągsczy*, którzy w dni ter- 3 gowe w sposób iście pomysłowy nzciągają łatwo- wiernych wieśniaków, częstokroć wyłudzsjąc od nich większe sumy pieniężne — władze policyjne poleciły podwładnym funkcjonarjuszom wszcząć 

            

  energiczną i zdecydowaną walię z tego rodzaju mętami społecznemi. (S). Ё  
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Teatr i muzyka. 
— „Reduta“ na Pohulance. „Zaczarowane 

koło*. Dziś o goćz. 20-ej po raz 15-ty baśń dra- 
matyczna w 5-iu obrazach Lucjana Rydla „Zacza- 
rowane kolo“. 

— Jutro, w piątek „Zaczarowane koło”. 
— Przedstawienie szkolne „Zaczsrowane- 

go koła". W sobotę 10 b.m. o godz. 16-ej za zgo- 
dą Kuratorjum Okr, Szkoln. Wileńskiego odbędzie 
się trzecie prz dstawienie szkolne baśni d:ama- 
tycznej L. Rydla „Zaczarowane koło”. Zgł szenia 
szkół n» b'lety przyjmuje Sekretarjat Reduty co- 
dziennie od 10—14-ej i od 18--19.30, przyczem 
każda szkuia otrzyma od ilości zamówionych bi- 

letów 10%, bezpłatnie dla niezamożnych uczniów. 
— „Wiki w nocy". Z końcem bieżącego 

t godnia, zespół Reduty wystawia komedję w 3-ch 
odsłonach Tadeusza Rttnera p t.„Wilki w nocy”, 
Przebieg działania scenicznego esnuty jest dooko- 
ła motywu tajemniczej zbrocni, będącej nową cd- 
mianą wyznania miłości kobiecie. 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
CZWARTEK 8 marca. 

16.25. Chwilka litewska. 
16.40. Komunikat harcerski. 
16.55. „Płodozmiany pastewne" | cz. odczyt z dz. 

Organizacja gospodarstw" wygł. prof. Ц. $. 
._Jan Marszałkowicz. 

17.20. i z Warszawy: „Wśród książek” 

przegląd wydawnictw najnowszych wygł. prof. 
oda EZ 

17.45. Transmisja z Warszawy. Audycja literacka. 
19.00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. „Niebo w marcu* odczyt z działu „Przyro- 

da* wygł. adjunkt U. S. B. dr. Stanisław Sze- 
ligowski. 

20.00. Transmisja z Warszawy. Odczyt organiz0- 
wany przez Prezydjum Rady Ministrów, 

20.30 Koncert wieczorny orkiestry pod dyr. prof. 
Ale<sandra Kontorowicza. 

22.00. Komunikat P. A. T. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z Warszawy. 

PIĄTEK 9 marca, 
16.25. Chwilka litewska. 
16.40. Komunikaty. 
16,55. „O Polakach zakordonowych* odczyt wygł. 

red. Kazimierz Leczycki. 
17.20. Audycja wesoła. Satyry Rodocia wygł, art, 

Teatru Polskiego Karol Wyrwicz. 
17.45. Koncert popołudniowy orkiestry pod dyr, 

prof. Aleksandia Kontorowicza. 
19.00. Gazetka radjowa. — 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. Skrzynka pocztowa wygł. kier. progr. P. R. 

w Wilnie Witold Hulewicz. 
20.13. Transmisja koncertu symfonicznego z Fil- 

harmonji Warszawskiej. 
22.00. Komunikat P. A. T. 

Ciekawa i barwna audycja literacka. 
Jutrzejsza audycja literacka zapowiada się 

niezmiernie ciekawie i barwnie. Ną pierwszą część 
tej audycji złoży się prelekcja znakomitego pisa- 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) | balkon 40 gr. 

Ma stonie 
Kino-Teatr 

Arcydzieło, 
| ELI į 6 Amelja Cielecka w Chinech. W rol. główn. BERNARD 

9 popularna wykonawcz. „Molly" 
i innych pieśni nastrojowych 

ul. Wileńska 38. i komik satyryk 
Miecz. DOBROWOLSKI 

w zupełaje nowym repertuarze. 

OGŁOSZENIE. 
Komitet Wojewódzki Ligi Obrony Powietrz- 

nej i Przeciwgazowej w Nowogródku 
powiadamia niniejszem, iż w dniu 20 marca 1927 r. o godz. 
14-ej w lokalu Ligi przy ul. 3-go maja Nr. 1 odbędzie się licy- 
tacja ofertowa i ustna na sprzedaż drzewostanów 0 powierz- 
chni 36 ha (znajdujących się na terenie przeznaczonym na bu- 
dowę lotniska w Baranowiczach), położonych w Nadleśnictwie 
Kołpienickiem w oddziale I obrębu leśnictwa Baranowickiego. 

Znajdująca się na tej działce masa drewna, stojąca na 
172 m3 sosnowego drewna użytk 

|--IV kat, 767 m. sosnowego drewna opałowego i 17 m* osi- 
Ea wynosi około: 

kowego, w oddaleniu o 1 klm. od stacji kolejowej 
cze— osobowe. 

Szczegóły i warunki przetargu Są dO przejrzenia w loka- 
м OPP, w Nowogródku, do- 

kąd też kierować należy oferty oraz wadjum w wysokości 5% 
lu wyżej wymienionego Komitetu 

zaoferowanej kwoty. 

679-1 

Najstarszy na Kresach Wschodnich 
Zakład ogrodniczy i handel nasion 

ul. Sadowa 8 
WILNO, 

Telegram: WELER—WILNO. 

W. WELER 
(istnieje od 1860 roku). 

Filja ul. ZAWALNA 18 

poleca wszelkie nasiona gwarantowane. 
Cenniki na żądanie wysyłam niezwłocznie. 
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Prosimy przekonać się. 

UL. WILEŃSKA Nr.3. 

  
„Za naszą 
lach głównych: urocza Marion Davies 
TATRY* zdjęcia z natury. Kasa czynna od g. 3 m. 

Następny program: W szoonach drapieżnego Sępa. 

NA EKRANIE: Sensacyjny superfilm 

„Niewolnica z Szanghaju” 
osnute na tle ostatnich krwawych wydarzeń 

Wszystko wesołe! 
Zajmujące! Dowcip- 

ne! Ulubieńcy publiczności arty- 
ści scen warszawskich 

Zarząd Komitetu Wojewódzkiego LOPP. 

  

LNO 

OBUWIE Hu „MLiur 
najtrwalsze i na jtańsze. 

K U 

rza Wacława Sieroszewskiego, który mów'ć będzie 

o kabaretach literackich XVI wieku w Polsce, po- 

czem odegrany zostanie fragment drukującej się 

obecnie w „Tygodniku Iilustrowanym* ciekawej 

powieści obyczajowej Wacława Sieroszewskiego 

„Pan Twardost-Twardowski*. _ 
Fragm nt powieści w radjofonizacji i režy- 

serji p. M. Weronicza p. t. „Kiedy Twardowski 

miał lat trzydzieści* zobrszuje radjosłuchaczom 

jedną z tysiącznych przygód tej żywej do dziś 
dnia postaci dzielnego obywatela, jaką uosabia 

Twardowski. 2 
W wykonaniu udział biorą artyści teatrów 

warszswskich z p.p. Solarskim (rola tyt. Hnydziń- 

skim, Bay-Rydzewskim, i Tomasik em na czele. 
S Audycja transmitowana będzie przez wszy- 

stkie stacje polskie za wyjątkiem Poznania. 

Echa radjowej informacyjnej służby 
w czasie wyborów. \ 

__ „Dyrekcje radjostacyj polskich otrzymują już 

dzisisi masę listów od swych radjosłuchaczów za- 
mieszkujących głęboką prowincję, w których abo- 
nenci wyrażają swą wdzięczność za doskonale 
zorganizowaną wyborczą służbę informacyjną pro- 

wa dzoną, jak wiadomo, przez Polską Agencję Te- 

egraficzną, a 

Dz ęki tej służbie radjosłuchacze, oddaleni 
niejednokrotnie o setki kilometrów od stolicy, 
informowani byli natychmiast o wynikach wybo- 
rów w poszczególnych okręgach. 

№ wileńskim braki. 
. — Papierosy z tytoniu litewsk'ego. Wykry- 

to mielegalną fabrykę papierosów z tytoniu I'tew- 

skiego u Mery Karcew przy ul. Popławskiej 14. 
Merę Karcew zaaresztowano. 

Na prowincji. 
— Ojcobójstwo. W zaść. Powiśnie, należą- 

cym do obrębu m. Oszmiany, został zabity An- 

drzej Bartoszewicz, przez syna Jana Bartoszewi- 

cza i zięcia Franciszka Mietkowskiego. Sprawcy 

zbrodni zostali zaaresztowani. | 
Podpa enie. Śrul Dajches zam. we wsi 

Góry 51, zameldował, że w dniu 6 b. m. podpa- 

lono jego stodołę ze słomę za pomocą podłoże- 

nia łuczywa podlanego naftą. Pożar ugasili oko- 

liczni mieszkańcy. 
— Pożary wskutek wadliwości komina. W 

kolonji Żułnicze gm. przebrodzkiej, wskutek wa- 

dliwego urządzenia komina, spalił się dom dre- 

wniany, warsztat stolarski i meble Ignacego Śnie- 

dzińskiego. Straty wynoszą 900 zł. 
— We wsi Niestaniszkach gm. wiszniewskiej 

wskutek wzdliwej konstrukcji komina, spalił się 
dach słomiany domu mieszkalnego Stanisława Fic- 
dorowicza. Straty wynoszą 900 zł. 

SPORT. 
Ulgi dla członków W. F. i P. W. w r.b. 

W związku ze zbliżającą się wiosną 

i rychłem rozpoczęciem prac (ćwiczeń) w 
polu oddziałów W F. i P. W. przypomi- 
namy, iż M.S.W. przyznało ostatnio nastę- 
pujące ulgi dla członków P. W. 

Od d. 4-go do 10-go marca b. r. włącznie będzie wyświetlany film: 
® ze 

i waszą wolność 
osnuty na tle powieści Pawła Leicestera Forda p. t. „JANICE MEREDITH”. W ro- 

i Olorve Siegmann. Nad program: „POLSKIE 
30. Ceny biletow: partėr 80 gr., 

  

Uwadze Rolników! 
Wielki wybór książek 

z zakresu gospodarstwa wiejskiego 

raz nowości ze. wszelkich 
POLECA 

ego 

Baranowi- 

684 5 

| | 
509 

  
66 bohaterski dra- 

chiński generał NIEN-SON-LING — chińczyk i CAR- 
MEN BONI—piękna niewolnica. 

W dramacie—dwa bataljony woiska chińskiego z armii 

gener. CZAN-CO-LINA oraz 10.000 chińskich statystów 

f statystek. Zdjęcia nakręcone w Szanghaju. Najpotęż- 

niejszy rekordowy dramat XX stulecia. 
Seansy od godz. 4-ej. 

KSIĘGARNIA 

Wacława Mikulskiego 
Wilno, Wileńska 25, Tel 664. 

  

PGDUWGOWGOWGOJOZOIOGO0O0GONWGHMWGO(O 

NAGO WZGNAM, 
NADESZŁY najnowsze materjały na pła- 

szcze i kostjumy damskie i męskie. 

JEDWABIE deseniowe, opale kolorowe. 

WIELKI WYBÓR materjałów bieliźnia- 
nych po cenach bardzo niskich. 

KAZIMIERZ RUTKOWSKI 
i J. DOMAGAŁA *: 

Ё ul. Wielka 47, telef. 14-02. | 

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

RJER 

Za osiągnięcie 1-go siopnia P.W. ulgi 
dla poborowych (ochotników) z cenzusem 

i bez ceenzusu polegać będą na: 
1) udzielaniu urlopów okolicznościo- 

wych na Święta, 
2) dawaniu pierwszeństwa w przyjmo- 

waniu do szkół podoticerskich, 

3) przyśpieszeniu awansu w szkołach 

podoficerskich w ramach ustawy o prawach 

i obowiązka:h szeregowych, 
4) udzielaniu zezwoleń na wyjście z 

koszar i przepustek w niedziele i święta już 

w okresie rekruckim, 
5) zwalnianiu w miarę możności Od 

cięższych robót porządkowych. 
Za osiągniącie 2 go stopnia P.W. po- 

borowi (ochotuicy) bez cenzusu oprócz ulg 

wyszczególnionych powyżej otrzymają: 
a) w piechocie, artylerji, lotnictwie i 

łączności—skrócenie czasu służby o 3 mie- 

siące. Ponadto ci, którzy ukończyli szkoły 

pilotów, lub mechaników lotniczych otrzy 

mają skrócenie służby w szeregach o 10 

miesięcy, 
b) w saperach—skrócenie służby o 2 

miesiące, 

c) w saperach kolejowych i w kawa- 

lerji ułgi jak za osiągnięcie 1-go stopnia. 

Poborowi (ochotnicy) z maturą, za 

osiągnięcie 2 go stopnia P. W. otrzymają 

następujące ulgi: 
a) w piechocie—skrócenie czasu służ- 

by o 3 miesiące, 
b) w kawalerji—jak w piechocie, jeśli 

posiadają dodatkowy kurs jazdy konnej, 
c) w artylerji, łączności, saperach i 

saperach kolejowych — ulgi przewidziane 
dla 1-go stopnia P. W. 

d) w lotnictwie — ulgi przewidziane 

dla 1-go stopnia P.W., a absolwenci szkół 
Ligi Obrony Pow. Państwa — zwolnienie 
z 3 pierwszych miesięcy szkolenia. 

Dla rezerwistów za prace P. W. ulgi 

zostaną Określone później, po ustaleniu 

programu prac rezerwistów. 
Ulgi powyższe będą stosowane po- 

cząwszy od rocznika 1906 r. 

Turniej gier ruchowych o mistrzostwo 
Wilna. 

Organizowany przez ośrodek W. F. Wilno 
turniej gier ruchowych (siatkówki i koszykówki) 
rozpoczyna się w dniu 8. III. b. r. 

Na dzień powyższy wylosowane zostały na- 

stępujące rozgrywki: у 
g. 18—18,30: Pogoń — Harcerze siatkówka męska 

„ 18.30—19: A. Z. L. A.—Makabi Ča ы 

„ 19—19.30: Sokół—R. K. S. „Siła” „ ы 
„ 19.30—20: Ognisko—A. Z. S. 3 я 

„ 20—21: R. K. S. „Tur“—R. K. S. „Šila“ koszy- 

mat w 10 aktach, 
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kówka męska. ‚ 
Ogółem zgłoszonych żostało do turnieju 8 

zespołów klubowych (organizacy jaych) męskich i 

4 żeńskie. 
Rozgrywki odbywać się będą w sali gimn, 

Słowackiego. Szatnie na miejscu. 

Kurs W. F. Stow. Mł. Polskiej. 

W dniu 8. III. b. r. rozpoczyna się w Wilnie 
kurs wychowania fizycznego członków Stow. 
Młodzieży Polskiej. 

Kierownictwo kursu objął kierownik ośr. 
W. F. Wilno kpt. Kawalec jako instruktor przy- 
dzielony został por. Szlichtinger. 

Przyjętych na kurs zostało 40 uczestników 
z województwa wileńskiego. białosteckiego i no- 
wogródzkiego. 

Kurs potrwa 4 tygodnie. 

Bieg naprzełaj w dniu Imienin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

W celu uczczenia imienin marszałka Józefa 
Piłsudskiego zorganizowany zostanie w Wilnie w 

dniu 18 marca b. r. pierwszy wiosenny bieg na- 
przełaj, organizacja którego spoczywa w rękach 
Wil. Okr. Związku Lekkiej Atletyki. Warunki tego 
biegu są następujące: 

1) Długość trasy 5 klm. 2) Start przy wy- 

locie ul. Arstnalskiej. 3) Meta w głównej alei 

„Cieletnika“. 4) Początek bi-gu o g. 12. 5) Udział 

mogą brać zawodnicy klubów zgłoszonych do 

Wil. O. Z. L. A. 6) Termin zgłoszeń do dn. 151II. 
b. r. 7) Zgłoszenia przyjmuje mjr. Łepkowski 3 p. 

sap. 8) Opłata od zawćdnika—50 gr. 9) Zawodni- 
cy wojskowi winni się wykazać zaświadczeniem 

lekarskiem; inni zawodnicy będą zbadani przed 

biegiem. 10) Szatnia w świetlicy 3 p. Sap. 11) 

Zbiórka zawodników o godz. 10 w szatni. 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

W „Kurjerze Wileńskim* nr. 42 (1089) z dn. 

22 lutego 1928 roku podane zostały na stronicy 

drugiej w artykule pod tytułem „Nie wolno szar- 

gać religii* wiadomości niezgodne z prawdą, a 

dotyczące mojej osoby. Wobec tego na mo: 
Rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 

tej z dnia 10 maja 1927 roku o prawie prasowem 

(Da. U. Nr. 45. 1927 r.) i Rozporządzenia Mini- 

sterstwa Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 1928 

roku powtórnie i ostatecznie proszę Pana Redak- 

tora © wydrukowanie w „Kurjerze Wileńskim" w 
terminie przepisanym poniższego mojego sprosto- 

wania: 1) nieprawdą jest, iżbym miał mówić, że 
„rząd składa się z samych masonów* i że „tole- 

ruje strzelanie do krzyża świętego”, natomiast 

prawdą jest, że mówiąc o konieczności przestrze- 

gania zasad religii katolickiej w życiu prywstnem, 

przytoczyłem gorszący przykład nieposzanowania 

religji i rzeczy świętych, znany mi Zz procesu 54- 
dowego, który miał miejsce w Białymstoku, a po- 
d»ny był w prasie; przyczem zaznaczyłem, że win- 
ni byli pociągnięci do odpowiedzialności sądowej 
i zostali skazani na surową karę; 2) nieprawdą 

jest, iżbym mówił, że „rząd zdjął krzyż z korony 

Orła Białego i t. p.*, natomiast prawdą jest, że 
tego tematu zupełsie nie poruszałem; 3) niesłu-   sznym zgoła więc jest wniosek powyższego arty- 

  

kułu, iżbym rzucił jakiekolwiek oszczerstwa na 
rząd i na nauczycielstwo. 

Z poważaniem 
Wincenty Moczulski. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

_ Wskutek „wyjaśnienia”, jakie daje w Nr 54 
„Kuriera Wileńskiego” z d. 7 marca r. b. zespół 
szopki akademickiej w osobie p. C. Redzia na 
moje zarzuty inkryminowania mi w szopce świę- 
tokupstwa, proszę Pana uprzejmie o umieszczenie 
następującego mojego sprostowania: 

P. Rodź twierdzi, iż słowa: „kto kocha 
Matkę Boską, ten kupi... „wypowiada w szopce 
nie p. Bułhak* i nazywa mój zarzut wyrządzen'a 
mi przez szopkę moralnej krzywdy „mylnie rozu- 
mianą krzywdą”. 
. Z przykrością i zawstydzeniem zmuszony 
jestem „stwierdzić, iż przedstawiciel szopki aka- 
demickiej popełnia temi słowy rozmyślny fałsz, 
ponieważ słowa, których się wypiera w Odniesie- 
niu do mojej osoby, istotnie zostały przez szop- 
kę włożone w usta przedstawiającej mnie lalki w 
dniu 18 lutego 1928 r. były słyszane przez całą 
salę przezemnie samego i.przez znanych mi 
świadków. < 

A przeto: mój zarzut wyrządzenia mi krzy- 
wdy moralnej nie był postawiony szopce akade- 
mickiej mylnie, tylko całkiem słusznie i niezbicie. 

W świetle więc niniejszego sprostowania 
„wyjaśnienie" zespołu szopki nic nie „wyjaśnia*, 
tylko jeszcze bardziej „zaciemnia” tę sprawę, źle 
świadczącą o dobrej woli i rzetelności szopki 
akademickiej. 

oczywiście prowadzić dalszej dyskusji i ograni= 
czam się na powtórzeniu już raz powiedzianego, 
a mianowicie: 

Szopka akademicka imputowała mi święto- 
kupstwo mimo moich prostujących ostrzeżeń w 
tym względzie; etyczną kwalifikację tego postą- 
pienia szopki pozostawiam opinji publicznej. 

Proszę Pana Redaktora przyjąć wyrazy 
szacunku i poważania. 

Jan Bułhak. 

Dr. D.Olsejko 
Choroby ucha, gardła 

i nosa. 
Przyjmuje w Lecznicy Litewskiej (ul. Wi- 
łeńska 28) Od 11—1 popol. 621 

Jan Bulhak 
ARTYSTA-FOTOG RA F. 
Jagiellońska 8, teleton 968, przyjmuje 

od godz. 9—6. 014 

DOM fo SPRZEDANIA 

  

    na przedmieściu, ul. Popławska 38. 

  

Najlepsza lokata kapitałal 
Kupno domu: dochodowego 
w Wilnie lub majątku ziem- 
skiego. Posiadamy duży 

wybór. 
Dom H/K. „ZACHĘTA* 
Gdańska 6 — telef 

665-1 
  

  

  

G_ETZKE jako 1 Gzy pomyśleliście już o swej przyszłości 1 
gdyż ciągnienie 5-ej KLASY XVI-ej POLSKIEJ LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

ROZPOCZYNA się DZIŚ tj. 8-go marca i trwać będzie do 18-go kwietnia r.b. 

Każdemu oględnemu i praktycznemu człowiekowi nadarza się niebywała okazja 

rychłego wzbogacenia się i to zupełnie tanim kosztem, bowiem nabywając 

Wszelkie simy 
pieniężne lokujemy pod do- 
bre zabezpieczenia hipotecz- 
ne i inne na oprocentowanie. 

Dom H/K. „Zacheta“ 
Gdańska 6—tel. 9--05       

  

1/4 losu 

a za 50   

12 losu “i losu 
zł. za 100 zł. 22 za 200 zł. 

  
  

        DOM   
  

Szanse na wygranie 
są kolosalne, gdyż 

dziedzin wiedzy 

682 

Już wszyscy wiedzą, 

H. MINKOWSKIEG 
WILNO, Niemiecka 35, tel. 13—17, P. K. O. 809-28. 
Nie zwiekajcie więc i co rychlej śŚpieszcie do nas po szczęśliwe nasze losy, 

których ilość jest ograniczona. 3 
Zamiejscowym wysyłamy 

wygrać można w szczęśliwym wypadku 

zł. 650.000 
a ponadto 5-ta klasa obfituje w znaczną ilość i innych wielkich wygranych. 

co 2-ji los bezwzględnie wygrywa 
że najszczęśliwszą i najsłynniejszą kolek- 

turą P. P. L. K. jest 

  

NAK 
najtaniej nabył 

można W D. II. 
R. Sikorski I S-ta 
ul. Zawalna 30. 

103 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salonowe i 

       

losy niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i wpła- 

ceniu należności na nasze konto P.K.O. Nr 800.28. 3 

CE E TD ITS TIESTO 

0080060600 

Ogłoszeni” 

„Macjera Westen 

i dziesięcina ziemi 
wraz z zabudowaniami gos- 
pedarskiemi do sprzedania 
w miasteczku Soły. Wia- 

683 2 

Wydzierżawię 
majątek ziemski 

powiatu postawskiego, ob- 
szaru 200 ha. 

Dowiedzieć się: Wilno, 
W. Pohulanka 21—29, od 
4 do 5 nopoł. 678-1 

Zgubioną 
książeczkę wojskową, wy* 
daną przez PKU. Święcia- 
ny na im. Romana Haw- 
ziuka, z rocznika 1891, sy- 
na Michała i Pauliny, unie- 
ważnia się. 

sklep p. Pczyckiego. 

olac zł łóżka id. а przyjmeje „ptylal“ Žan, S A 
SAY; s ZA większy w Wileźszczyśnie, w). 

Wykwintne—Mocne— | na na'bardze [ В: » Olkieniccy, Wilno, ulica 
Niedrogo i AE Wielka 66, Wielki wybór fotc- 

г dogodny ch graficznych przyborów. Wy- 

Sprzedaż na rafy. io oe Chen К, 

Glejtę 
  

ziemski 
sprzedamy zaraz.     Majątek 

w Święciańskiem 

Ziemi około 140 dziesięcin 
(dobra orna, łąki, stawy). 
Zabudowania kompletne, 
ładny dom micszkainy. 

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

RS 
| 

(waną Silberglit), 
minię, biel ołowianą i 

glinkę do pomalowania 
dostarcza hurtowo i czę- 
ściowo po cenach konku- 

rencyjnych 

M. MARKOWICZ 
w Chrzanowie, 

    663: Małopolska. 681.4 

warunkach 
ADMINISTRACIi 

„Karjers Wiieńnł|»ę 

Jagie'lońóska 3 

0000000050 
    

  

Krawcowa 
przyjmuje wszelkie obstalanki 
na płaszcze, suknie, ubra- 
nia dziecinne, bieliznę it.p. 
Ul. Ciasna 3, m. 4. A. W. 

  

Czy zapisałeś się na członka 
LEZ 

  

Recz:cia I 

mia mieszkzniowe—10 
Oddział w Grodcis— 

tdedulstracia Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od fodz; 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 

Administrator przyjniuje od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się Dd 7 — 

CENA PRANUMERAT Y. miesiącznie z odnoszeniem do 
. (za wiersz petitowy) kronika 

ej 5, teł. 360. 

demu lub przesyłką pocztową 4 si. Zagrazń 
reki —nadesłane—30 

Usład ogłoszeń 
r. (xa wiersz redakcyjny), dia poszukujących pracy—S50% zniżki, ogł. 

społ, | 7 — 9 wiecz. 

łamnwy, ns stronie JV 8-mio łanowy. 

z Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 10 do 10.30 p 
Konto czekowe P.K. 

1xj. CHNA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr. 
cyfrowe i tabełowe o 

0. 80.750. Drukarnia — 
rzed połud. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwrzca 
u! św. Ignacego 5; Tel. 303. 

w tukście I i Il str. — 30 gr., III I IV str. — 25 gr., » tekstem—10 gr., Ogło ze- 

4 20% drotej, og. + zastreeženiem miejs:+ 1% ae „ Zagradiczne A 

Admiaistracjie jaastrzega sobie prawo zmiany terminu druki ogłoszeń. 
dro +04. 

    

Węydawes Tow. Wrdzw. „Pogoś", 15% WW Fa8Ź> , 05 s ać 
* a. *» @: BEŻ 6 Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 

W tak nierównych warunkach nie mogę. 

domość: ul. Jagiellońska 6, 

T


