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We wczorajszym nunterze podaliśmy 

wiadomość, że Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych, opierając się na wytycznych 

Konstytucji, która głosi, iż administracja 

winna uwzględniać zasady dekoncentracji i 

decentralizacji, wydało rozporządzenie, po- 

wołujące poszczególnych wojewodów do 

„nowych prac, mających na celu możliwie 

wszechstronne określenie stanu i potrzeb 

każdego województwa, jako jednostki re- 

gjonalnej". 

Chodzi w danym wypadku o takie 
nastawienie kierunku pracy poszczególne- 

go administratora (wojewody, starosty) na 
danem terytorjum, by mógł on „wydatnie 

wpływać na samokształtowanie się sto- 

sunków*. Oznacza to postulat, by woje- 

woda, względnie starosta poznał jaknajdo- 
kładniej zarządzaną przez siebie jednostkę 

terytorjalną, jej właściwości geograficzne i 

etnograficzne, gospodarcze, społeczne oraz 

kulturalne, jednem słowem całokształt sto- 

sunków, aby móc skutecznie wpływać na 
rozwój twórczych sił, tkwiących w społe- 

czeństwie. 
Interes bowiem państwa, jako całoś- 

ci, wymaga, aby poszczególne jego części 

nie natrafiały na przeszkody w ich indywi- 

dualnym rozwcju. Conajwyżej państwo w 

dobrze zrozumianym interesie własnym, 

może regulować pewne wybujałości nie- 
których terenów, które w ten sposób mo- 

gą pozostawać w kolizji z ogólnym kierun- 

kiem polityki państwowej, a nieraz nawet 

godzić w jego byt. Są to jednak wypadki 

wyjątkowe, które przy szerokiem ujmowa- 
niu danego zagadnienia nie mogą być 

brane poważnie w rachubę. : 

Ma się rozumieć, że w tem zrozu- 

mieniu rzeczy regjonalny program działa- 

nia danego administratora nie może się 
ograniczać do chwili bieżącej! i opierać się 

wyłącznie na wiadomościach 'zasiągniętych 

© podległej sobie jednostce administracyj- 
nej w toku normalnego urzędowania. Pro- 

gram taki musi sięgać w daleką przyszłość 

nierzadko nawet w przeszłość, aby móc 

połączyć pewne aktualne zaobserwowania 

z możliwościami, jakie dane zjawiska mo- 

gą za sobą pociągnąć. Na tem mniejwięcej 

właśnie stanowisku stoi Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych. 

Z tego więc, co dotychczas powiedzie- 

liśmy o omawianem przez nas rozporzą- 
dzeniu, widać, że jest ono pierwszym kro- 

kiem do realizacji postulatów Konstytucji, 

zmierzających zupełnie wyraźnie do decen- 

tralizacji i dekoncentracji administracji pań- 

stwowej. A pośrednio jest ono przyznaniem, 

że teren Rzeczypospolitej nie jest jednoli- 

tym, lecz, jak opiewa też same rozporządze- 

nie, że poszczególne jego połacie cechuje 
różnorodność stosunków i potrzeb, wobec 

czego zachodzi konieczność nadania lokal- 

nym władzom daleko posuniętej samodziel- 

ności, a poszezególnym województwom 

szerokiego samorządu terytorjalnego, ca 

ma być, według zapowiedzi M, S. W., nie- 

długo kardynalną cechą polskiej admini- 

stracji. : 
Jeżeli chodzi o znaczenie tego rozpo- 

rządzenia, doceniającego regjonalne właści- 

wości poszczególnych jednostek admini- 

stracyjnych dla całości Rzeczypospoli- 

tej, to należy zaznaczyć, że jest ono bar- 

dzo wielkie. Daje ono bowiem po realiza- 
cji zasad w niem zawartych możność swo- 

bodniejszego i bujniejszego rozwoju po- 
szczególnym terenom, nie krępowanym 
więcej ogólnym szablonem narzuconym 

zgóry. Tego jednak nie da się powiedzieć 
o województwach północno-wschodnich, a 

_ więc o województwie wileńskiem, nowo- 
gródzkiem i części białostockiego (Gro- 
dzieńszczyzna). 

Ziemie te, ze względu na całokształt 
+ zupełnie odrębnych stosunków od całości 

Rzplitej, a indywidualnie zupełnie do siebie 

podobnych, a nawet identycznych, tworzą 

jedną nierozerwalną całość. Składa się na 

to inna struktura gospodarcza, inna przesz- 

łość historyczna, inna psychologja miesz- 

kańców, wreszcie mieszany skład narodo- 
wościowy, co z jednej strony nie da się w 
żaden sposób pomieścić w szablonowych,   

NIEZALEŻNY ОВ САМ 

owe drogi administracji państwowej 
ramach ogólnych zarządzeń administracyj- 

nych, 8 z drugiej—nadaje całości tych ziem 

specyficzny charakter, różny od całości 

Rzeczypospolitej. 

Jeżeli więc chodzi o wprowadzanie 

w życie zasady decentralizacji i dekoncent- 

racji na naszych ziemiach, to tu musi się 

przejść do porządku dziennego nad do- 

tychczasowym — podziałem administracyj- 

nym i jednostkę regjonalną ujmować sze- 

rzej, a mianowicie w granicach tych odręb- 

nych właściwości, jakie, w odniesieniu do 

Rzeczypospolitej cechują tak Wileńszczyznę 

jak Nowogródczyznę i Grodzieńszczyznę 
Przy pozostawieniu dotychczasowego po- 

działu administracyjnego, a więc przy roz- 

biciu zwartego kompleksu ziem litewsko- 

białoruskich, tworzącego nierozerwalną ca- 

łość, na 3 województwa rozbudowa samorzą- 
dów i rozszerzenie kompetencyj lokalnych 

władz byłoby tylko półśrodkiem, który 

ominąłby się z zamierzonym celem. 

Dla ziem litewsko - białoruskich ko- 
nieczną jest o wiele szersza samodzielność. 
Na imię jej autonomja terytorjalna. 

mn. 
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arcia w rządzie Waldemarasa. 
KOWNO, 10.1 (Ate). Tutejsze koła polityczne przewidują moźliwość zmian 

ATYCZNY. 
Ka SMB 

w rządzie obecnym. Część ministrów jest za przeprowadzeniem zmiany Konsty- 
tucji w drodze słosowania narodowego, lecz większość ministrów pragnie zmiany 
Konstytucji drogą nadzwyczajną zapomocą dekretu, zmieniającego prawa wybor- 
cze, W Min-stwie Sprawiedliwości ma być stworzona nadzwyczajna komisja usta- 
wodawcza, która ma opracować zmiany Konstytucji. 

W łonie grupy rządowej zaznacza się tendencja rozłamu. Część tautininków 
jest niezadowolona z polityki zagranicznej Waldemarasa. Pozatem zapanowalo 
pewne rozgoryczenie przeciwko dyktatorowl litewskiemu, który udzielił partji 
chrz. demokratycznej kredytów, podobnie jak innym partjom. 

Położenie jest denerwujące i niejasne. 

  

Niemcy o mowie ministra Zaleskiego. 
BERLIN. 10. 1. (Pat). „Berliner Ta- 

geblatt“ w depeszy z Warszawy podkreśla, 
że mowa ministra Zaleskiego zwróciła u- 
wagę niezwykle uprzejmym i przyjaznym 
tonem o stosunku do Niemiec w porów- 
naniu z mową zeszłoroczną, w której mi- 
nister Zaleski w ostrych słowach podkreś- 

Jił nienaruszalność stanowiska polskiego w 
stosunku do granicy polsko-niemieckiej. 
Ta część mowy, która dotyczyła stosun- 
ków polsko-niemieckich podkreśliła wpraw- 
dzie trudności porozumienia, ale nie zawia- 
rała wzmianki o tem, iż trudności te są 
niezwyciężalne. 

Jeszcze o tajemniczy transport broni. 
PRAGA. 10. 1. (Pat). „Reforma” do- 

nosi, że podane przez prasę wiadomości 
o interwencji państw Małej Ententy w Ge- 
newie w sprawie wykrycia kontrabandy 
broni w St. Gotard pozbawione są aktual- 
ności, gdyż należy zaczekać na wyn;ki 
wszczętych rokowań. Ostateczna decyz ja   

może być zatem powzięta dopiero w lu- 
tym podczas spotkania ministrów spraw 
zagranicznych Jugosławji, Rumunji i Cze- 
chosłowacji. W każdym bądź razie Mała 
Ententa uprawniona jest do złożenia w 
związku z tą aferą protestu na mocy 143 
art. traktatu w Trianon. 

  

Litwa nie może pozostać członkiem Ligi Narodów. 
PARYŻ, 10-I. (Pat). Cała prasa dru- 

kuje in extenso ostatni wywiad korespon- 
denta PAT z premjerem Waldemarasem. 
Ogólny ton krótkich komentarzy, jakiemi 
dzienniki wywiad ten zaopatrują, jest nie- 
życzliwy dla Waldemarasa, które go oskar- 
żają O sztuczne podtrzymywanie na- 
prężenia w stosunkach polsko-litewskich, 
mogącego doprowadzić do starcia zbroj- 
nego. 

ы „Temps“ konstatuje, že premjer li- 
tewski ma dziwną koncepcję w sprawie 
wznowienia normalnych stosunków po- 
między Polską i Litwą po zniesieniu stanu 
wojennego pomiędzy niemi. Uzależnia on 
powrót do normalnych stosunków od wa- 
runków, które o ileby strona litewska nie 
miała od nich odstąpić uczyniłyby zbliże- 
nie pomiędzy Warszawą i Kownem rzeczą 
zupełnie niemożliwą. 

Oświadczenie Waldemarasa, że Litwa 
zgodzi się przyjąć posła polskiego jedynie 
w Wilnie, oznacza, że Litwa zgodzi się na 
ustalenie stosunków dyplomatycznych z 
Polską tylko w razie ustąpienia jej przez 
Polskę Wilna. Jest to warunek nie do u- 
rzeczywistnienia. 

Premjer litewski mógł się przekonać 
w Genewie, że nigdzie w Europie nie znaj- 
dzie poparcia dla polityki otwarcie lub 
skrycie wrogiej Polsce i że nikt nie jest 
skłonny dopuścić do naruszenia pokoju w 
związku ze sprawą wileńską. Chyba tylko 
w Moskwie—pisze dalej dziennik—mógłby 
znaleść Waldemaras zachętę do sprzeciwia- 
nia się szczeremu porozumieniu Polski i 
Litwy. Lecz naród, który zawdzięcza nie- 
podległość mocarstwom zachodnim i któ- 
ry chce z godnością z niej korzystać, nie 
powinien chyba szukać oparcia na zgniłej 
desce, jaką jest Rosja bolszewicka. 

„Journal des Debats* zamieszcza ko- 
mentarz Augusta Gauvin, który oświadcza, 
że Waldemaras kpi sobie w dalszym ciągu 
z ludzi. Nie zważając na nadzwyczaj jasne 
postawienie kwestji przez ministra Zale- 
skiego w jego expose z dnia 7 grudnia 
premjer Waldemaras negule wszystkie ofi- 
cjalne decyzje. Po ostatniem oświadczeniu 
jego uczynionem wobec korespondenta 
Pat'a, że Litwa w polityce swej nie oprze 
się ani na argumentach historycznych, ani 
też na argumentach prawnych, lecz kiero- 
wać się będzie „interesem państwowym”, 

Liari wojewodów. 
ARSZAWA. 10. I. (Pat). Dnia 10 

b. m. odbyły się obrady zwołanego przez 
ministra Spraw Wewnętrznych zjazdu wo- 
jewodów z całego państwa. W obradach 
wzięli udział p. wice-premjer Bartel, p. mi- 
nister Spraw Wewnętrznych Składkowski, 
podsekretarz stanu w M.S.W. dr. Jaroszyń- 
ski i dyrektor departamentu politycznego 
MSW. dr. Switalski. Po przemówieniu 
wstępnem wygłoszonem przez p. wice- 
premjera Bartla i po referacie dyrektora 
departamentu politycznego p. Switalskiego 
odbyła się pod przewodnictwem p. mini- 
stra Składkowskiego dyskusja, podczas któ- 
rej omówiony został szereg spraw, związa- 
nych z wyborami do Sejmu i Senatu. Obra- 
dy zjazdu odbywały się częściowo w pre- 
zydjum Rady Ministrów, a częściowo w 
gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

  

  

nie pozostaje nic innego, jak zadać mu rstwowy Litwy wymaga, by jak najprędzej 
pytanie: czy Litwa przy obecnym swym | przestał istnieć stan rzeczy, stwarzający 
rządzie może pozostać członkiem Ligi Na- | konflikt pomiędzy nią, a wszystkiemi pań- 
rodów? 

Każdy bowiem członek Ligi Narodów 
obowiązany jest stosować się do zasad 
prawnych, uznanych przez Ligę. Waldema- 
ras, oświadczając, że hołduje nie prawu, 
lecz interesowi państwa stawia siebie poza 
wszelkiem zrzeszeniem międzynarodowem 
Opartem na prawie. Wobec powyższego 
jedynem rozwiązaniem sytuacji jest al- || 
bo wystąpienie Litwy z Ligi Narodów, 
mlbo też ustąpienie Waldemarasa z rzą- 
du. To ostatnie pogodziłoby obie zwalcza- 
jące się tezy, gdyż prawdziwy interes pań- 

stwami cywilizowanemi. 

  

Podczas długich zimowych wieczorów naj- 
milszą rozrywką jest radjo. a 

Masz łączność z salami koncertowemi, 
odczytami, operą i operetką tylko przez apa- 
rat radjowy. х ю 

Małym kosztem zbadaj sam, PE 
części i.słuchawki w f. „OGNIWO“ 

162 w Wilnie, ul, Ś-to Jańska 9. 

sine Iolniciwolo poięga państwa! 
Zapisujcie się na członków L.O.P.P. 

  

PRE SAS ERY 

W tych dniach miała miej- 
sce w Berlinie niebywała 

katastrofa. 

W następstwie eksplozji 

gazu świetlnego w piwnicy 

domu Nr. 116 na Lands- 

berger Allee zawaliła się 

cała Ściana domu od piw- 

nicy aż do dachu, grzebiąc 

w gruzach całe rodziny. 

Dotychczas wydobyto z 

gruzów 17 trupów i mnó- 

stwo osób ranionych. Na 

obrazku naszym widzimy 

dom, w którym miała miej- 

sce eksplozja, oraz składy 

współdzielni, gdzie gaz eks- 

plodował. 
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Di Administracji 
Niniejszem podajemy do łas- 

kawej wiadomości 

Biuron ogłoszeniowy 
i. Os0dóm nainieresoWanym 

że w związku z rozszerzeniem nasze- 
go pisma do stron 6-ciu codziennie, 

wprowadzamy zmiany 

W tenniki ogłoszeniowym, 
a mianowicie: 

przed tekstem 25 gr. za mm. 
w tekście I i II str.—30 gr. za mm. 

siap Va Gg S25 3 00 
reszta cen pozostaje bez zmiany. 

Ceny te nie są obowiązujące dla tych 
ogłoszeń, które się drukują, lub któ- 
rych druk został zamówiony jeszcze 
przed zmianą w cenniku ogłoszenio- 

wym.       
Rząd francuski zaare- 
sztuje deputowanych 
komunistycznych. 
PARYŻ, 10.1. (Pat). Agencja „Hava- 

sa" dowiaduje się z miarodajnego źródła, 
że rząd trwa w zamiarze zaaresztowania 
deputowanych komunistycznych i złoży w 
tej sprawie odpowiednie oświadczenie w 
Izbie Deputowanych. ! : 

Jeśli przedstawiony zostanie wniosek 
o powzięcie uchwały w tej sprawie, to 
rząd postawi to jako kwestję zaufania. 

* 
* * 

PARYŻ, 10.1. (Pat). Agencja „Hava- 
"| sa“ donosi, že rząd czeka na ostateczne 

utworzenie prezydjum Izby, aby oficjalnie 
zawiadomić lzbę Deputowanych o swym 
zamiarze aresztowania pięciu deputowa- 

|nych komunistycznych. W konsekwencji 
przeto rząd złoży Izbie odpowiedź pisem- 
ną dopiero we czwartek. Pięciu deputowa- 
nych komunistycznych wchodzących w da- 
nym wypadku w grę postanowiło jakoby 
wziąć udział w popołudniowem posiedze- 
niu Izby zaraz po otwarciu sesji. We wcze- 
snych godzinach południowych w prefektu- 
rze policji odbyła się nader ważna konie- 
rencja. 

  

  

W poniedziałek 9 b. m. zarząd Związku 
Zawodowego Literatów Polskich w Wilnie, który, 
jak wiadomo, składa się z następujących osób: 
prezes prof, Marjan Zdziechowski, vice-prezes 
J. M. rektor U. S. B. prof. Stanisław Pigoń, se- 
kretarz p. Witold Hulewicz oraz p. Helena Romer- 
Ochenkowska i p. dr. Tadeusz Szeligowski, zarząd 
ten rozesłał do pism polskich w Wilnie komuni- 
kat w sprawie polemiki między p. Czesławem Jan- 
kowskim a p. Tadeuszem Łopalewskim, stojący w 
obronie tego ostatniego umieszczony we wczoraj- 
szym numerze naszego pisma. „Słowo* i „Dzien. 
nik Wileński* oświadczenia tego nie umieściły, 

Natomiast te same pisma przed kilku dnia- 
mi bez zwłoki wydrukowały oświadczenie zarzą- 
du Syndykatu Dziennikarzy, (którego prezesem 
jest p. Jankowski) nieprzychylne dla p. Łopalew- 
skiego. Oświadczenie to umieściło również lojal- 
nie i nasze pismo. Tembardziej dziwi nas nielojal- 
ność „Słowa”, usiłującego zatuszować niemiły dla 
siebie komunikat Związku Literatów. I dziwi nas 
również wspólny w tym wypadku front redakto- 
rów „Słowa* i „Dziennika Wil.*, niedopuszczają- 
cych do zadośćuczynienia potraktowanemu w nie: 
godny sposób literatowi. 

  

  

Kurskij ambasadorem w Rzymie. - 
MOSKWA. 9.1. (Pat.). Ambasadorem 

sowieckim w Rzymie mianowany został 
komisarz sprawiedliwości Kurskij. 

За С. К Й. ВЕ. 
MINSK. 10.1 (kor. własna). W dniu 6 

b. m. rozpoczęła swe obrady kolejna ses- 
ja Centralnego Komitetu Wykonawczego 
BSRR. Na porządku dziennym są: zatwier- 
dzenie budżetu  Białejrusi, perspektywy 
rozwoju gospodarki białoruskiej, racjcnali- 
zacja aparatu sow. i zatwierdzenie już de- 
konanych zmian w składzie rządu. 

  

2 Bal Białej Ciryzanienų !  
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Już tylko do 15 stycznia sprawdzać można w komisjach obwodowych 

| listy wyborców do Sejmu i Senatu. 
Obowiązkiem każdego obywatela i obywatelki jest sprawdzić, czy nazwisko jego jest umieszczone na liście wyborców, a w rązie opuszczenia lub przekręcenia — reklamować. 

Pamiętajmy, iż żaden głos demokratyczny przepaść nie może! 
  

Wręczenie listów uwierzyelniających przez posia 
angielskiego. 

WARSZAWA, 10.1 (Pat). Dnia 10-go 
stycznia o godz. 5 po południu Sir William 
Eyskine poseł nadzwyczajny i minister peł 
nomocny Wielkiej Brytanji złożył Panu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej swe listy u- 
wierzytelniające na uroczystej audjencji na 
Zamku w otoczeniu członków poselstwa 
angielskiego. Przy audjencji obecni byli po 
zatem min. Spraw Zagranicznych p. August 
Zaleski, szef kancelarji cywilnej p. Dzięcio- 
łowski, zastępca szefa kancelarji cywilnej 
p. Markowski, szef gabinetu wojskowego 
pułk. Zahorski oraz członkowie domu cy- 
wilnego i wojskowego P. Prezydenta. Sto- 
sownie do ceremonjału p. poseł Wielkiej 
Brytanii przybył na Zamek w towarzystwie 
dyrektora protokółu.Stefana Przeździeckiego. 
W innych ekwipażach zajęli miejsca człon- 
kowie poselstwa angielskiego, którym to- 
warzyszył adjutant P. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej kpt. Nagórny. 

Przemówienie p. Eyskine. 

« Przy wręczenia listów uwierzytelnia- 
jących p. Poseł wygłosił następujące prze- 
mówienie: „Panie Prezydencie. Przedstawia- 
jąc Waszej Ekscelencji pismo, w ktėrem 
król mój, łaskawy monarcha, raczył akre- 
dytować mnie, jako swego posła nadzwy- 
czajnego i ministra pełnomocnego przy 
Rzeczypospolitej Polskiej, pragnę wyrazić 
mą dumę i zadowolenie, że wybrany zo- 
stałem na to stanowisko. 

Poprzednik mój sir William — Мах- 
Mueller w ciągu swej 7-letniej służby tutaj 
od samego początku był świadkiem wysił- 
ków państwa polskiego w celu skonsolido- 
wania zarówno wewnętrznego, jak i naze- 
wnątrz kraju. Kraj wasz od samego począt- 
ku swego powrotu do niezależnego bytu 
stanął wobec olbrzymich trudności, których 
należytą ocenę uprzytomniały sobie powoli 
państwa znajdujące się w szczęśliwszych 
warunkach od Polski, gdzie życie musiało 
być odbudowywane 0d samych podstaw. 
Trudności te już w pewnej mierze zostały 
przezwyciężone dzięki wspaniałemu patrjo- 
tyzmowi i stanowczości narodu polskiego. 
Spustoszenia wojenne usunięto, a praca 
nad skonsolidowaniem tego, co było ongiś 
rozłączone, postępuje wciąż naprzód. Uwa- 
żam się za szczęśliwego, że powołany zo- 
stałem do służenia waszemu krajowi w 
chwili, kiedy zewnętrzne i rzeczywiste do- 
wody postępu, który już dokonany został, 
okazują się zarówno w kraju, jak i zagra- 
nicą. W samej Polsce istnieje obecnie nowe 
uczucie ufności w przyszłość z chwilą, kie- 
dy zaciągnięcie pożyczki zagranicznej udo- 
wodniło, że to uczucie zaufania znalazło 
echo zagranicą. 

W historji polskiej rozpoczyna się. 
nowy okres i wierzę, że będzie to okres 
szczęścia i pomyślności. Moi współziom- 
kowie śledzić będą ze wzrastającem  zain- 
teresowaniem usiłowania podejmowane w 
celu dalszego postępu kraju teraz, kiedy 
już tak wiele zasadniczych trudności prze- 
zwyciężonych zostało. 

W dalszym rozwoju serdecznych sto- 
sunków pomiędzy Rzeczpospolitą Polską 
a brytyjskiem imperjum liczę z ufnością na 
współpracę Waszej Ekscelencji i zapewnić 
Ją mogę, że ze swej strony nie będę szczę- 
dził usiłowań, by wiernie przedstawić me- 
mu rządowi potrzeby i pragnienia Polski i 
przyczynić się, o ile to leży w mojej mo- 
cy, do coraz ściślejszych węzłów, opar- 
bo = wzajemnem poznaniu się i zrozu- 
mieniu". 

Odpowiedź Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej od- 
powiedział następującemi słowami: „Panie 
Ministrze! Przyjmując z rąk Pańskich listy, 
któremi Pański dostojny monarcha, J. K. M. 
Jerzy V uwierzytelnia Pana w charakterze 
swego posła nadzwyczajnego i ministra 
pełnomocnego w Polsce, pragnę w pierw- 
szym rzędzie podziękować J. K. M. za wy- 
bór w Pana osobie tak bardzo wybitnego 
dyplomaty. 

Poprzednik Pański sir Wiliiam Max- 
Mueller opuścił Polskę, pozostawiając naj- 
lepsze wspomnienia ze swego długiego 
wśród nas pobytu, podczas którego mie- 
liśmy sposobność w wielu okolicznościach 
ocenić jego wysokie zalety jako człowieka 
i dyplomaty. 

W ciągu lat dla konsolidacji państwa 
polskiego najcięższych mieliśmy w nim 
wiernego tłumacza wielu trudności, które 
wypadło nam przezwyciężyć, a które CzĘSiO 
okazywały się tem większe, że problematy 
do rozwiązania były zupełnie nowe i wy- 
magały szybkiego stworzenia wewnątrz 
kraju całego zastępu niezbędnych dla roz- 
woju państwa sił fachowych i organizacyj- 
nych. Dążeniem naszem jest akcję tę z 
niesłabnącą energją w dalszym ciągu pro- 
wadzić. 

Jest mi też specjalnie miło usłyszeć 
w tym względzie z ust przedstawiciela Wiel- 
kiej Brytanji wyrazy uznania, świadczące o 

zrozumieniu i zainteresowaniu sprawami 
Polski w Pańskim kraju. 

Pożyczka zagraniczna, o której Pan 

wspomina jest jednym z ważnych etapów 

na tej drodze, dowodzącym chęci Polski 

jak najściślejszej współpracy z zagranicą, 
w dziele własnej i ogólno-europejskiej re- 
konstrukcji ekonomicznej i powojennej. W 
dziele tym, jak również i w innych na- 
szych poczynaniach odnosimy się zawsze 
z pełnem zaufaniem do życzliwości Wiel- 
kiej Brytanji, którą Pan przed chwilą zech- 
ciał podkreślić. Wierzymy też, że to jej 
stanowisko będzie nam pomocą w dalszej 
wytężonej pracy nad konsolidacją naszego 

państwa i nad ostatecznem ustaleniem trwa- 
łych stosunków pokojowych na Wschodzie 
Europy. To też jestem głęboko przekona- 
ny, że na tych podstawach serdecznych i 
przyjaznych stosunki łączące nasze oba 
państwa będą się w dalszym ciągu jeszcze 
zacieśniały. Licząc na współudział Pana w 
tej dziedzinie zapewniam Pana Posła, że 
w powierzonej Panu misji spotka się Pan 
z całkowitem poparciem zarówao mojem, 
jak i rządu polskiego". 

  

tny istnieje ruch panazjatycki? 
Hasło—„Azja dla Azjatów!*—rzucone 

zostało przed laty przez Japończyka, hr, 
Okumę, który zorganizował pierwszą kon- 
ferencję panazjatycką w Nagasaki, dwa lata 
temu. 

Od tego czasu dużo wody upłynęło 
w Jang-Tse-Kiangu, dokonały się wielkie 
przemiany w Chinach, przeorywanych że- 
laznem radłem wojny domowej. Na Chiny 
też zwrócona została najpilniejsza uwaga 
zainteresowanych mocarstw Europy i Ame- 
ryki, bowiem jeśli w Japonji można wi- 
dzieć duchowego inspiratora ruchu pana- 
zjatyckiego, to narzędziem tego ruchu, ;je- 
go najsilniejszym motorem mogą być tylko 
Chiny, największy ludnościowo i prze- 
strzennie czynnik polityczny w Azji. 

się w Szanghajui Nankinie druga konfe- 
rencja panazjatycka, o czem dość głucho 
było w prasie europejskiej i amerykańskiej, 
które nie miały ani jednego swego przed- 
stawiciela na konferencji. 

Z późniejszych enuncjacyj w prasie 
chińskiej i japońskiej dowiedział się świat 
polityczny, iż w konferencji brało udział 
52 delegatów *Chin, Japonji, Turcji, Tur- 
kiestanu, Ceylonu, Afganistanu, Formozy, 
Arabji. Wyspy Filipińskie nie miały dele- 
gata, a Japonja sprzeciwiła się obecności 
delegatów Korei. 

Nie można twierdzić, iżby między ze- 
branymi na konferencji delegatami krajów 
azjatyckich panowała idealna harmosja. 
Wręcz przeciwnie. Jednax delegacji japoń- 
skiej, która faktycznie miała w swych rę- 

kach kierownictwo obrad, udało się wy- 
gładzić różnice i zatargi i doprowadzić do 
przyjęcia szeregu rezolucyj. Rezolucje te 
przegłosowano jednomyślnie, co jest rów- 
nież świadectwem sukcesu Japończyków. 

Z szeregu przyjętych w Nankinie re- 
zolucyj zwracają na siebie uwagę te, które 
bezpośrednio zahaczają o kwestję panazja- 
tyzmu i stosunku Azji do Europy i Ame 
ryki. 
; A więc konferencja postanowiła: 

„popierać ruch zjednoczeniowy wśród 
ludów azjatyckich w celu obrony przed 
ewentualną ofensywą innych kontynentów”; 

„zorganizować centrum edukacyjne 

dla całej Azji w celu kierowania wykształ- 
ceniem literackiem, techaicznem i wojsko- 
wem studentow-Azjatow“, 

„utworzyč w ciągu roku stały  Ošro- 
dek kierowniczy ruchu panazjatyckiego”, 

„wydawać tygodnik w kilku językach 
azjatyckich Oraz w języku angielskim *, 

„zorganizować i wysłać do Europy, 
Ameryki, Australji i Afryki misje azjatyc- 
kie w celach propagandowych”. 

Szeroki zakres powyższych postano- 
wień konferencji szanghajsko-nankińskiej 
nie przesądza oczywiście ich wykonalności 
i wartości praktyczno politycznej. 

W obecnym stanie rzeczy Kontynent 
azjatycki nie jest jeszcze w stanie przeciw- 
stawić się, jako zorganizowana całość ra- 
sowa i polityczna, Europie i Ameryce, a 
tembardziej doprowadzić do skutku pierw- 
szy punkt programu panazjatyckiego: wyeli- 

A wpływów europejsko-amerykań- 
skich. 

"Ruch panazjatycki, pomimo poparcia 
organizacyjnego ze strony Japonji, pomi- 
mo jednomyślności i harmonji, panującej 
pod koniec obrad konferencji szanghajskiej, 
nie przedstawia się jeszcze w postaci nie- 
bezpieczeństwa, zagrażającego bezpośrednio 
hegemonji rasy białej, 

Uchwały, przytoczone wyżej, są tylko 
symptomatycznym objawem dążeń, nurta- 
jących kontynent azjatycki. I z tego wzgię- 
du zasługują na uwagę. Realnych wyników   nie dadzą tak prędko. Zjednoczenie Azji, 

A otóż w listopadzie r. ub. odbyła, 

  

Wiadomości przedwyborcze 
Za kulisami bloku mniejszości na- 

rodowych w Wilnie. 
Pod powyższym tytułem podaje wy- 

chodzący w Wilnie w języku żydowskim 

tygodnik robotniczy „Unzer Sztime* z dn. 

6-go b. m. szereg ciexawych informacyj O 

stosunku poszczególnych jednostek i grup 
żydowskich do bloku mniejszości narodo- 
wych. Niektóre z tych informacyj poniżej 
powtarzamy. 

Wśród żydowskich ugrupowań  mie- 
szczańskich w Wileńszczyźnie panuje rze 
koma jedność w sprawie wyborów, ale jest 
to tylko zewnętrzny pozór. Zarówno związ- 
ki kupców czy rzemieślników jak i sjoni- 
Ści czy ludowcy demokraci  nazewnątrz, 
przed masami ludowemi, twierdzą, że Są 
zwolennikami jedności. W rzeczywistości 
jednak za kulisami toczy słę namiętna i 
nie przeblerająca w środkach walka O man- 
daty dla poszczególnych jednostek repre- 
zentujących takie czyinne ugrupowanie,i w 
zależności od stanu tych walk poszczegól- 
ni reprezentanci ugrupowań zmieniają swoje 

zapatrywania na rodzaj kombinacji wybor- 
czej jaką ich organizacja winna obrać. 

Co do związku rzemieślników, to w 
warszawskiej centrali związku istnieją 2 
grupy. Jedna, której przywódcą jest radny 
Rasner, jest za blokiem mniejszości naro- 
dowych. Druga grupa, której przewodzi 
inž. Czerniskow, jest za żydowskim blo- 
kiem narodowym i za zwalczaniem bloku 
mniejszości narodowych. 

Blok mniejszości narodowych, przy- 
rzekł związkowi rzemieślników 2 mandaty: 
Rasnerowi z Warszawy i Krukowi z Wilna. 
Na podstawie tego planu miałby Rasner 
otrzymać pewny mandat w Kongresówce a 
Kruk drugie miejsce na liście bloku mniej- 
szości narodowych w Lidzie. 

Przeciwko temu zaprotestowali jednak 
przywódcy związku kupców żydowskich w 
Wilnie, którzy zażądali również mandatu 
dla swego reprezentanta, a dia wywarcia 
nacisku na blok zwołali tajne zebranie za- 
rządu, na którem opracowano program po- 
stępowamia celem wywarcia nacisku na 
blok. Przedewszystkiem zwołano na 15-go 
b. m. do Wilnazjazd żydowskich związków 
kupieckieh z Ziem Wschodnich. Na zjeź- 
dzie tym sprawa ma być postawiona w na- 
stępujący sposób: wobec tego, że tylko 
związki kupieckie z Ziem Wschodnich go- 
towe są pod odpowiedniemi warunkami 
poprzeć blok mniejszości narodowych, blok 
powinien postawić kandydatury tutejszych 
kupców, a nie kupców warszawskich, któ- 
o przecież do bloku nie przy- 

stąpił. 
Prowodyrzy bloku wobec takiego sta- 

nu rzeczy doszli do wniosku, że 2 e miej- 
sce w Lidzie nałeży ustąpić kandydatowi 
kupców wil., a reprezentant rzemieślników 
Kruk, dla którego to miejsce początkowo 
miało być zarezerwowane, ma otrzymać 
5-te miejsce. 

Nastąpiła jednak nowa niespodzianka, 
gdyż reprezentant rzemieślników wileńskich 
p. Kruk, który należał do najgorętszych 
zwolenników bloku, zmienił swój stosunek 
do bloku i reprezentowany przez niego 
związek rzemieślników zaczął wysuwać naj- 
rozmaitsze wątpliwości. 

Jednocześnie w Wilnie rozeszły się 
wiadomości, że w Nowogródku, Baranowi- 
czach i Lidzie zostały utworzone lokalne 
komitety wyborcze złożone z Polaków, Ży- 
dów i Białorusinów i że na listach wybor- 
czych tego komitetu w Lidzie i Nowogród- 
ku ma figurować kandydatura p. Kruka na 
2-m miejscu. 

Nie lepiej przedstawia się Sytuacja 
stronnictwa lud.-demokratycznego. Ma ono 
otrzymać w bloku 2 mandaty, mianowicie 
1 mandat poselski i 1—senatorski. Sena- 
torem ma zostać dr. Szabad, a posłem miał 
zostać adw. Czernichów, lecz sprzeciwili się 
temu centralne koła stronnictwa ludowo- 
demokratycznego, wobec czego adw. Czer- 
michow otrzyma mało pewne 4-te miejsce 
na liście bloku w Święcianach. 

Wiele niespodzianek przykrych może 
też spotkać blok ze strony mającego się 
wkrótce odbyć w Wilnie zjazdu rabinów. 
Aczkolwiek sprawy wyborcze oficjalnie nie 
są wymieniane w porządku dziennym tego 
zjazdu, to jednak nie ulega wątpliwości, że 
sprawy te zajmą na zjeździe dominujące 
miejsce i, że inspiratorem zjazdu jest orga- 
nizacja polityczna ortodoksów „Aguda”, 
która bezwzględnie zwalcza blok mniejszo- 
ści narodowych. 

Z tych wszystkich powodów, twierdzi 
„Unzer Sztime”, jest wogóle wielce proble- 
matyczaem jeszcze, czy blok mniejszości 
narodowych na teienie Ziem Wschodnich 
zostanie utworzony (iw). 

Sjoniści małopolscy a blok mniej- 
szości narodowych. 

W żydowskiej gazecie lwowskiej „Mor- 
gen" przywódca sjonistów małopolskich. 

  

łudów azjatyckich nie może być dziełem 
kilku, a nawet kilkunastu lat. A do tego 
czasu Europa i Ameryka mogą spać spo- 
kojnie. A.   

b. prezes Koła Żydowskiego w Sejmie dr. 
Reich, wyjaśnia powody dla których jego 
stronnictwonie przystąpiło do bloku mniej- 
szości narodowych. 

Główną przyczyną jest to, że główną 
zasadą polityki sjonistycznej jest niezależ- 
ność i neutralność. Ponadto dr. Reich 
stwierdza, że solidarność mniejszości naro- 
dowych jest zupełaą fikcją, jak to zresztą 
wykazało się na ostatnim zjeździe mniej- 
szości narodowych w Genewie. Dr. Reich 
stwierdza również, że Żydzi nie mają żad- 
nych wspólnych interesów z poxostałemi 
mniejszościami narodowemi. (jw) 

Jeszcze jeden wspólnik. 

Jak się dowiadujemy t. zw. Centralny 
Związek Kobiet Żydowskich, który ukon- 
stytuował się niedawno, uchwalił przystą- 
pić do bloku mniejszości narodowych. 

Zjazd Chrześcijańskich Związków 
Zawodowych Rolnych w Grodnie 
za współpracą z Rządem Marszał- 

ka Piłsudskiego. 
Onegdaj odbył się w Grodnie Zjazd 

Chrześcijańskich Rolnych Związków Zawo- 
dowych w Grodnie, które w rezultacie 
swych obrad poświęconych ustosunkowaniu 
się do wyborów—uchwalił rezolację współ 
działania z Rządem Marszałka Piłsudskie- 
go. Szczegóły podamy w następnym nu- 
merze. 

„Piast” grodzieński wypowiedział 
się za współpracą z Rządem Mar- 

szałka Piłsudskiego. 

Okręg Grodzieński stronnictwa poli- 
tycznego „Piast” wydał odezwę, w której 
wypowiada się za silnemi rządami w Pol- 
sce, które widzi w obecnym rządzie Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Z komisyj wyborczych. 
Z powodu niewywieszenia przez rząd- 

ców domów kart z zawiadomieniem, do К6 - 
rego obwodu dany dom należy, mnóstwo 
wyborców nie sprawdziło dotychczas, czy 
nazwiska ich figurują w spisach. Jak się 
dowiadujemy, władze policyjne przystąpiły 
już do karania rządców za niewypełnienie 
zarządzeń władzy. 

Komisje obwodowe w ucążliwych 
swych pracach zawiadamiania osób zakwe- 
stjonowanych o reklamacjach przeciw nim 
wniesionych napotykają na nieoczekiwaną 
trudność ze strony poczty. Oto, jak nas 
informują, urzędaicy poczty przy nadawa- 
niu znacznej ilości zawiadomień do wybor- 
ców żądają, by recepisy zwrotne wypełnia- 
li sami członkowie komisji w lokalu urzędu 
pocztowego, gdyż urzędnicy nie mają na 
to czasu, ani też polecenia władz przełożo- 
nych. Wobec powyższego wytwarza się Sy- 
tuacja taka,iż bezpłatnie pracujący członko- 
wie komisyj wyborczych, którzy do nocy 
nieraz ślęczą nad przygotowaniem odpo- 
wiednich zawiadomień, muszą w godzinach 
rannych, poświęcając swą pracę zarobko- |- 
wą, siedzieć na poczcie przez kilka godzin 
i robić to, co należy normalnie do urzęd- 
ników poczty. 

llu wyborców liczy okręg wi- 
leński. 

Ostatnio w całym wyborczym okrę- 
gu wileńskim zakończone zostały już pra- 
ce nad sporządzeniem spisów osób upraw- 
mionych do głosowania przy wyborach do 
Sejmu i Senatu. W wyniku tych prac na 
listę osób uprawnionych do głosowania w 
całym wyborczym okręgu wileńskim (Wil- 
mo i powiat) wciągnięto 197,000 wyborców. 

Dodatkowy wybór członków obwo- 
dowych Kosisyj Wyborczych. 

Że względu na to, iż powstała ko- 
nieczność uzupełnienia składu osobowego 
cztonków obwodowych Komisyj Wybor 
czych—w dniu wczorajszym odbyło się po- 
siedzenie Rady Miejskiej, na którem doko- 
nano uzupełniających wyborów do poszcze- 
gólnych Komisyj Obwodowych. (s) 

Każdy musi sprawdzić w Komisji 
Obwodowej czy jest wćiągnięty na 
listę wyborców i czy nazwisko je- 
go jest prawidłowo umieszczone. 

Przypominamy, iż z dniem 15 b. m. 
upływa termin sprawdzania spisu 'wybor- 
ców do ciał ustawodawczych. Wobec tego 
zaś, że listy ułożone przez Magistrat posia- 
dają cały szereg błędów i nieścisłości, a 
niejednokrotnie wogóle opuszczone są ca- 
łe szeregi nazwisk, — obowiązek Spraw- 
dzenia swego nazwiska ciąży na każdym 
obywatelu polskim, uprawnionym do gło- 
sowania. Zwrócimy jednocześnie uwagę 
odpowiednich czynników na to, iż w Biu- 
rach Komisyj Obwodowych daje się odczu- 
wać wielki brak druków reklamowych co 
w wielkim stopniu utrudnia pracę Komisji 
i wprowadza chaos przy sprawdzaniu. 

2 мМУ Kowieńskiej. 
Preliminarz budžetowy Litwy. 

KOWNO. 10,1. (Pat). Urzędowa „Lie- 
tuva* zamieszcza wiadomości pochodzące 
od dyrektora departamentu Ministerstwa 
Skarbu w sprawie preliminarza budżetowe- 
go na rok 1928. którego opracowanie jest 
na ukończeniu. Preliminarz przewiduje Su- 
mę 250 miljonów litów tytułem wpływów 
skarbowych przyczem wpływy przewidziane 
przez Ministerstwo Skarbu wynoszą koło 
150 miljonów litów. Preliminarz przewidu- 
je wzrost wpływów z urzędów celnych o 
2 miljony, z tytułu opodatkowania nieru- 
chomości w miasteczkach o jeden miljon. 

Monopo! spirytusowy ma dostarczyć, 
jak w roku ubiegłym 40 miljonów. Znaczy 
wzrost wpływów przewidywany jest w Mi- 
nisterstwie Rolnictwa, a mianowicie z 
25.200.000 w r. ub. na 31.340.000. Na 
zwiększenie się tych dochodów wpłynie 
przedewszystkiem spłata długów zaciągnię- 
tych przez kolonistów. Nadto przewidziane 
jest zwiększenie dochodów ze sprzedaży la- 
sów. Pozycja dochodów Ministerstwa Ko- 
munikacji wynosi 52 miljony litów. 

żą graniczną. 
Onegdaj w odległości kilkunastu kilo- 

metrów od granicy po stronie litewskiej w 
t. zw. pasie przygranicznym niedaleko Żo- 
siel miało miejsce starcie pomiędzy litew- 
z. strażą graniczną a oddziałami „szauli- 

w”. 
Starcie to wynikło na tle nieporozu- 

mienia, gdyż oddział „szaulisów* patrolu- 
jący okolicę, w której znajdować się miała 
rzekomo banda dywersyjna zauważywszy 
oddział uzbrojonych ludzi i bez żadnego 
uprzedzenia dał ognia, raniąc jednego ze 
strażników litewskich. 

W rezultacie wywiązała się dłuższa 
strzelanina, której odgłosy dochodziły aż 
na granicę. 

armji litewskiej. 
Jak donoszą z Kowna onegdaj litew- 

skie władze wojskowe i żandarmerja wpad- 
ły ra trop olbrzymich nadużyć w garni- 
zonie kowieńskim. Nadużycia popełnione 
przez wyższych oficerów litewskich sięgają 
setek tysięcy litów. 

Na trop nadużyć wpadła litewska żan- 
darmerja śledząca działalność intendantury 
generalnej w+ Kownie. gi 

W związku z temi nadużyciami w 
dniu wczorajszym Odbyła się w Kownie 
narada wojskowa przy udziale premjera 

ny Krajowej Daukantasa, Plechawi- 
cziusa i Musterskasa. 

Według obiegających w Kownie ро- 
głosek wykryte przez władze nadużycia 

ale także Wiłkomierskiego 

tycznego armii. 

cenia powstania w Taurogach. 
Z Kowna donoszą: w tych dniach 

ukazał się tu z druku dawno zapowiadany 

zgnieceniu powstaniaw Taurogach. „Karys“ 
wydany na pieniądze rządowe, zawiera ob- 
fity materjał dotyczący powstania. Prócz 
podobiza przywódców powstania taurożań- 
skiego znajduje się w „IKarysie* szereg ar- 
tykułów tendencyjnie przekręcających wy- 
padki taurogskie, które zdaniem pisma 

znajduje się Smetona, gen. Żukauskas, płk. 
Daukantas, Piechaviczius i Musteiki:—jed- 
nem słowem klika rządząca. Prócz tego 
znajdują się tam fotografje płk. Skorupski- 
sa, lejt. Maczinika, kpt. Matulevicziusa, kpt. 
Steponaitisa i innych. 
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BACZNOŚĆ! 

SZKOŁY—URZĘDY 
UKAZAŁ SIĘ 

NAJNOWSZY 
PORTRET PANA 

PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ | 

POLSKIEJ. 

WYDAWNICTWO 
KSIĘGARNI STOWARZYSZ. NAUCZ. 

POLSKIEGO w WILNIE. 

$ DO NABYCIA TAMŻE oraz we wszy- 
9 stkich księgarniach i sklepach 

materjałów piśmiennych. 6370-1     

Starcie „szaulisów* z litewską stra- : 

Wykrycie olbrzymich nadużyć w 

Waldemarass, gen. Żukauskasa, płk. Obro- , 

Wydawnictwo ku uczczeniu zgnie- | 

numer czasopisma „IKarys*, poświęconego 

dotyczą nietylko garnizonu kowieńskiego | 
i Poniewieskie- | 

go, gdzie sfałszowano wykazy stanu fak-   
miały być rzekomo wywołane przez „nie- | 
życzliwych* Litwie sąsiadów i popierane 
przez Polskę. | 

Na stronie tytułowej „Karysa* umie- 
szczono portret Wałdemarasa, a w tekście 

  

   

  

   

  

    
   

  

   

  

        

    

      
      



  

   
Nasze życie wewnetrzno-polityczne 

stoi obecnie pod znakiem antagonizmu dwu 
obozów: demokratycznego i narodowo de- 
mokratycznego. Tylko u obcych, nie po 
siadzjących pierwiastkowej znajomości sto- 
sunków wewnętrznych w Polsce, może po” 
dobiefstv o nazw wywołać nieporozumienie, 
każdy uświadomiony obywatel polski wie 
co się pod niemi ukrywa, w szczególności 
zaś orjentuje się o ile zasady stronnictwa 
„demokracji" narodowej odpowiadają spryt- 
nie obranej nazwie. Niema głębszego prze” 
ciwieństwa jak między demokracją a nacjo- 
nalizmen.. Porządek oparty na šwiatopo- 
glądzie, uzasjącym równość wobec prava 
jako kardynalną zasadę stosunków prawro 
ustrojowych i szowinistyczny nacjonelizm 
stanow'ą incompafibilia, rzeczy, które жга 
jemnie się wyłączają. Delikatna roślina 
Judowłaćztwa marnie.e od zabójczego tchnie- 
nia wybujałych prądów racjoralistycznych. 
W państwach o złożonym składzie naro- 
dowościowym zachwiewają one równowagą 
wewnętrzną, stwarzają nienormalne warun- 
ki ustawicznego napięcia i walki, a gdy 
górę biorą elementy szowinistyczne, spro- 
wadzają zasadę równouprawnienia obywa- 
teli i całą konstytucję do martwej litery 
spisanego, lecz niewykonywanego prawa. 
Narodowo jećnolite organizmy państwowe 
Ściąga nacjonalizm na grząski grunt imper- 
jalizmu i zaborczości, w który powoli za- 
pada się najsolidniej wzniesiony gmach 
demokracji. 

Już z tego wynika, że narodowa „de” 
mckracja”, która sama wysuwa na naj- 
pierwszy plan swego programu nacjonali- 
styczne hasła nie może być szczerze de- 
mokratyczną. Kilkuletnie jej rządy dostar- 
czyły na to mnóstwa dowodów praktycz- 
nych unaoczniły, że stronnictwo to jest 
dla demokracji nietylko obojętne, ale na- 
wet nieprzyjaźsie usposobione. Świadome 
rozbratu Swego z zesadami demokracji, 
szukało też ono gorączkowo jakiegoś stó- 
sowniejszego dla swych celów ustroju, go 
towe było przebrać swych wyznawców w 
czarne koszule i zaszczepić faszystowski 
eksperyment w Polsce. Gorliwe zajęcie się 
„ideologiją“ Mussoliniego, ujawniło się ja* 
skrawo w długich artykułach prowodyrów 
„narodowego* obozu, osobnych broszurach, 
w organizowaniu młodzieży, a „Obóz Wiel- 
kiej Polski“ jest rodzimą modyfikacją włos- 
keigo faszyzmu, zmieszanego z tradycjonal- 
ną formą konfederacji. 

„Demokracja'* narodowa jest blich- 
trem i pozorem, zawołaniem i wywieszką. 
Związek Ludowo-Narodowy, Endecja i jej 
satelici nie mają i nie mogą mieć szcze” 
rego pozytywnego stosunku do demokracji. 
Jest to bowiem obóz, który nawiązał do 
tradycyj nietkniętych myślą postępu, wy- 
walczonego na przełomie XVIII i XIX stu- 
lecia przez rewolucyjne ruchy europejskie. 
Wymarzony w tych sferach ideał Polski 
jest w gruncie rzeczy szlachetczyzną, zlekka 
tylko dostrojoną do potrzeb wieku XX. W 
tym względzie są konserwatyści polscy, 

/ zwłaszcza zaś krakowscy, nierównie współ- 
czećniejsi od „narodowej prawicy '*. 

Stąd pochodzi jej załamanie się, klę- 
ska, której Świadkami jesteśmy i dalsze, 
które przyszłość chowa w zanadrzu. Stron* 
nictwo, pragnące wykreślić ciężko wywal- 
czony postęp, owoc trudu ludów i naro- 
dów Europy XIX wieku, nie ma nic do 
powiedzenia, nie włada językiem zrozumia- 
łym dla żyjących i pragnących życia. Roz- 
brat z demokracją, której rozbudowa i u- 
stalenie jest treścią dziejów Świata od woj- 
ny o wy.wol.nie Stanów Zjednoczonych i 
i rewolucji francuskiej jest własnowolnie 
wydanym wyrokiem zniszczenia, nie dają- 
cego  powstizymać się najkrzykliwszym 
nacjonalizmem. Nie przykładając ręki do 
ugewnienia orządku demokratycznego, wy- 
kreśla się „narodowa demokracja* z listy 
żywych i potrzebnych stronnictw. 

Młode, twórcze żywioły obecnego 
pokolenia stają w szeregach prawdziwej 
demokracji. Narodowy program obozu 

- prawdziwej demokracji polskiej jest rozum- 

Potęga radja. 
Nie będę wymieniał całej litanji przy- 

miotów radjofonji. — Poco? — Każdy, 
choć trochę obznajmiony ze współ:zesną 
kulturą i cywilizacją, doskonale zdaje so- 
bie z tego sprawę. — Wie, że radjo jest 
motorem dzisiejszego życia, że rzuca Ono 
snopy Światła w ciemne, zabite deskami 
odludzia, że jest radością i pociechą tych 
najmniejszych i tych największych. 

, Czas najwyższy, by wszyscy zrozumie- 
li, że radjo, to nie dziecinna zabawka, lect 
potęga i moc wielka. — Biada nam jeśli 
© tem zapomnimy i rzucać poczniemy ka- 
mienie pod stopy naszej radjofonji. Trze. 
ba uświadamiać najszersze masy i dawać 
im przystęp do tego bogatego źródła wie- 
dzy, patrjotyzmu, estetyki i moralności. — 
Nie można pozwolić — by radjo wyko- 
rzystane zostało przez czynniki wrogie 
państwowości naszej. — To jest właśnie 
zadanie prasy. | 

Czem szersze warstwy ogarnie radjo- 
manja, czy nawet radjofurja, tem lepiej dla 
państwa i społeczeństwa, Mikrofon bowiem 
jest najpotężniejszą dźwignią i ostoją pro- 
pagandy. Zrozumiały to doskonale Niemcy 
i Sowdepja. I dlatego dziś już całą niemal 
skalę lampowego aparatu wypełnia... „Ach- 
tung, achtung, Deutschland!", a w Respub- 
lice Rad jest około 50 stacyj nadaw- 
czych. | 

To też nie można zrywać z radjem. 

Dwa światy. 

  

nem ujęciem tych potrzeb społeczeństway/ 
na których zasadza się wzrost i rozbudo- 
wa Państwa. Pozbawione namiętności spoj* 
rzenie widzi jasio drogę współpracy pol- 
skiej większości, wskazującej cele, z nie- 
polskiemi mniejszościami. lch dążenie do 
utrzymania i rozwinięcia kulturalnych wła 
ściwości, wzmocnienia swych podstaw go- 
spodarczych, nie krzyżuje śię z interesami 
polskiemi. Umiar, wypływający z szczere- 
go demokratyzmu, daje w rękę pion i kiel- 
nię, narzuca konstrukcję i plan budowli 
państwowej, w której wszyscy obywatele 
znajdą wygodne pomieszczenie. 

Ur iar ów jest wynikiem nie pozorne- 
go, przybranego, lecz głębokiego demokra- 
tysmu. Demokracja jest dla młodego 0- 
bozu polskiego wiarą i przekonaniem, 
šwiatopog'ądem i przeżyciem. W ideale 
państwowym młodego pokolenia zespala 
się ona nierozerwalnie z programem naro* 
dowym, który jest zarówno przyczyną, jak 
następstwem demokratyzmu. Długie bo 
wiem dziesiątki ubiegłych lat kształtowały 
i urabisły polski demokrstyzm. Progon*mi 
n:szymi są patrjoci wygłaszający radykalne 
przemówienia na  Seimie Czteroletniem 
współukładający z Kościuszką manifest po 
łaniecki, tułacze w legionowych. mundu- 
rach, o naszywkach głoszących, że „,ludzie 
wolni są bračmi“. 

Stowarzyszenie Ludu Polskiego i Cen- 
tralizacją paryska, Mochnacki i Goszczyń- 
ski, Lelewel i Asnyk, „Czerwoni* i mło- 
dzież, niosąca w lud manifest rządu stycz- 
niowego o uwłaszczeniu i równych pra 
wach, są coraz silniejszemi wyrszami de- 
mokracji, przeżywanej krok w krok z Za- 
chodem, żądającej ofiar, opłacanej krwią i 
zsyłką. 

Bojownicy z r. 1905 pogłębili, współ- 
czesne pokolenie wzbogaciło własnym le- 
gionowym trudem kulturę demokracji pol- 
skiej. S'edząc jej dzieje u nas, kreślimy ró- 
wnccześnie linję rozwoju polskiej twórczej 
myśli politycenej, odrodzenia narodowego 
i odbudowy państwowej. 

Dzisiejszy antagonizm dwu obozów 
nie jest więc zjawiskiem chwilowem, lecz 
ma długie dzieje. Jest to ostatni etap sta- 
rej walki, toczonej nie O mandaty posel- 
skie, urzędowe krzesła i miejsce u steru, 
lecz o duszę narodu, jego teraźniejszość i 
przyszłość. Walka ta weszła obecnie w fazę 
rozstrzygającej rozgrywki. Pomiędzy stron- 
nictwem zastoju i bezwładu, faktycznego 
zacofania i bezprogramowości, nadrabianej 
słowem, a obozem postępu niema  poro- 
zumienia. 

Czynniki silne przeszłością, młode 
zapałem, czułe na wszelkie zagadnienia 
państwowe i głosy socjalne widzą między 
sobą a drugą stroną przepaść, przez którą 
nie można przerzucić kładki zgody. Oba 
obozy dzieli mur graniczny, słup z napisem 
pełnym treści i znaczenia: Demokracja. 

Przy nim rozeszły się dwie drogi, tak 
różne, jak dwie wiary, i prowadzą 'w dwa 
odrębne światy. Tyn. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby ucha, gardla 

i nosa. 
Przyjmuje w Lecznicy Litewskiej (ul.Wi- 
leńska 28). Od 11—1 popol. 6322 

  

  

Zakład POŁOŻNICZO- 

GINEKOLOGICZNY 
doktorów: KARNICKIEGO, Dobrzańskiego 
Erdmanowej, Aleja Róż Nr. 9, róg Małej 
Pohulanki, tel. 1404 (w lecznicy d:ra Dem- 
bowskiego) przyjmuje chore na operacje 

i porody. 6086-2 

Trzeba tylko umiejętnie wykorzystać mi- 
krofon. On bowiem „do wielkich rzeczy 
został stworzony". 

* 
* * 

Tu się właśnie nastręcza pewna trud- 
ność — ułożenie programu radjostacji. 

Nie sposób omówić tak ważką i roz- 
ległą dziedzinę w ramach jednego artykułu. 
Zatrzymam się przeto jedynie nad jednym 
działem — nad transmisjami. nabożeństw 
z kościołów katolickich. 

Wstawienie mikrofonu do kościoła, 
to wielki krok naprzód. — Zrozumieł to 
doskonale nasz episkopat — i za to dzię- 
kujemy mu my radjoamatorzy i radjosłu- 
chacze, za to mu winien wdzięczność Koś- 
ciół cały. + 

Tož radjo, ten najgenjalniejszy twór 
ludzkiego genjuszu, przedewszystkiem do 
podniosłych obrzędów się nadaje. I dlate- 
go radjo już u progu swej potęgi wprzęgło 
się w rydwan chrystjanizmu transmitując 
uroczyste nabożeństwa z Bazyliki św, Piot- 
ra za specjalnem zezwoleniem obecnego, 
łaskawie nam panującego Ojca św. 

Jedynie materjalistyczne i powierz- 
chowne ujmowanie zasad i obrządków ka- 
tolickich może nie pozwolić na uczucie 
rzewne, a jednocześnie pełne dumy, gdy 
skądś z przestworzy, z nieuchwytnego ete- 
ru, spływa do nas „Słowo Boże* i pienia 
nabożne. Jest w tem coś bezpośredniego, 
coś, co najbardziej zatwardziałemu grzesz- 
nikowi każe bić się w piersi.   

к Ар т WSJSL EN 

  

W storja 0 czarnoskórym 
Napoleonie. 

(Korespondencja własna). 

Paryż, w grudniu 1927 r. 

Jakże my mało, jak kompromitująco 
mało wiemy o życiu wewnętrznem czarnej 
rasy. Jakieś mętne wspomnienia pozostały 
po ckliwo ideologicznej lekturze zniekształ 
ceń literackich a la „Chata wuja Toma“. 
Coś słyszeliśmy o rzeźbach murzyńskich, 
któremi bezkrytycznie zachwycali się wszech- 
uropejscy estetyzujący snobi. Gdzieś tam 
oglądaliśmy wspaniałe filmy, dające nam 
chwilowe złudzenie przebywania w egzo- 
tycznym Świecie podzwrotnikowym. No i 
wszyscy jesteśmy znawcami oraz konsu- 
mentami muzyki jazzbandowej, jedynej ga- 
łęzi kultury murzyńskiej, która zdołała 
prawdziwie zainteresować Europejczyków. 
Cóż wiemy ponadto? 

Tymczasem okazuje się, że blisko 
dwunastomiljonowa rzesza Murzynów, za- 
mieszkujących Stany Zjednoczone, nie chce 
mieć nic wspólnego z nagusami afrykań- 
skimi. Przyznają się, i to nawet bardzo o- 
stentacyjnie, do pokrewieństwa z Puszki- 
nem, lub Dumasem, ale czarnoskórych 
prymitywistów trakiują z lekceważeniem, 
jako barbarzyńców, nie mających nic wspól- 
nego z twórczością artystyczną! Skupieni 
w rozległej dzielnicy odrębnej New-Yorku, 
zwanej „Harlemem*, marzą o wzięciu od- 
wetu za systematyczny bojkot polityczny, 
ekonomiczny, towarzyski, etc., uprawiany 
w stosunku do nich przez białoskórą Ame-. 
rykę, za te bezwzględne, ciągłe i tak bole- 
sne upokorzenia, które zmuszają ich wciąż 
jeszcze do życia w jakiemś Ghetto średnio- 
wiecznem. Nawet przytuleni do siebie w 
szarej godzinie zwierzeń miłosnych, marzą 
o pojawieniu się wśród nich człówieka sil- 
nego, zdolnego dokonać tego wielkiego 
czynu — niechaj będzie okrutny nietylko 
dla obcych, ale i dla swoich, byleby, kosz- 
tem najkrwawszych bodaj i licznych ofiar, 
spełnił ich sny. I dlatego bohaterka tej wy- 
jątkowo interesującej książki namawia ko- 
chanego — początkującego literata murzyń- 
skiego, by osnuł swoją powieść na tle dzie- 
jów Henryka I Christopha, władcy Haiti, 
znanego w historji pod mianem  „Czarno- 
skórego Napoleona”, 

Urodzony i wychowany w stanie nie- 
wolnictwa, doszedł on do stopnia generała 
francuskiego, dowodzącego częścią załogi 
na wyspie Haiti, w 1811-ym zaś roku, po 
udanej rewolcie, ogłosił się królem tam- 
tejszym. Jednym z pierwszych czynów no- 
wego monarchy było wzniesienie potężnej 
fortecy, będącej w stanie obronić kraj 
przed ewentualnem powrotem najeźdźcy. 
Cytadela ta, zbudowana z olbrzymich gła- 
zów granitowych, na szczycie najwyższej 
skały prostopadłej, zaopatrzona została w 
odpowiednią ilość ciężkich armat z bronzu 
odlanych. Wciągnięcie owej artylerji przed- 
stawiało niesłychane tradności techniczne, 
które Henryk I przezwyciężył w sposób 
nader prosty: do każdej kolubryny przy- 
dzielił setkę swoich poddanych, przykazu-- 
jąc im spełnić to zadanie własnemi ręka- 
mi. Pewnego dnia, czuwając osobiście nad 
przebiegiem robót, zauważył, że idą one 
bardzo ospale, gdyż ludzie wypoczywali 
często, ponieważ, jak skarżyli się, praca 
ta przechodziła ich siły. W odpowiedzi na 
błagalną prośbę podwojenia składu druży- 
nowego polecił monarcha robotnikom usta- 
wić się w szereg, poczem co czwarty z 
nich padł od salw karabinowych przybocz- 
nej straży. Reszta wróciła do armat, usły- 
szawszy z ust króla kategoryczną zapo- 
wiedź, że artylerja musi znaleźć się w ob- 
rębie murów fortecznych najpóźniej do po- 
łudnia. Po upływie wszakże 2 godzin pod- 
niosły się znów wołania o pomoc — Hen- 
ryk I uśmiechnął się i nakazał tym razem 
rozstrzelać już co trzeciego, oznajmiając 
pozostałym przy życiu: „Jeśli armata była 
nadmiernie ciężka dla stu ludzi, to jestem 
pewien, że dla was pięćdziesięciu okaże się 
ona lekką...* I tak się też stało! 

# 

— Ale to jeszcze nie wszystkol 
Oto jestem na dalekiej, cichej wsi — 

25 km. od miasteczka i kościoła — mróz, 
wichura — droga zawiana. W staropolskim. 
dworku, w świetlicy ciepło i zacisznie, — 
schodzą się domownicy i z folwarku... 
Wszyscy w nabożnem skupieniu, 

— Niedziela. — Z głośnika silne, czy- 
ste i takie bliskie każdemu sercu polskie- 
mu uderzenie dzwonka. — Suma w Bazy- 
lice poznańskiej. 

— Wszyscy klękają nabożnie. Słychać 
żarliwe słowa modlitwy... 

— Czułem wtedy dziwnie blisko i bez- 
pośrednio potęgę i moc Boga. 

— On przecież jest wszędzie i zaw- 
sze, a haniebnem kłamstwem jest twierdze- 
nie, że Bóg jest tylko w kościele. 

— Kazanie... 
Padają słowa mądre i natchnione, 

znanego kaznodziei i zapadają gdzieś głę- 
beka... w serce. | 

Jakże często głębiej zapaść. mogą, niż 
kazania księży bardzo często pozbawionych 
zdolności oratorskich. 

— A oto szpital! 
Leżą chorzy do łóżka lub domu przy- 

kuci. A jakże odcięci od Świata, jakże już 
dawno nie słyszeli mszy, jakże dawno nie 
mogli w ten sposób pobudzić swych uczuć 
religijnych. 

Tęsknią! — I przychodzi z pociechą 
najlepszy przyjaciel — radjo! | 

— O, jak daleko i szeroko a mocno 
popłynie uwielbienie Boga, jak ożywi się 

po ao 
A hasji gowieckiej 
Budzienny na inspekcji w Mińsku. 

MINSK. 10 I (kor. własna). W dniu 5.1 
przybyli do Minska na inspekcję oddziałów 
garnizonu dowódca Białoruskiego okręgu 
wojennego Jegorow, szef zaopatrzenia czer- 
wonej armji Dylenko i inspektor kawalerji 
sow. Budziennyj. 

W drodze powrotnej do Moskwy za- 
rządzono alarm próbny oddz. garn. bory- 
sowskiego, który podobno miał wy konać 
sprawność oddziałów wojskowych tam stac- 
jonowanych. 

Przybyli dygnit*rze wyrazili oddziałom 
okręgu Białoruskiego podziękowanie za zu- 
pełną gotowość bojową. 

Proces szpiegowski. 
PARYŽ. (Pat). Agencja Havas'a 

donogi z Leningradu, iż tamtejszy trybunał 
wojenny rozpatrywał sprawę kilku osobni- 
ków oskarżonych o szpiegostwo na rzecz 
Finlandji. Trybunał skazał jednego. z Os- 
karżonych na karę Śmierci, a 8-mu na ka- 
rę więzienia. 
  

  

Sekretarz stanu Frank B. Kellog zamierza 
założyć światowy związek przeciwko woj- 
nom. Zaprojektowana przez Brianda wie- 
czna przyjażń między Francją a Ameryką 
ma być rozszerzona również na inne mo- 
carstwa. Ameryka zwróciła się do Francji 
i innych mocarstw z notą, w której potę* 
pia wojny i daje wyraz swój wierze w ideję 

sądów rozjemczych. 

Panowanie czarnoskórego Napoleona 
trwało 15 lat, aż do chwili, gdy powstali 
przeciwko niemu wszyscy, nawet jego gwar- 
dja osobista. Nie chcąc i nie uiniejąc wy- 
rzec się władzy, wolał Henryk I popełnić 
samobójstwo, aniżeli podpisać dekret ab- 
dykacyjny. Takim był koniec władcy mu- 
żyńiskiego, o którym dziś jeszcze krążą 
bohaterskie legendy w „Czarnym Harlemie* 
nowojarskim. 

Tylko legendy, gdyż trzeźwo myślący 
patrjoci murzyńscy pragną walczyć z: bole- 
Śnie ich ciemiężącymi białymi obywatelami 
Stanów Zjednoczonych zupełnie inną, bar- 
dziej współczesną bronią. Pracują usilnie 
nad rozwojem umysłowym, kulturalnym, a 
zwłaszcza ekonomicznym swojej rasy, bę- 
dąc niezachwianie przekonani, że dadzą w 
ten sposób Murzynom wszelką możność 
odegrania właściwej roli w życiu nietylko 
Ameryki, ale i świata całego. Droga do 
tego „raju* jest jeszcze bardzo daleka, a 
jeszcze bardziej ciernista—zrozumiał i od- 
czuł to doskonale Amerykanin białej rasy, 
pisarz wielkiej miary, autor „Le Paradis 
des Negres* — Carl van Z LA 

*) Carl van Vechten: „Le Paradis des Ne- 
gres“. Wyd.: Simon Kra, Paris. 

Duch Božy i poczucie religijne. 
Nie trzeba się obawiać, że mniej bę- 

dzie obecnych na nabożeństwach, kto cho- 
dzi do kościoła nie dla słuchania organów 
i śpiewu, ale dla modlitwy ten i tak pój- 
dzie, a nawet z pewnością ilość nabożnych 
się zwiększy, gdyż jak wskazuje statystyka, 
wszelkie transmisje zwiększają ilość bez- 
pośrednich słuchaczy — widzów. 

— A pomieszczenie w jednym pro- 
gramie nabożeństwa i operetki, też nie jest 
profanacją, jak to niektórzy uważają, w ta- 
kim razie bowiem trzebaby było zamknąć 
nietylko wszystkie pisma, które przecież 
obok najpoważniejszych artykułów po- 
mieszczają humor i t. p., ale wogóle nale 
żałoby chyba zasłonić szczelnie uszy, bo 
czyż w inny sposób można się ustrzec od 
różnolitości objawów życiowych. Trzeba 
tylko umieć rozdzielać te rzeczy i nie mle- 
szać pojęć. — Zresztą już czas najwyższy 
wyrość z małomieszczańskiego przekona- 

radjowy przesłuchać od — Hallo! hajlol do 
„Dobranoc słuchaczkom i słuchaczom!” 

— Nie może cały program najideal- 
niejszej nawet stacji odpowiadać w całości 
wymaganiom każdego słuchacza. Radjo jest 
gazetą wyższego typu i trzeba być na tyle 
kuituralnym i myślącym, aby sobie wybrać 
z tej gazety, najodpowiedniejsze szpalty. 

* * )   Nasza, choć tak młoda jeszcze radjo- 

stacja, ujawnia już ogromną znajomość | 

nia, iż kupioną za 20 gr. gazetę należy |- 
przeczytać od deski do deski, a program 

Jar 200 %a 
/ 
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Przypkońnia. oliycne zam trwa: 
nej da waj 

(Korespondencja własna). 

Rząd sowiecki poświęca, jak wiadomo, 
baczną uwagę sprawie technicznego przy- 
gotowania armji czerwonej do przyszłej 
wojny. O charakterze przygetowań tych 
opinja europejska była już niejednokrotnie 
informowana. Nie każdy wie jednak, że 
ręka w rękę z przygotowaniami technicz- 
nemi idzie w Rosji akcja propagandystycz= 
na, mająca na celu polityczne przygotowa- 
nie żołnierzy i oficerów czerwonych do 
przyszłej wojny. 

Rząd sowiecki spogląda na przyszłą 
wojnę w pierwszym rzędzie jako na wojnę 
domową w państwach walczących. Dlstego 
też działacze wojskowi w ZSRR twierdzą, 
że uświadamianie polityczne czerwonogwar- 
dzistów opierać się powinno przedewszyst- 
kiem na wpajaniu w żołnierzy przekonania, 
że: 1) ZSRR jest w stanie obronić się 
przed wszystkimi swymi wrogami; 2) že 
przyszła wojna będzie przewlekła i uciąż- 
liwa i 3) że w miarę przeciągania wojny 
zbliżać się będzie wybuch rewolucji w po- 
szczególnych państwach. : 

W ten sposób Moskwa, jak widać, za 
główny cel przyszłej wojny uważa wywoła- 
nie rewolucji w krajach kapitalistycznych, 
które w wojnie tej brać będą czynny udział. 
W związku z tem działacze bolszewiccy 
traktują przeszłe wojny nietylko jako kon- 
flikty zbrojne, lecz w równej mierze jako 
narzędzia agitacji komunistycznej. Wycho- 
dząc z tego założenia, rząd moskiewski 
stara się w odpowiedni sposób przygotować 
do wojny swych żołnierzy, którzy na spec- 
jalnych kursach i w jaczejkach wojskowych 
otrzymują odpowiednie „wykształcenie re- 
wolucyjne“. 

Zastanawiając się nad zaletami, które 
cechować powinny żołnierza sowieckiego, 
„Krasnaja Zwiezda* pisze: „Potrzebny jest 
nam żołnierz, który byłby do długotrwałej 
wojny przygotowany, który wierzyłby w 

robotnicy i włościanie całego Świata staną 
po stronie ZSRR i armji czerwonej”. Inne- 
mi słowy mówiąc, bolszewikom potrzebny 
jest żołnierz, wierzący w rozwój ruchu re- 
wolucyjnego w innych krajach. 

Czynniki sowieckie prowadzą równo- 
cześnie już teraz akcję, zmierzającą do zor- 
ganizowania ruchu rewolucyjnego na wschod- 
nich granicach Rosji. Nie każdy wie, że w 
armji czerwonej — w Turkiestanie — ist- 
nieją osobliwe „Środkoworazjatyckie kursy 
poznawania Wschodu”. Prasa sowiecka w 
następujący sposób charakteryzuje zadania 
tych kursów. Kursa zorganizowane z inicja- 
tywy byłego komisarza dla spraw wojsko- 
wych Frunze'go, przygotowują kwalifiko- 
wanych komendantów, którzy zdolni by 
byli pełnić służbę w krajach wschodnich. 

runków wschodnich, jako też strategji, od- 
powiadającej specyficznym warunkom tere- 
nu śródkowo-azjatyckiego. ; 

Zaznaczyč wypada, iž na kursach tych 
specjalną pieczolowitošcią otacza się na- 
uczanie języków jako środka porozumiewaw* 
czego z ludnością tubylczą. Na drugim 
miejscu stoi nauka przedmiotów wojennych 
i specjalnych warunków wojny w Azji 

następujące: nemi na kursach, są języki 
turkmeński i chiński, kirgiski, perski, 

uzbekski. : ь 
Słuchacze kursów biorą czynny udzial 

w. partyjnem życiu komunistycznem i w 
ten sposób są żołnierzami - propagatorami 
ruchu komunistycznego na Wschodzie. | 

W dziedzinie przygotowania, politycz- 
nego armji czerwonej do przyszłej wojny - 
„kursy wschodnie* odgrywają rolę domi- 
nującą, albowiem międzynarodówka komu- 
nistyczna przypisuje w chwili obecnej ru- 
chu rewolucyjnemu na Wschodzie daleko 
donioślejsze znaczenie, niż rozwojowi ru- 
chowi tego na Zachodzie, uważając, że gruni 
dl, rozwoju komunizmu jest w dzisiejszych 
warunkach na Wschodzie najodpowied- 

niejszy. y. 

rzeczy i dobrą wolę. Pomijając szereg bar- 
dzo ciekawych, bardzo pomysłowych 
i szczęśliwych inowacyj, jak „Kwadrans Aka- 
demicki*, „Chwilkę Białoruską*, odczyty li- 
tewskie i t. p.. podkreślić należy przede- 
wszystkiem świeżo uzyskane zezwolenie J. E. 
ks. Arcybiskupa na transmisje nabożeństw | 
z Katedry i Ostrej Bramy. 

Jest to nadzwyczaj mądre posunię- 

niu potrzeb społecznych przez nasz episko- 
pat i kierownictwo stacji. 

-- Nie kryjcie się z wiarą waszą, mów- 
cie głośno o tem żeście chrześcijanami! 

W kościołach naszych odprawiają się 
wielkie misterja, a nie bachanalje, nie ma- 
my się czego wstydzić i ukrywać. 

A jeśli bluźnierca zechce szargać šwię- 
tości nasze, to nie będzie poto szukał 
słuchawek i radja. Napewno!.. 

* 
* ' * 

Radjo jest dziś już wielkim i donio- 
słym wynalazkiem, niestety jednak nie 
wszyscy jeszcze się wznieśli na wysokość 
zrozumienia jego potęgi. Dlatego - czasem 
spotyka się ono z brakiem zrozumienia 
nawet... w części prasy. 

— Smutne to bardzo! ; 
Ale nie traćmy nadziei, bądźmy wy= 

rozumiali, juź niedługo całe społeczęństwo 
wzniesie się do wysokości mikrofonu.   — Daj Boże, by zrozumienie przyszło 
ak najprędzej. NYDO1 

siłę ZŚRR, głęboko był przekonany, że ł 

Komendanci ci uczą się tu języków i wa«. 
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„zeka” na Ukrainie. 
(Dzieje dziesięcioletniego teroru). 

GPU (Gosudarstwienoje Politiczeskoe 
Uprawlenie), znane szerokiemu ogółowi 
pod nazwą „Czeka*, w tych dniach obho- 
dziło uroczyście dziesięciolecie swej krwa- 
wej działałąości. Nie będzie przęto od rze- 
czy zapoznać czytelników z rozwojem tej 
organizacji, sama nazwa której — Czeka — 
weszła do leksikonu prawie wszystkich 
języków europejskich, jako synonim mor- 
dów i terroru. : 

„Czeka“ zostala založona 20 grud- 
nia 1917 r. na podstawie uchwały Sownar- 
komu, sprecyzowanej i napisanej własno 
ręcznie przez samego Lenina. Uchwałą tą 
powołana została do życia komisja pod 
nazwą „Wsierosijskaja Czrezwyczajnaja Ko 
misja" dla walki z kontrrewoluc'ą. Zadanie 
tej komisji było określone w uchwale w 
sposób krótki, ale wyraźny: 1) prześlado- 
wać i likwidować wszystkie organizacje 
kontrrewolucyjne, 2) ustalić środki skutecz- 
nego zwalczania kontrrewolucjonistów. 

Szczególnie ciężkie zadanie przypadło 
„Czeka* na Ukrainie. Pisze o tem sam 
prezes wszechukraińskiego Czeka — Balicki 
w „Prolet. Prawdzie" (289). 

„Czeka* na Ukrainie miała przed so- 
bą szczególnie ważne zadania. Pierwszy Ok- 
res działalności „Czeka* na Ukrainie obej- 
muje lata 1918—1919. W tym czasie zwal- 
czała ona cały szereg nielegalnych organi- 
zacyj ukraińskich oraz denikińskich. Między 
innemi wykryli wtedy czekiści szeroko roz- 
gałęzioną organizację wywiadowczą pul- 
kownika Troickiego, który, zajmując dość 
wysokie stanowisko w czerwonej armii, 
zdradzał tajemnice wojskowe denikińcom 
i organizował powstanie na tyłach wojsk 

- bolszewickich. 
Na całej Ukrainie wybuchły powsta: 

mia pod hasłem „bij komunistów, precz z 
Moskwą". W marcu 1919 roku zaareszto- 
wali czekiści w Kijowie popularnego na 
Ukrainie działacza włościańskiego Kuźmę 
Korża i 5 członków głównego powstań- 
czego komitetu ukraińskiego; przed egze- 
kucją czekiści w okrutny sposób znęcali się 
i cili ich do nieprzytomności, chcąc wymu- 
sić zeznania. Ponieważ jednakże na wszy- 
stkie pytania dostawali jednakową odpo- 

_ wiedź— „niech żyje niepodległa Ukraina*— 
przeto wszystkich rozstrzelano na podwó- 
rzu więzienia Łukjanowskiego w Kijowie. 
W odpowiedzi na to w samym Kijowie. 
wybuchło powstanie pod dowództwem ata- 
mana Zielenego; powstańcy ukraińscy za- 
jęli przedmieścia Kijowa: Kureniwkę i Po- 
dół; Sownarkom ukraiński uciekł z Kijowa 

"do Charkowa, lecz kilkunastu wybitnych 
komunistów dostało się do rąk powstań. 
ców, którzy ich zamordowali. Bolszewicy 
skoncentrowali pod Kijowem oddziały Ło- 
tyszów i Chińczyków i powstańcy zmusze- 
ni byli cofnąć się w głąb kraju. Jednocześ- 
nie w południowej Kijowszczyżnie ataman 
Grigorjew, a na Zaporożu—Machno pro- 
wadzili wojnę przeciwko bolszewikom. 

W 1920-ym roku działalność „Czeka“ 
napotyka na wielkie trudności, zamiast bo- 
wiem wiąkszych powstań, które można by- 

‚ 10 zlokalizowac, powstańcy zastosowali in- 
ną taktykę — liczne drobne oddziały, roz- 
siane po całej Ukrainie, napadały na urzę- 

_ dy sowieckie, mordowały urzędników i w 
ten sposób steroryzowały władze sowiec- 
kie tak, że w wielu „miejscowościach nie 
było wcale ani rad, ani urzędów sowiec- 
kich. Ruch powstańczy w tej formie osiąg 

„ nąl punkt kulminacyjny po wojnie polsko- 
sowieckiej w 1920 r. i trwał przez czas 
dłuższy. 

„Jak przyznaje Balicki, czerezwyczajka 
ustaliła, że wówczas działało na Ukrainie 
40000 „bandytów* politycznych. Od tego 
czasu „bandytyzm* polityczny nie schodzi 

— ® porządku dziennego i sporadycznie wy- 
bucha w tej lub innej miejscowości Ukrai- 
ny z mniejszą lub większą siłą. Rząd 50- 

“| wiecki zaniepokojony tym „bandytyzmem* 
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politycznym delegował w 1921-ym roku na 
Ukrainę samego Dzierżyńskiego, ażeby 
„rozpalonem żelazem zniszczyć ukraińskie 
ośrodki kontrewolucji*. 

Dziesiątki tysięcy nieszczęśliwych .ofiar 
zginęło wówczas w lokalach czrezwyczajki. 
Mimo to ruch antysowiecki na Ukrainie nie 

_" ustaje. Trzeci okres obejmują lata 1921 — 
"1923, kiedy organizacje ukraińskie zaprze- 

stają powstań, a organizują t. zw. „wybu- 
chy w środku*. Akty terorystyczne oraz 
sabotowanie władzy sowieckiej w różnych 
formach osłabiają aparat sowiecki na Ukrai- 
nie do tego stopnia, že „Czeka“ jest zmu- 

° — szona do Ściągania najzdolniejszych cze- 
Ę „kist6w z całej Rosji na Ukrainę. W każ- 

dym miasteczku, w każdej wsi działały re- 
wolucyjne komitety, prowadzące planową 
akcję. W tym okresie wybucha powstanie 
na prawobrzeżnej Ukrainie, które dopiero 

' po ciężkiej walce zostało zlikwidowane 
przez konne oddziały Kotowskiego, aamor- 
dowanego później w Odesie. W roku 1924 
nastąpiło stosunkowe uspokojenie na fron- 
cie wewnętrznym i rząd sowiecki, chcąc 
zamanifestować w oczach zagranicy, ©d 
której ZSZR spodziewał się kredytów, spo- 
kój wewnętrzny i rzękomy koniec wojny 
domowej, zmienił nazwę „Czeka* na „Со- 
sudarstwiennoje Politiczeskoe Uprawlenje“ 
(GPU). Ta zmiana nazwy nie zdołała jed- 
nakże kamaskować prawdziwego stanu rze- 
czy na Ukrainie. Spokój bowiem na fron- 
cie wewnętrznym trwał krótko i ruch nie- 
podległościowy z nową siłą ogarnął Ukrai- 

"nę. Wyżej wspomniany szef ukraińskiej 
„Czeka* pisze, że „aczkolwiek nie mamy 
obecnie frontów zewnętrznych, ale mamy 
przed sobą wszystkie oznaki tak zwanej 
„małej wojny”, która polega na tem, że 

-_ tajne organizacje dokonywują aktów terroru 
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Życie gospodarcze. 
Minister skarbu o opiece nad drobnem rol- 

nictwem. 
Przedstawiciel ludowej agencji praso- 

wej otrzymał od p. Ministra Skarbu G. 
Czechowicza informacje o zamierzeniach 
rządu w stosunku do drobnego rolnictwa 
w zakresie polityki kredytowej i podat- 
kowej. 

„Rozwój gospodarczy Polski, zazna- 
czył p. minister, powinien być oparty prze- 
dewszystkiem na podniesieniu gospodarki 
rolnej. W kraju, gdzie dwie trzecie ludnc- 
Ści żyją z rolnictwa, dobrobyt rolnika sta- 
nowi zasadniczy warunek pomyślności go- 
spodarczej całego narodu. 

Rozwój gospodarki rolnej w pier- 
wszym rzędzie zależy od dostarczenia rol- 
mictwu taniej i łatwo dającej się uzyskać 
pożyczki. 

Dla rolnictwa kredyty długotermino- 
we mają najważniejsze znaczenie. Wojna 
zniszczyła kredyt długoterminowy. Uzyska- 
nie przez Polskę pożyczki amerykańskiej 
otworzyło widoki dla rozwoju kredytu dłu- 
goterminowego, 

Przedewszystkiem więc przygotowany 
został grunt dla umieszczenia zagranicą li- 
stów zastawnych banków państwowych 
i towarzystw kredytowych. Umieszczenie 
to będzie się odbywało częściowo za po- 
średnictwem Ministerstwa Skarbu, które 
nabywa obecnie ziemskie listy zastawne ce- 
lem następnego ulokowania ich na rynkach 
zagranicznych. 

Nie rozstrzyga to jednak kwestji rol- 
niczego kredytu długoterminowego w całej 
rozciągłości. Drobna bowiem własność w 
'wielu wypadkach nie może korzystać z kre- 
dytu długoterminowego w istniejących obe- 
cnie formach. Zachodzi przeto konieczność 
stworzenia nowej koncepcji umożliwiającej 
drobnemu rolnictwu korzystanie z dobro- 
dziejstw kredytu długoterminowego. Bank 
Rolny zastanawia się nad stworzeniem ko- 
niecznych ułatwień w tym zakresie. 

W miejsce dotychczasowego systemu 
udzielania pożyczek meljoracyjnych z bud 
żetu państwowego, zamierzonem jest wy- 
puszczenie specjalnych obligacyj w związku 
z pożyczkami meljoracyjnemi, komasacyj- 
nemi i t. d. dla drobnego rolnictwa. Obli- 
gacje te, opiewające na termin do 10 lat, 
mogłyby być lokowane tak w kraju, jak 
i zagranicą, budżet zaś państwowy pono- 
siłby wyłącznie ciężar wypływający z ulgo- 
wego oprocentowania tych pożyczek, które 
wynosiłoby 4 do 5 procent. 

W zakresie kredytu krótkoterminowe- 
go — powiedział dalej minister — osiąg- 

RWÓWIKA RRAJOWA 
— W sprawie wypieku chleba. W 

Nr. 1 Dziennika Ustaw r.b. ogłoszone zo- 
stało rozporządzenie ministra Spraw We- 
wnętrznych wydane w porozumieniu z mini- 
strami Skarbu, Przemysiu i Handlu oraz 
Rolnictwa o uregulowaniu wypieku chleba 
pszenno-żytniego. 

W myśl rozporządzenia, które wcho- 
dzi w życie z dniem 18 bm. zakazany jest 
wypiek na sprzedaż chleba pszenno žytnie- 
go z ciasta innego jak tylko z ciasta, za- 
wierającego 25 części mąki pszennej 50%- 
wego przemiału oraz 75 części mąki żyt- 
niej pochodzącej z 65% wego przemiału. 
Zakazany jest dalej wypiek na sprzedaż 
chleba pszenno-żyiniego w bo.henkach in- 
nych, aniżeli o wadze pełnych kilogramów, 
to znaczy waga bochenków tego chleba po- 
winna wynosić jeden kilogram, 2 klm. itd. 

Przekroczenie przepisów rozporządze- 
nia karane jest w myśl przepisów rozpo- 
rządzenia Prezydenta z dnia 31.VIII 1926 
o zabezpieczeniu podaży przedmiotów po- 
wszedniego użytku. 

— Uprawnienie i obowiązki komi- 
wojażerów i agentów handlowych. W 
„Dzienniku Ustaw* Nr 111 ogłoszone zo- 
stało rozporządzenie Min. Przem. i Handlu 
w sprawie wykonywania czynności komi- 
wojażerów i samodzielnych ajentów hand- 
lowych. Rozporządzenie to postanawia, że 
osoby zbierające zamówienia lub skupują 
ce towary, powinny posiadać specjalną le- 
gitymację zaopatrzoną w fotogrzfję. Legi- 
tymację tę wydaje się komiwojażerowi na 
wniosek tego przemysłowca, dla którego cn 
pracuje. Legitymacja ma ważność na jeden 
rok, może być jednak przedłużoną. W ra- 
zie rozwiązania stosunku służbowego, prze- 
mysłowiec powinien zawiadomić Oo tem 
właściwą władzę przemysłową i złożyć jej 
równocześnie książeczkę legitymacyjną. 

Z towarów, na które poszukuje się 
zamówień, wolno wozić ze sobą jedynie 
próbki i wzory, których przytem — nie 
wolno sprzedawać. Jedynie przy wyrobach 
jubilerskich wolno wozić ze sobą odnośne 
towary, ale tylko celem odsprzedaży ich 
kupcom, trudniącym się handlem tych to- 
warów. Ważnem jest postanowienie, że za- 
mówienia na towary u osókŁ prywatnych 
zbierać wolno tylko na ich uprzednie, wy- 
reźne żądanie. 

_ Nie potrzebują legitymacji, przepisa- 
nej w tem rozporządzeniu, ci zagraniczni 
przemysłowcy i ich komiwojażerowie, któ- 
rzy posiadają dokumenty legitymacyjne, 
wydane w myśl odnośnych traktatów hand- 
lowych. 
—————— >>> 

i sabotažu, rujnując życie gospodarcze i 
utrudniając sytuację wewnetrzną“. 

W tych to znamiennych okolicznoś- 
ciach obchodzi „Czeka” dziesięciolecie swe- 
go istnienia.   

nięte zostały w ostatnim roku znaczne po- 
stępy. : 

Ogólna poprawa sytuacji finansowej 
państwa umożliwiła rządowi podwyższenie 
kapitału zakładowego B:nku Rolnego z 3 
miljonów zł. do 75 miljonów zł. Mam za- 
miar wystąpić na Radę Ministrów o dałsze 
podwyższenie kapitału tegoż Banku do 100 
miljonów zł. 

Bank Rolny, dzięki zwiększeniu swe- 
go kapitału, rozszerza coraz bardziej swe 
operacje i wywiera coraz silniejszy wpływ 
na warunki kredytowe na wsi. Poza dopro- 
wadzeniem do rolnictwa kredytów gotów- 
kowych Bank Rolny przeprowadza w coraz 
szerszym zakresie akcję zaopatrywania 
drobnych rolników w nawozy sztuczne. 

Wysiłki Ministerstwa Skarbu będą 
szły w kierunku udzielania Bankowi Rol- 
nemu w dalsżym ciągu jak najskuteczniej- 
szego poparcia. 

Dostarczenie drobnemu rolnictwu mo- 
żliwie taniego a dostępnego kredytu, w 
szczególności zaś kredytu długoterminowe- 
go — uważa p. minister za najistotniejszą 
część swego programu. 

W sprawie obciążenia podatkowego 
wsi p. minister oświadczył, że w związku 
z poborem od drobnych rolników ostatniej 
raty podatku majątkowego wydane zostało 
zarządzenie o udzielaniu ulg w formie od- 
roczenia tej raty do terminów jesiennych 
roku 1928 tak w uwzględnieniu indywidual- 
nych podań, jak i zbiorowych wniosków 
zwierzchności gminnej, w wypadkach gdy 
jednorazowe ściągnięcie podatku mogłoby 
się okazać uciążliwem dla drobnych rol- 
ników. + 

O ile podatki państwowe nie są uwa- 
żane na wsi za nadmierne, to obciążenie 
na rzecz samorządów wywołuje w dalszym 
ciągu liczne narzekania—głównie ze wzglę- 
du na mnogość terminów. 

Ministerstwo Skarbu porozumiewa się 
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, ja- 
ko władzą nadzorczą nad samorządami, 
celem wyznaczenia dla danin komunalnych 
tychże terminów płatności, w których uisz- 
cza się podatek gruntowy. 

W zakończeniu pan minister ošwiad- 
czył, że uważałby za rzecz wielce wskazaną, 
żeby rolnicy uiszczali wszystkie należności 
państwowe i komunalne w dwóch tylko 
terminach — wiosennym i jesiennym i byli 
zwolnieni od kłopotów, połączonych z uisz- 
czaniem podatków w licznych terminach, 
na podstawie nakazów płatniczych, dorę- 
czanych im w ciągu całego roku. 

Przekroczenie przepisów tego rozpo- 
rządzenia podlega karom, przewidzianym 
w rozporządzeniu o prawie przemysłowem. 

— Wyniki komasa. ji naterenie pow. 
nieświeskiego. Skomasowano na terenie 
pow. nieświeskiego od czasu wejścia w Ży- 
cie ustawy scaleniowej t. į. od 1924 r. 
grunta w zakresie 12 objektów, obejmują- 
cych 980 gospodarstw obszarem 8275 ha. 

Prace techniczne dokonywane są na 
gruntach w 6 obje*tach o obszarze 4729 ha. 

Przygotowano przez pow. Urząd Ziem- 
ski pracegżgdo wdrożenia postępowania sca- 
leniowego w 32 objektach o obszarze oko: 
ło 20.870 ha. Znajduje się w pow. Urzę- 
dzie Ziemskim podań o komasację od 
8 wsi. 

Ogólnie zaś poza skomaso» anemi 12 
ws'ami w pow. nieświeskim już 260 wsi, 
wymagających komasacji, posiadających 
około 89.964 ha gruntów. 

To też, biorąc pod uwagę liczny na- 
pływ podań o komasację, przypuszczać 
można, iż o iie środki techniczne pozwolą, 
to w ciągu 10 lat mogłyby być skomaso- 
wane wszystkie wsie w pow. nieświeskim. 

— Propaganda spółdzielczości w 
Grodnie. Celem uświadomienia jaknajszer- 
szych mas o celowości i konieczności za- 
kładania spółdzielń w dn. 15 bm. odbędzie 
się w Grodnie w lokalu teatru miejskiego 
duży wiec spółdzielczy. 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Dochody państwowe wzrastają. 

Wpływy z danin publicznych i monopolów 
za grudzień r. 1927 wyniosły ogółem 225 
miljonów zł., to jest o 34 miljony zł wię- 
cej niż za grudzień r. 1926. 

W tem wpływy z danin publicznych 
wyniosły 154 miljony zł. wobec 124 miljo- 
nów zł., wpływy zaś z monopolów 71 mil- 
jonów zł. wobec 67 miljonów zł. za gru- 
dzień r. 1926. \ 

Daniny publiczne daly przeto za gru- 
dzień r. 1927 o 30 miljonów zł. więcej, 
monopole zaś o 4 miljony zł. więcej niż 
za grudzień r. 1926. 

— Nowe stawki procentowe P.K O. 
Rada zawiadowcza P.K.O. ustaliła z dniem 
1 stycznia r. b. stawkę procentową od 
zwyczajnych wkładów oszczędnošciowych 
na 6 procent, od wkładów zaś złotych w 
złocie na 5 procent w stosunku rocznym. 

Uchwalono również z ważnością od 
dnia 1 stycznia podwyższyć kwotę maksy- 
malną doraźnych wypłat z książeczek 
oszczędnościowych P.K.P., dokonywanych 
w urzędach pocztowych, ze złotych 50 do 
kwoty 100 zł. dziennie z jednej książeczki. 
Z dniem 1 stycznia obniżono stawki pro= 
centowe, pobierane przez P.K.O. przy kre- 
dytach lombardowych, a mianowicie przy 
zastawie papierów państwowych i akcyj 
Banku Polskiego, na 9 i pół procent, pa- 
pierów o pupilarnem bezpieczeństwie na   

10 procent, a papierów dywidendowych na 
10 i pół procent w stosunku rocznym. 

— Stopa dyskontowa pozostanie. 
bez zmiany. W związku z pogłoskami 
projektowanej w najbliższym czasie zmia- 
nie oficjalnej stopy dyskontowej — dowia- 
dajemy się, że wiadomości tego rodzaju 
są bezpodstawne, gdyż sfery miarodajne 
nie myślą o zmienieniu obecnie obowiązu- 
jącej stopy dyskontowej, jak długo istnieć 
będzie tak wielka, jak obecnie, rozbieżność 
między stopą dyskontową Banku Polskie- 
go, a banków prywatnych i w dyskoncie 
prywatnem. 

Pózatem banki prywatne — po przej- 
Ściu silnego kryzysu w 1025 r. — muszą 
dojść do równowagi finansowej i wzmocnić 
swoje środki obrotowe. W. tym celu nie 
myśli się narazie o jakichkoiwiek radykal- 
nych zmianach, nieumotywowanych przez 

życie. S 
— Opieka nad hodowlą. W tych 

dniachżodbyło się w Ministerstwie Rolnic 
twa zebranie komitetu do spraw hodowli 
i wytwórczości zwierzęcej. Komitet zasta- 
mawiał się nad sprawą ustalenia kierunków 
hodowlanych, organizacją doświadczalnic- 
twa, sprawą sieci zakładów doświadczal- 
nych I i II stopnia, oraz nad systemem 
subwencjonowania przez państwo hodowli 
i wytwórczości zwierzęcej, Oraz doświad- 
czalnictwa. 

— Walne zgromadzenie drożdża- 
rzy w Warszawie. W dniu 16 stycznia 
1928 r. odbędzie się w Warszawie, przy 
ul. Królewskiej Nr. 16 Walne Zgromadze- 
mie Związku Kupców Drożdży Rzeczypo- 
spolitej Polskiej, na którem omawiane bę- 
dą żywotne sprawy dotyczące warunków 
handlu i interesujące cały ogół kupiecki 
tej gałęzi". 

— Wołyń na pierwszem miejscu w 
produkcji owoców. Zgodnie z ostatniemi 
obliczeniami w r. b. zebrano na całym ob- 
szarze Rzeczypospolitej ogółem 779.615.200 
klg. owoców różnego gatunku. 

Najwięks:ą pozycję w tej sumie sta- 
nowią jabłka, zebrane w ilości 425 532.000 
klg., z czego największą ilość dostarczyło 
województwo wołyńskie, a 
12 512.700 kig. 

Największą ilość ogólną różnych o- 
woców wyprodukowano w woj. wołyń- 
skiem, bo 128.757.000 klg. 
  

Ceny w Wilnie z dn. 10-go 
stycznia. 1928 r. 

  

W hurcie. 

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

w na kaszę 30—41 

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

» . żytnia 50 proc. 65—70 
‚„  IazOwWa 40—45 
„ kartoflana 85—90 
ы czana 65—75 
я A 60—70 

chleb pytlowy 50 proc. 0.60—0.65 
„ Tazowy 0.40—0.45 

Mięso : 
wołowe za 1 kg. 2.50—2.80 
baranina 242.70 
wieprzowina 3.30—-3.60 

D r 6 b: 
kury za 1 sztukę 3.00- 600 
kurczęta » 2.50—4.00 
kaczki żywe „ 5.00—6.00 
kaczki bite „ 4.00—6.00 
gęsi żywe ‚ 1200 -1500 
gęsi bite 10—12 
indyki żywe 19—23 
iadyki bite 12—15 
Tłuszcze : ; 

stonina kraj. 1 gat. 4.50—4.80 
„ kraj. 2 gat. 4.20 -4.50 

smalec wieprzowy 4.60—5.00 

Ceny rynkowe. 
Oleje: 
Iniany 2.70 
pokost 2.60—2.70 
makuchy 50—55 

Ryby 
liny żywe za I klg. 4.50—5.00 
liny snięte w 3.50—4.00 
karasie żywe ‚ 3.20—4.00 
karasie snięte „ 2.00—2.70 - 
szczupaki żywe „ 4.00—4.50 
zczup aki snięte 3.20—3.80 
okonie żywe , 4.00—4.50 
Nabiał : 
mleko za litr 0.50—0.55 
śmietana za 1 litr | 2.50—2.80 
ser“ 180—220 
masło niesolone 6.50—7.00 

„  solone 5.50—6.00 
masło deserowe 1.00—7,50 
Jaja za 10 sztuk 2.50—2.70 
twaróg ;1.40—1.70 

  

Giełda warszawska z dn. 10. I. b r. 

CZEKE 3 
Dolary LE $ 8,85—8,90 
Belgja . 124,35—124,04 
Lonauyo | ° ° . . „ 43,43—4331 

Nowy-Jork. « .г «+ + 8,90—8,88 
Paryża 0306, ow 1a 35,03—34,94 
Peaga:zsijs Ale .  26.41—26,35 
Szwajcarja . . . + .  .171,75—171,32 
Wiedeń . . . . .  .125,85—125,54 
Włochy . . cb 47,21—47,09 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka kolejowa .  . —. —. 102,00—102,15 
5%/0 pożyczka konwersyjna . |. 66, 
Konwersyjna kolejowa | |. | - 61,50 
Listy i oblig. Banku Gospod. Kraj. żę 
Listy Banku Rolnego 

. 83,00 
58.00—58,50 
82,25—82,50 

8% ziemskie LSA 
41/2 Vo ziemskie , ‚ . -° 
80/0 warszawskie —. 

Popierajcie przemyst krajowy. 

  

mianowicie 

„znosicielem żółtej 

  

Z Reduty. 
Niewierny Tomek" komedja w 6 aktach 

Ignacego Grabowskiego. 
Temat stary jak Świat: mąż chce wy* 

próbować wierność kochającej go żony i 
yjeżdża, pozostawiając ją pokusom swego 

przyjaciela. Uczynił, jak się okazało, głu- 
pio, bo wskutek tego eksperymentu utracił 
wierne serce, posiadł prawdę (filozoficzną) 
i został sam. Morał dla mężów jasny i po- 
żyteczny: zamiast wodzić na pokuszenie 
swe lepsze połowy—chrońcie je raczej od 
pokus a będziecie szczęśliwi. Nie każda 
niewiasta ma hart Penelopy, więc lepiej... 
nie wywoływać wilka z lasu. To wszystko 
co miał do powiedzenia autor „Niewierne- 
go Tomka“ i co powiedział wierszem (nie- 
stety!) mocno kulejącym, rytmami często- 
chowskiemi (np. Tomek--domek), w zna- 
czeniu nieregjonalnem. 

Jednak literacki ten „knot“ osadzila 
Reduta w pięknej lampie, dzięki czemu 
mieliśmy widowisko barwne i ciekawe. 
Pierwszorzędna obsada z Osterwiną i O- 
sterwą na czele, nieskomplikowane a har- 
monijne i stylowe rozwiązanie wnętrza, do- 
brze zastosowana ilustracja muzyczna p. 
Eugenjusza Dziewulskiego (zwłaszcza walc: 
„Malgorzato, Malgorzato“..,)—oto najważ- 
niejsze składniki pięknej oprawy wzmianko- 

wanego knota. Widowisko par excellence— 
zapustowe. W drugiej odsłonie przewija 
się przez scenę ze śpiewem i tańcami ko- 

rowód masek i ten karnawałowy melodyj- 

ny gwar płynie na widownię do końca 
sztuki, przychylnie witany przez publicz- 
ność, żyjącą obecnie karnawałem. * 

Powodzenie, zdaje się byč, zapew- 
nione, Т. # 

—————— 

e vk Klova 
Nowe naukowe badania choroby raka. 

Doktėr L. Sambon, znany w šwiecie 
nauki z badań nad rakiem, dokonanych w 
Holandji i we . Włoszech, a także ze stu- 
djów, przeprowadzonych nad chorobami 
zwrotnikowemi w Afryce i w Ameryce Po- 
łudniowej, wszedł obecnie w porozumienie 
z władzami miejscowemi i lekarzami na 
wyspie Mann (na morzu Irlandzkiem) ce- 
lem przeprowadzenia oryginalnych badań 
nad przyczynami powstawania raka. Dr. 
Sambon jest przekonany, że można prze- 
prowadzić nad chorobą raka badania po- 
dobne do tych, jakie dokonane zostały już 
nad malarją, nad żółtą febrą, nad śpiącz- 
ką, oraz nad innemi chorobami zwrotni- 
kowemi. 

Punkt wyjścia d-ra Sambona jest na- 
stępujący: w starożytności, mimo, że nie 
posiadano środków pomocniczych, jakiemi 
rozporządzają uczeni obecnie, przeczuwano 
wiele rzeczy, do których poznania doszliś- 

my teraz ną drodze naukowej. Szczur już 

w starożytności uznany był za roznosiciela 
dżumy, a Assyryjczycy, Egipcjanie, Grecy, 

Rzymianie i Hebrajczycy zwalczali zarazy 
uzbrajaniem przeciw szczurom-zakazicielom 
naturalnych ich wrogów. W.Indjach, a takže 
w Japonji tak doskonale rozumiano rolę, 
jaką odgrywa komar (zanzar) w roznosze- 
niu malarji, że już w odległej przeszłości 
przedsiębrano środki do zwalczania tych 
owadów. Dr. Sambon oddawna już wykazał, 
że rak występuje po podrażnieniach i ura- 
zach fizycznych, chemicznych, mechanicz- 
nych i zwierzęcych. 

Wnioski, jakie wyprowadza dr. Sam- 
bon z tego założenia są następujące: w 
wypadku choroby raka stajemy wobec sy- 
tuacji bardzo podobnej do tej, jaka ma 
miejsce przy żółtej febrze. Pasożyty, którym 
przypisuje nauka obecna powstawanie żół- 
tej febry, są różnorodne, nie ułega wszak* 
że wątpliwości, że komar (zanzar) jest ro- 

febry i że wytępienie 
tego gatunku owadów przyczyniło się do 
ujarzmienia straszliwej choroby. Otóż zda- 
niem d-ra Sambona, tak samo, jak się po- 
stępuje ze zwalczaniem żółtej febry powinno 
się postępować ze zwalczaniem raka. Na 
wyspie Mann wypadki zapadania na raka 
nie są wyjątkowo częste, wyspa ta wszakże 
nastręcza warunki szczególnie korzystne 
dla badań, ponieważ, jako wyspa, ma te- 
rytorjum ograniczone, a także ponieważ 
ludność jej jest stała. Dr. Sambon posta- 
nowił zbadać całą wyspę, strefę po stre- 
fie, aby poznać wszystkie miejsca za- 
mieszkałe, a także zbadać świadectwa 
śmierci, wydane przez lekarzy, aby móc 
sporządzić dokładny spis wszystkich osób, 
zmarłych na raka w ciągu ostatnich 50-ciu 
lat, oraz wszystkich żyjących, chorych na 
tę chorobę. 

„O ile moje dotychczasowe badania 
ana. jokis walor naukowy—powiada uczo- 
ny powinienem wykryć to, co nazywam 
„grupą raka”, to znaczy Ściśle określoną 
okolicę, w której osobniki są wystawione 
na szczególne niebezpieczeństwo zapada- 
nia na tę chorobę. Z drugiej zaś strony 
powinienem wyznaczyć okolice, wolne od 
choroby raka. O ile moje przewidywania 
okażą się słusznemi, jak i moi koledzy — 
bowiem badania są prowadzone pod auspic- 
jami Towarzystwa zwalczania chorób zwro- 
tnikowych—przystąpimy do bardzo szcze- 
gółowego zbadania pasorzytów, specjalnie 
szczurów, żuków i innych. Opracowaliśmy 
już pewną teorję, pozostaje tedy zadanie 

50 | potwierdzenia jej. Będziemy mogli przepro- 
wadzić doświadczenia, jeśli nie na kotach, 
to na drobiu, bowiem rak u tych zwierząt 
występuje często w związku z rakiem u 
ludzi. Słowem zamierzamy przeprowadzić 
kompletne badania w zakresie roślinności 
i fauny tej wyspy, na której nie pozostanie 
ani jedna grudka ziemi, która nie byłaby 
dokładnie przez nas rozpatrzona”, 
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Wiešci i obrazki z kraju. 
KRONIKA GRODZIENSKA. 

— Czy Sąd .Okręgowy pozostanie 
w Grodnie? Grodno zostało zaalarmowa- 

one wiadomością, że Sąd Okręgowy gro- 
' dzieński ma być rozparcelowany pomiędzy 
_ Suwałki i Brześć n.-Bugiem. 

Doraźnie zwołane zgromadzenie ad- 
wokatów i sądowników delegowało swych 
przedstawicieli do władz centralnych z 
prośbą o pozostawłenie nadal Sądu Okrę- 
gowego w Grodnie. W tej sprawie wyje- 
chał do Warszawy do Sądu Najwyższego 
prezes Śądu Okręgowego w Grodnie p. 
Gedroyć, a z ramienia Koła Adwokatów 
pp. Józef Dąbrowo i Wincenty Sursten- 
berg. Jednocześnie do Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie wyjechał sędzia Parczewski. 

Likwidacja Sądu Okręgowego w Grod- 
"nie byłaby dla miasta stratą naprawdę do- 
tkliwą tembardziej, że Grodno nie posiada 
poważniejszego przemysłu, a zamknięta 
granica litewska nie pozwala na pomyślny 
rozwči. 

Sprawą tą winny zainteresować się 
wszystkie czynniki, a władze miejskie mu- 
szą wszcząć energiczną akcję, ażeby uchro- 
nić prastary gród Batorego od takiego 
ciosu. (w. p.). 

KRONIKA PIŃSKA. 
— Zlikwidowanie komunistów w 

pow. pińskim. Władże bezpieczeństwa pow. 
pińskiego przystąpiły w dniu 6 go stycznia 
do likwidacji organizacji komunistycznej 
istniejącej ma terenie miasta i powiatu 
Aresztowano szereg wybitnych działaczy 
wywrotowych, u których znaleziono dowo- 
dy rzeczowe, Świadczące o ich dotychcza- 
sowej, wrogiej dla państwa działalności. 
Akcja ta niewątpliwie paraliżuje na czas 
dłuższy krecią robotę komunistyczną w po- 
wiecie pińskim. (Pat). 

KRONIKA ŚWIĘCIAŃSKA. 
— Kurs samorządowy. W dniu 29 

grudnia 1927 r. w Seminarjum Nauczyciel- 
skiem w Święcianach, staraniem Wydziału 
Powiatowego odbył się kurs samorządowy 
dla nowoobranych radnych do ciał samo- 
rządowych w powiecie Święciańskim. * 

Program kursu obejmował następują- 
ce wykłady: 1) Ustrój samorządu i jego 
rela w administracji państwowej. 2) Gmi- 
na wiejska (Rada, zarząd, wójt, sprawy or- 
ganizacji i t. d.). 3) Finanse samorządowe. 
4) Obraz działalności samorządu powiato- 
wego i po w powiecie. 5) Szczegó- 
łowe zadanie gmin. 

Kurs, zawdzięczając fachowemu kie- 
rownictwu i energji p. starosty Mydlarza, 
wzbudził wielkie zainteresowanie słuchaczy 
i dał dobre wyniki, gdyż poinformował 
radnych o ich zadaniach i pracach na 
przyszłość. 

W kursie wzięło udział 48 osób. 
| Teski. 

— Wybory do Magistratu m. Pod- 
bredzia. W dniu 8-go b. m. odbyły się 
wybory do Rady Miejskiej m. Podbrodzia. 

Zainteresowanie wyborami było znacz- 
"ne, gdyż na 1047 wyborców, głosowało 

_ 977, unieważniono głosów 8. Stanowczo i 
„z zadowoleniem należy stwierdzić, że zwy- 
cięstwo odniosła lista Nr. 2 (Ludu Pracy) 
gdyż osiągnęła 5 mandatów. Lista Nr. 3 
t. zw. grupa Naprawy Gospodarki Miejskiej 
otrzymała dwa mandaty. Listę Nr. 3, nale- 
żałoby raczej nazwać listą ambicji osobi- 
stej, gdyż”ludzie, którzy weszli z tej listy 
byli już w samorządzie i o gospodarkę ma- 
ło dbali. 

Żydzi do wyboru szli niezblokowani 
° 1 uzyskali obecnie tylko 5 mandatów, gdy 

w poprzedniej Radzie mieli 6. 
Trzy mandaty otrzymała lista Nr. 6 

„Ludność żydowska m. Podbrodzia*. 
Lista Nr. 1 związek rzemieślników 

żydowskich otrzymała 1 mandat, lista Nr. 
6 żydowskich właścicieli nieruchomości — 
1 mandat. (Teski). 

KRONIKA MOŁODECZAŃSKA. 
— Zjazd wójtów, burmistrzów i ge- 

kretarzy powiatu mołodeczańskiego. W 
dniach 12-:go i 13-go b. m. odbędzie się w 
Radoszkowiczach zjazd wójtów, burmistrzów 
i sekretarzy pow. mołodeczańskiego. 

Jest to drugi zkolei zjazd — urzą- 
dzany na terenie powiatu — z których 
pierwszy odbył się w grudniu roku ubie- 
głego w Kraśnem nad Uszą — a który 
wykazał, iż zjazdy urządzane nie w siedzi- 
bie powiatu przynoszą uczestnikom daleko 
większe korzyści. 

. Zjazd w Radoszkowiczach zapowiada 
się nader interesująco — to też nie omie- 
szkamy podać dokładnego sprawozdania. 

Głównym tematem obrad będzie spra- 
wa preliminarzy budżetowych na r. 1928/9, 
przyczem program zjazdu jest następujący: 

W dniu 12 stycznia o godz. 8.30 ra- 
no odbędzie się w miejscowym kościele 
nabożeństwo, poczem uczestnicy zjazdu 
zwiedzać będą kolejno: 

1) granicę sowiecką, 
2) szkołę powszechną w Radoszko- 

wiczach, 
3) Urząd Magistratu i Banku Spół- 

dzielczego, 
4) Betoniarnię, 
5) nowobudującą się Salę Miejską, 
6) fabrykę pilśni, 
1) garbarnię, 
5 rzeźnię, 
9) tartak i młyn parowy, 
10) skład narzędzi rolniczych, 
11) elektrownię i młyn wodny, 
13) straż pożarną, 
18) serowarnię, i 

„(słowa odgrywają tu najmniejszą stosunko-   

14) dom ludowy, .a następnie obecni | 
będą na posiedzeniu budžetowem Rady 
Miejskiej. 

W dniu następnym uczestnicy zjazdu 
zwiedzą Urząd Gminy i areszt gminy — 
poczem obecni będą na zbiórce sołtysów i 
posiedzeniu Rady: Gminnej. 

Nadmienić wypada, iż za przykładem 
powiatu mołodeczańskiego poszły już i in- 
ne powiaty, urządzając zjazdy wójtów rów- 
nież w coraz to innej gminie, co przede- 
wszystkiem umożliwia uczestnikom krytykę. 

Podobno i Województwo m:a w przy” 
szłości urządzać zjażdy starostów nie w Wilnie 
a na terenie województwa, z których naj- 
bliższy zjazd odbyć się ma w Mołodecznie. 

POSTAWY. Usiłowane samobójstwo. 
Niefidorowicz Joachim, lat 30, szewc, zam. 
we wsi Łukjanowicze, gm. miadziolskiej, 
usiłował popełnić samobójstwo za pomo- 
cą zadania sobie nożem 2 ran w żołądek, 
Niefidorowicza odwieziono do szpitala. 

P. WILEJKA. Pędzą „samogonkę*. 
Funkcjonarjusze posterunku P. P. w Krzy- 
wiczach od dłuższego czasu zauważyli, że 
we wsi Konikach, gm. krzywickiej, okolicz- 
ni mieszkańcy nabywają  „samogonkę*. 
Wszczęta na skutek powyższego obserwacja 
doprowadziła do wykrycia potajemnej go- 
rzelni u Justyna Klimowicza, m-ca po- 
wyższej wsi, którego z aktami przekazano 
władzom sądowym. 

V; о muzyki. 
Koncert Andrzeja Komorowskiego. Ilu- 
stracja muzyczna p. E. Dziewulskiego 

w Reducie. 

Na niedzielnym koncercie Wileńskie- 
go Towarzystwa Filharmonicznego wystą- 
pił poraz pierwszy w Wilnie wiolonczelista 
p. Andrzej Komorowski. 

Przyjazd jego poprzedził występ w 
Filharmonji Warszawskiej na popołudnio- 
wym koncercie symfonicznym. Byliśmy 
więc przygotowani rzeczywiście na bardzo 
ciekawy i zajmujący występ. 

Tymczasem zawiedliśmy się srodze. 
Prócz pięknego instrumentu i ładnego 
(trzeba to przyznać) tonu, nie posiada p. 
Komorowski, niestety, ani jednej zalety, 
któraby cechowała go jako zawodowego 
muzyka. Cały koncert nosił też charakter 
amatorski, w pewnej mierze przypomina- 
jąc generalną próbę przed występem. Naj- 
przykszejszym jest fakt, że technika p. Ko- 
morowskiego szwankowała w wielu nie- 
trudnych nawet utworach. Od recitalu żą- 
damy jednak poważniejszego programu, 
aniżeli ten, jaki słyszeliśmy na koncercie 

P. Komorowskiego. 

Teatr Reduta wystawił ostatnio ko- 
medję I. Grabowskiego p. t. Niewierny To- 
mek. Sprawozdanie należy do innego na- 
turalnie działu, jna tem miejscu chciałbym 
zająć się nieco muzyczną stroną widowiska, 
zewszechmiar ciekawą, której autorem 
jest znany Wilnu muzyk p. Eugenjusz 
Dziewulski. 

Przyznać muszę otwarcie, że jestem 
zasadniczo przeciwny wszelkiej muzyce w 
teatrze dramatycznym, dostosowywanej, do- 
bieranej do danej sztuki z pomiędzy utwo- 
rów znanych i cenionych kompozytorów, 
za wyjątkiem, o ile dana muzyka specjal- 
nie przeznaczona dla teatru napisana jest 
dla sceny (np. balety). Tak np. pamiętam, 
że gdy w Reducie wystawiono „Przechodnia* 
Katerwy, grano „dla nastroju” etudę Cis— 
moli Chopina. Pięknie, ale 1-0) nastrój wy- 
wołał Chopin, a nie-Katerwa (gdzież więc 
teatr?). 

2-0). wykonanie etudy niezawsze kon- 
certowe razi ucho, które słucha prawie wy- 
łącznie muzyki, a nie słów, stojących o 
niebo niżej od genjuszu Chopina, 

30). co etuda Chopina ma wspólne- 
go z teatrem, z „Przechodniem* etc.? To tak 
samo jak gdyby teatr wystawiając mp. bi- 
twę pod Grunwaldem, jako dekoracji użył 
obrazu Matejki! 

Z tych powodów muzyka w teatrze 
winna być skomponowaną sub specie wi- 
dowiska, i mieć na oku wzajemną  zależ- 
ność od gestu, ruchu scenicznego. Pier- 
wiastek optyczny zasadniczo obcy muzyce 
musi być wzięty pod uwagę, gdyż często 
muzyka wirina wynikać z ruchu i gestu 

wo rolę) jak również gest sceniczny jest 
wynikiem rytmu dźwięków. Te wzajemne 
zależności są trudne- do ujęcia i dlatego 
niejednokrotnie ilustracja muzyczna w te- 
atrze zawodzi. 4 

Niewierny Tomek dał możność p. 
Dziewulskiemu do śmiałego eksperymentu: 
muzykę słyszymy prawie bez przerwy 
całych sześć odsłon, przyczem kompozycja 
stara się uchwycić styl epoki (pierwsza po- 
łowa XIX w.) i wydobyć zeń pewne ce- 
chy charakterystyczne. Jako formę wziął p. 
Dziewulski walczyka, (w stylizacji wiedeń- 
sko-chopinowskiej) oraz gawoła bardzo 
wdzięcznego i dźwięcznego, w którym u- 
dział bierze śpiewający chór. 

Pewną skłonność do „zawadzania“ o 
cechy stylu walców Chopina, uważam za 
bardzo korzystną w tej właśnie sztuce. 
Otrzymujemy przemiłe wrażenie swojskiej 
nuty, bo każdy dźwięk przypominający 
tylko Chopina, żywimy głęboko w sercu, 
jako coś najbardziej bliskiego polskiej du- 
szy. Panu Dziewulskiemu udało się właś- 
nie w prosty sposób poruszyć strunę sen 
tymenciku, w całości zaś wyszło silne wra- 
żenie, silniejsze, aniżeliby sama sztuka wy- 
wołać mogła. Śmiem nawet twierdzić, że 

R W I L EgN K 

wy miejs 
Potrzeby inwestycyjne m. Wilnaw 
dziedzinie parków ogrodów iochro- 
ny ruin na górze Zamkowej. *) 

(Projekt szefa Sekcji Technicznej Magi- 
Е stratu m. Wilna). 

Odwieczne tradycje Wilna jako stolicy 
kraju nakladają na miasto nasze obowią- 
zek reprezentowania kultury i pieczołowite= 
go stosunku do zabytków dających miastu 
splendor dostojeństwa dziejowego. 

Śród najgłówniejszych i swoistych 
kras Wilna na naczelnem miejscu postawić 
należy kompleks parkowy obejmujący Cie- 
lętnik, ogród Botaniczny i ogród po-Ber- 
nardyński zamknięty jedną z najpiękniej- 
szych w Polsce panoram góry Zamkowej, 
Trzykrzyskiej, Bekieszowej i innych. Nie- 
ma turysty, któryby tych miejsc nie zwie- 
dził i nie uniósłby ich przemożnego wspo- 
mnienia śród wrażeń bogatych i niekiedy 
wręcz rewelacyjnych, jakie Wilno wywiera. 

Charakter reprezentacyjny Wilna jako 
jednego z większych i najbogatszych w 
pomniki dziejowe miast Rzeczypospolitej 
przesądza, że Wilno będzie często terenem 
zjazdów ogólnokrajowych i terenem od- 
wiedzin nietylko dla licznych wycieczek 
krajoznawczych i turystycznych, ale i dla 
każdego cudzoziemca pragnącego kraj nasz 
poznać. Jako jedyne duże miasto śród o- 
gromnej połaci kraju, powołane jest Wilno 
do promieniowania kulturalnego na szero- 
ką okolicę. 

Względy powyżej wyłuszczone wkła- 
dają na Magistrat obowiązek naprawy licz- 
nych i długoletnich zaniedbań w stanie 
parków i ogrodów oraz ochrony od ruiny 
baszty na górze Zamkowej, której sylwet- 
ka króluje nad miastem i wita każdego 
przybysza. 

Sprawa usunięcia drewnianej zupełnie 
już zgniłej nadbudówki na baszcie zamko- 
wej wzniesionej przez okupantów rosyj- 
skich w sposób nie licujący z zabytkiem 
i uwieńczenia jej dachem chroniącym od 
wpływów wód atmosferycznych, była już 
od dawna przedmiotem rozważań miłośni- 
ków Wilna, nie mających wówczas jeszcze 
możności realizacji swych zamierzeń. Istnie- 
je projekt takiego zwieńczenia baszty re- 
produkowany w pracy prof. Webera z Jeny 
„Wilna eine vergessene Kunststūdte“ a o- 
pracowany przez profesora Ad. Szyszko- 
Bohusza, rekonstruktora zamku Wawel- 
skiego. 

Dziś, kiedy rosyjska nadbudówka na 
baszcie zamkowej doszła do stanu znisz- 
czenia zagrażającego bezpieczeństwu, spra- 
wa uporządkowania baszty w sposób 
właściwy stała się potrzebą pilną i nieod- 
wołalną, 

Otaczające górę Zamkową parki 
przedstawiają obecnie obraz chaosu i za- 
miedbania. Różnorodne, zniszczone i tan- 
detne oparkanienia wymagają należnego 
uporządkowania. Same parki należy zni- 
welować, rozplanować, oczyścić od cho- 
rych drzew i zasadzić rośliny nowe; wresz- 
cie ogrodzenie zaopatrzyć należy w bramy 
zharmonizowane w swym wygłądzie i po- 
wadze, z otoczeniem. 

Prócz Cielętnika, ogrodu Botaniczne- 
go, ogrodu po - Bernardyńskiego i góry 
Zamkowej, uporządkowania domagają się 
liczne place i zieleńce miejskie, będące o- 
becnie w stanie niedopuszczalnym nietyl- 
ko z punktu widzenia porządku i estetyki, 
ale często i zdrowotności. Na pierwszym 
miejscu wypadnie tu postawić uporządko- 
wanie brzegów Wilji i Wilejki czyniąc je 
dostępnemi na całym terenie miasta i wy- 
zyskując przyrodzone piękno położenia 
Wilna, nie wyłączając przerzucenia mostu 
przez Wilenkę dla połączenia z Altarją. 

Wreszcie ogrody leżące na lewym 
brzegu Wilejki powiązać należy w jedną 
całość z malowniczemi terenami  położo- 
nemi na prawym brzegu rzeki. Przy wyko- 
nywaniu tych zamierzeń wypadnie usunąć 
garaże wojskowe, cuchnące stajnie i inne 
budynki, które weszły w tereny parkowe i 
nie mogą tam być nadal cierpiane. 

Koszta powyższych robót obliczono 
na 500.000 zł. Również projektowane jest 
zniesienie rynku na placu Łukiskimi stwo- 
rzenie tam ogrodu (skweru), zamiana ryn- 
ku na Nowogródzkiej ulicy na skwer. Na 
ulicy Zamkowej ma być przeprowadzoną 
regulacja i założone zieleńce. (wtc) 

„  *)W związku z planem inwestycyjnym m. 
Wilna — podawać będziemy zamierzenia Magistra- 
tu na najbliższe trzechlecie. 
—- 

Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczną! 
  

niezmiernie wiele ze swojego sensu. Do- 
wodzi to, jak głęboko wniknął p. Dziewul- 
ski w niewidoczny sens stylizującego utwo- 
ru literackiego. 

Na podkreślenie zasługuje jeszcze 
sceniczna koncepcja grania na fortepianie. 
Zerwano wreszcie (słusznie zresztą) z do- 
tychczasową blagą teatralną i grający na 
scenie (najczęściej nieumiejący grać) nie 
imituje ruchów pianisty, nie dotyka kla- 
wiszy etc., lecz siada jedynie przy instru- 
mencie, podczas gdy dobry fortepianista 
gra u stóp sceny. Wyobraźnia widza daje 
sobie z tem łatwo radę—a nie razi oka 
np. trzymanie rąk aktora w rejestrze ba- 
sowym fortepianu, podczas gdy muzykę sły* 
szymy w tym samym czasie w wysokim 
wiolinie!! Usunięto w ten sposób pewno 
szablonowe, utarte kłamstwo sceniczne, co 
ludziom, kochającym naprawdę teatr, spra-   bez muzyki Niewierny Tomek straciłby 
wiło rzetelne zadowolenie. 

Dr. Sz. 

5 

iety przygotowują agitatorów wyborczych. 
Jak wiadomo, w końcu ub, miesiąca w Miń- 

sku z inicjatywy Ill Międzynarodówki zostały 0- 
twarte „polskie* kursy inspektorów i agitatorów 
wyborczych, których zadaniem będzie przeprowa- 
dzenie komunistycznej kampanji wyborczej do 
PO Sejmu i Senatu. 

ficjalne otwarcie kursów nastąpiło w dniu 
28 ub. m., jednakże w braku wykładowców, do- 
pierg od 10 b. m. rozpoczęto wykłady. ё 

5 vi“ sowiėckie B. S. R. R. subsydjujące 

  

Aresztowanle b. 
Onegdaj z polecenia odnośnych władz zo- | 

  
| komuni: 

  

i udzielające wszelkich ulg pomienionym kursom 
zaprosiły do współpracy jako wykładowców, prócz 
byłego posła do Sejmu Polskiego Kochanowicza, 

istów Kalinowskiego, Bogdanowicza i Żał- 
ryda. W dniu 10 b. m., jako w dniu rozpoczęcia 
wykładów wystąpił z dłuższem przemówieniem 
komunista Kalinowski, nawołując przyszłych słu- 
chaczy do wytrwałej i intensywnej pracy, której 
rezultaty będą już za parę miesięcy sprawdzone 
podczas wyborów w Polsce. 

hromadowców. 
Obaj aresztowani zostali przekazani do dy- 

  

  

  

      

  

stali aresztowani b. „hromadowcy*, zwolnieni „a władz śledczych. | 
niedawno z więzienia, mianowicie J. Sznarkiewicz zczegóły aresztowania, Oraz przyczyny 
oraz A. Kowsza. й aresztu trzymane są w ścisłej tajemnicy. 

Wstępujcie do Związku Strzeleckiego. 
a GÓRE SOGI ZACZAC 

KRONIKA. 
Dziś: Hygina, Matyl. kładnem wskazaniem, gdzie ekstern się uczył, 

Sroda | Jutro: Ernesta. gdzie, kiedy i jakie skłądał już egzaminy, jak 
11 przygotowywał się do egzaminów dojrzałości, 

Wschód słońca-—g. 7 m. 42 3) świadectwa szkolne, o ile je posiada, 
stycznia] Zachód |, 4.15 m.12 4) wykaz lektury z języka polskiego i ję- 

RK słońca d 2 
wit Kasy arbowej, świadczący © 

METEOROLOGICZNA. wpłaceniu taksy egzaminacyjnej w wysokości 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 10.1. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 757. Temperatura średnia 
+ 10 C. Opad w milimetrach—0,*. Wiatr przewa- 
żający południowo-zachodni. Pochmurno, Śnieg. 
Deszcz. Minimum na dobę — 0” Cels. 

Tendencja barometryczna — bez zmian. 

OSOBISTE. 

— Nowomianowany prezes Wil. Dyr. P. 
i T. obejmuje urzędowanie. W dniu wczorajszym 
przybył do Wilna nowomianowany prezes Wileń- 

skiej i P.i T. p. Józef Żółtowski. 
a dworcu witali go licznie zebrani urzęd- 

nicy pocztowi z p. o. prezesa Dyrekcji p. Babic- 
kim na czele oraz prezydjum Zw. Okr. Pocztow- 
ców ze sztandarem. P. Żółtowski od jutra obej- 
muje urzędowanie. 

  

MIEJSKA. 

— Posiedze .ie miejskiej Komisji Technicz- 
nej. We czwartek 12 b. m. o godz. 8-ej wiecz. w 
lokalu Magistratu m. Wilna odbędzie się, posie- 
dzenie miejskiej Komisji Technicznej. Na porząd- 
ku dziennym: Н 

1) Projekt inwestycyj miejskich na okres 
3-ch letni. 

2) Sprawa budowy odżelaźniaczy, 
3) Sprawa budowy studien artezyjskich. 
4) Orzeczenie w sprawie dalszej rozbudowy 

elektrowni miejskiej. i 
5) Orzeczenie komisji w sprawie budowy 

w Wilnie tramwai elektrycznych. 
6) Wolne wnioski. (s) 
— Priewiezienie aresztowanych b. posłów 

„Hromady** z Wronek do Wilna. W związku z 
mającym się odbyć procesem „Hromady“ w dn. 
dzisiejszym pociągiem rannym przybędą areszto- 
wani b, posłowie z Wronek Rak-Michajtowski, 
Taraszkiewicz, Wołoszyn i Miotła. 

WOJSKOWA 
— Zakończenie kursu sanitarnego. W tych 

dniach zakończony został zorganizowany przez 
władze wojskowe kurs sanitarny dla podoficerów 
6 p. p. Leg. : 

Kurs ukończyło 4 podoficerów. (S) 
— Odznaka pamiątkowa 10 pułku artyl. 

polow. Zgodnie z regulaminem odznaki pamiąt- 
kowej 10 pułku kaniowskiego artylerji polowej, 
zatwierdzonym przez p. ministra Spraw Wojsko- 
wych, przysługuje byłym żołnierzom pułku (ofice- 
rom, podoficerom i szeregowcom) prawo starania 
się o nadanie zatwierdzonego „krzyża pułkowego*. 

Reflektujący na otrzymanie krzyża winni 
zwrócić się pisemnie do dowództwa 10 p. a. p. w 
Łodzi, ul. Św. Jerzego 10, precsytajas na koszta 
srebrnej odznaki oficerskiej zł. 25, lub z białego 
metalu odznaki szeregowych (podofic. i szereg.) 
złotych 5. zi 

Prawo do odznaki ae 
a) wszyscy rzeczywiści dowódcy pułku bez 

względu na czas dowodzenia im. " wii: 
b) uczestnicy walk pułku z nieprzyjacielem 

z a i poza krajem, bez względu na czas 
užby. . 

c) żołnierze pułku (oficer., podofic. i szereg.) 
o przesłużeniu 1 roku w służbie czynnej lub 5 

at w rezerwie, względnie w stanie spoczynku, | 
Do noszenia krzyża upoważnia odpowiednia 

legitymacja. 1 8 i 
Po ewentualne wyjaśnienia zwracać się do 

sekretarza komisji nadawczej, kapitana Leroch- 
Orlota, 10 p. k. a. p., Łódź; ul. Św. jerzego 10. 

Z_POCZTY. 
— Nadzór nad funkcjonowaniem urzędów 

pocztowych w okresie wyborczym. Pełniący о- 
bowiązki prezesa Wileńskiej Dyrekcji Pocztowej 
p. Babicki, w celu zabezpieczenia należytego fun- 
kcjonowania aparatu pocztowo-telegraficznego w 
okresie wyborczym, wydał ostatnio zarządzenie, 
by wszystkie urzędy i agencje pocztowe były 
pod ciągłym nadzorem członków lotnej komisji 
urzędującej już od dłuższego czasu przy Wileń- 
skiej Dyrekcji Pocztowej. (s) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Egzamina dla eksternów w m. lutym i 
marcu. Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego w Wilnie podaje do wiadomości, zgodnie 
z $ 61 regulaminu egzaminów dojrzałości (Dz. 
Urz. Min. W. R. i O.P. Nr. 2 z r. 1926), że eg- 
zamina dla eksternów w terminie wiosennym 1928 
r. odbywać się będą w miesiącu lutym i marcu 
RE egzaminów w poniedziałek dnia 20 
utego. 

Podania odpowiednio udokumentowane 
przyjmuje sekretarjat Kuratorjum (ul. Wolana 1) 
w godzinach urzędowych do dnia 10 lutego 1928 r. 
Podania nadesłane po tym terminie oraz niezawie- 
rające wszystkich przepisanych danych i załą- 
czników, uwzględnione bezwarunkowo nie będą. 

Zgodnie z & 62 regulaminu w Okięgu 
Szkolnym Wileńskim zdawać egzamin będą tylko 
te osoby, które zamieszkują na terenie tego 
Okręgu lub uczęszczały ostatnio do wyższych 
klas gimnazjów Okręgu Wileńskiego. в 

W podaniu e dopuszczenie do egzaminu 
należy wskazać wydział gimnazjum (human., mat. 
przyrodn., klasyczny), który ekstern sobie obiera, 
oraz zaznaczyć, z którego języka nowożytnego 
(trancuski, angielski, niemiecki) chce zdawać; 
nadto o ile wybiera sobie wydział mat. przyrod- 
niczy—czy chce zdawać z kursu przyrodoznaw= 
stwa, wyznaczonego na klasę VIII-ą. 

Do podania należy dołączyć:   2 metrykę urodzenia, 3 
2) życiorys własnoręcznie napisany Zz do- 

60 zł., 
6) dwie nienaklejone fotografje, zaopatrzo- 

ne własnoręcznym podpisem, | 2 
7) šwiadectwo moralności wystawione przez 

władze kompetentne miejsca zamieszkania. 
Kandydaci do egzaminu winni się zapoznać 

dokładnie z regulaminem egzaminów, oraz z pro- 
gramem odpowiedniego typu gimnazjum (do na- 
bycia w księgarniach). у И - 

Kuratorjum mie zawiadamia oddzielnie pe- 
tentów o uwzględnieniu, lub odrzuceniu ich po- 
dania, lista dopuszczonych do egzaminu wywie- 
szona będzie w przedsionku Kuratorjum na pięć 
dni przed egzaminem, pozatem w czasie od 1-go 
lutego udzielać będzie informacyj w godzinach 
urzędowych kancelarja wydziału szkół średnich 
w Kuratorjum. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Mianowanie kierownika Wileń. Obwod. 
Biura Funduszu Bezrobocia. Decyzją Minister- 
stwa Pracy i Opieki Społecznej, na kierownika 
Wileńskiego Obwodowego Biura Funduszu Bezro- 
bocia został mianowany p. Jan Trelle, który w 
dniu ponoc objął urzędowanie. (S) 

— Kto może otrzymać pracę. Państwowy 
Urząd Pośrednictwa Pracy w chwili obecnej mo- 
że wskazać pracę następującej kategorji bezrobot- 
nych, a mianowicie: większej ilości żeńskiej służ- 
by domowej; 50 robotnikom do robót leśnych na 
terenie województwa wileńskiego i kilkunastu 

kwalifikowenym robotnikom w przemyśle me- 
talowym. (Ss) 

— Uwadze bezrobotnych pracowników u- 
mysłowych. Obwodowe Biuro Funduszu Bezro- 
bocia z dniem 12b.m. przystąpi do przyjmowania 
podań od bezrobotnych pracowników umysłowych 
na wypłatę zasiłków za m. styczeń. (s) 

—- Podania o kaszę. Wydział Opieki Spo- 
łecznej Magistratu m. Wilna podaje do wiadomo- 
ści, iż w dn. 11 i 12 b, m. będą jeszcze przyjmo- 
wane podania o udzielenie kaszy, w myśl ogło-- 
szonych poprzednio w tej mierze obwieszczeń, od 
tych, którzy się ze złożeniem tych podań spóźnili. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Stan bezrobocia. Poniżej przytaczamy 
szereg danych, ilustrujących stan bezrobocia na 
terenie województwa wileńskiego w przeciągu u- 
biegłego miesiąca grudnia. Na dzień 1 stycznia 
1928 roku liczba beziobotnych wyniosła 4478 о- 
sób, podczas, gdy w miesiącu poprzednim 3984. 
Zestawiając stan rynku. pracy m-ca grudnia z 
miesiącem poprzednim daje się stwierdzić zwię- 
kszenie się bezrobocia o 494 osoby w każdej 
grupie zawodowej. Fakt zwiększenia się ogólnej 
liczby bezrobotnych wywołany jest niewątpliwie 
skutkiem nastąpienia okresu zimowego. 

Zaznaczyć należy, że z pomocą bezrobot- 
nym w znacznym stopniu przychodzi Magistrat 
m. Wilna, który zatrudnia przy robotach kanali- 
zacyjnych zgórą 300 robotników i wydaje dzien- 
nie 400 bezpłatnych obiadów, zaś z dniem 30. XII 
r. ub. Magistrat przystąpił do jednorazowego 
rozdawania kaszy bezrobotnym do dn. 1. XII. r. 
ub. w P. U. P. P. w Wilnie. Obok tego Obwodo- 
we Biuro Funduszu Bezrobocia wypłaciło w m-cu 
grudniu r. ub. tytułem pożyczek kwotę 29,349 zł. 
ala 619 osób oraz wypłacało dziennie około 900 
osobom ustawowe zasiłki wraz z państwową po- 
mocą doraźną, 

Liczba zgłoszonych w m-cu grudniu wol- 
nych miejsc w porównaniu z liczbą w m-cu po- 
przednim zmniejszyła się o 183 osoby, co rów- 
nież tłumaczyć należy nastąpieniem okresu zimo- 
wego. 

Zaznaczyć należy, iż w przeciągu ub. mie- 
siąca zanotowano wielką dążność do emigracji 
na wyjazd do Francji na roboty rolne, do Rosji i 
Łotwy na skutek indywidualnych zapotrzebowań. 

ARTYSTYCZNA. 

— XXVII. środa literacka odbędzie się w 
Bibljotece Wydz. Sztuk Pięknych U. S. B. (ul. 
św. Anny Nr. 4) dnia 11 b. m. o godz. 8 wiecz. 
Na porządku dziennym pogadanka p. Witolda 
Hulewicza na temat tomu wierszy Leopolda Staf- 
fa p. t.: „Ucho igielne* uwieńczonego ostatnio 

DA literacką Rzeczypospolitej. 
arząd Związku Literatów prosi o liczne 

przybycie członków oraz gości przez członków 
wprowadzonych. 

ŻE _ZWIĄZ, [ STOWARZ, 

„— „Towarzystwo Krzewienia Wytwórczo- 
ści Filmowej". Onegdaj odnośne władze admini- 
stracyjne zarejestrowały statut „Towarzystwa 
Krzewienia Wytwórczości Filmowej”. Na czele To- 
warzystwą stoi p. Kawalec. 

„+ RĘBRRNTA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie Wil. Tow. Filharmonicz- 
nego. We środę 11 b. m. o godz. 6 min. 30, w 
drugim zaś terminie o 7-ej wiecz., odbędzie się 
walne zgromadzenie członków ' Wileńskiego To- 
warzystwa Filharmonicznego w lokalu Tow. Mu- 
zycznego „Lutnia*, Mickiewicza 6, na które za- 
rząd zaprasza zarówno członków, jak i sympaty- 
ków. Na porządku dziennym sprawozdanie zarzą- 
du, wybory i wolne wnioski, 

‚ ‚ Zapisy na członków uskuteczniane są na 
miejscu. 

— Walne zebranie Wileń. Okr. Związku 
Lekkoatlet: Doroczne walne zebranie Wil. O. Z. 
L. A. odbędzie się 23 stycznia b. r. o godz. l8-ej - 
w Domu Oficera Polsk.—Mickiewicza 13. 

Zarząd prosi członków oraz wszystkich in-   teresujących się rozwejem lekkiej atletyki o przy- 
bycie na powyższe zebranie, 
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RÓŻNE. 

— Do wszystkich byłych członków Czy- 
telni Akademickiej. Dnia 2-go lutego 1928 r. od- 
będzie się Jubileusz 60-ciolecia Czytelni Akade- 
mickiej we Lwowie. Zarząd obecny Czytelni Aka- 
demickiej nie chcąc nikogo przy wysyłaniu zapro- 
szeń z pośród byłych członków pominąć, a będąc 
pozbawiony z powodu zawieruchy wojennej więk- 
szości materjałów archiwalnych i wykazów daw- 
nych członków, oraz zdając sobie sprawę, że 
adresy wielu byłych członków mogły ulec zmia- 
nie, zwraca się tą drogą do wszystkich byłych 
członków Czytelni Akademickiej z usilną prośbą 
o jak najszybsze zgłoszenie się wraz z podaniem 
dokładnego adresu. Równocześnie, chcąc z okazji 
Jubileuszu choć częściowo zrekonstruować znisz- 
czone archiwum, Zarząd jaknajuprzejmiej prosi 
byłych członków Czytelni Akademickiej, by łaska- 
wie zechcieli jakiekolwiek przez siebie posiadane 
materjały dotyczące działalności Czytelni Akade- 
mickiej a zwłaszcza drukowane roczne sprawozda- 
mia Wydziałów z ich działalności, oraz fotografie 
zarządów dawnych o ile im nie są potrzebne w 
możliwie jak najkrótszym czasie dla archiwum 
Czytelni Akademickiej ofiarować. W razie nadesła- 
nia z zastrzeżeniem zwrotu, Zarząd zwroty bez- 
względnie gwarantuje. 

Uprasza się adresować: Tadeusz Kohler, 
prezes C. A. Lwów, ul. Mochnackiego 1—10. 

Wszystkie polskie dzienniki prosimy o 
przedruk. 

— Do odebrania fanty oterji L. O. P. P. 
Zarząd Komitetu Wojewódzkiego Wileńskiego Li- 
gi O. P. P. podaje do wiadomości, że fauty z lo- 
terji fantowej organizowanej w 1927 r., które nie 
zostaną odebrane do dnia 1 lutego 1928 roku, za-   
    

liczone zostaną jako ofiary na rzecz L. O. P. P.i 
rę, na własność Komitetu Wojewódzkiego 
zde 1 OZB-P. 
— Podziękowanie. Wszystkim członkom 

magistratury sądowej, prokuratury, palestry i no- 
tarjatu, którzy zamiast wizyt noworocznych, zło- 
żyli ofiarę w wys. 168 zł, na rzecz Patronatu wię- 
ziennego w Wilnie, — w imieniu Zarządu składam 
gorące podziękowanie. : 

Prezes: prof. Br. Wróblewski. 

Teatr i muzyka. 
, — „Reduta“ na Pohulance. Dzis o godz. 

20-ej „Noc listopadowa* (w szkole podchorążych) 
i „Sędziowie" St. Wyspiańskiego. 

— Jutro „Niewierny Tomek". 
— Piątek „Okno* Andrzeja Rybickiego. 
— Sobota o godz. ló-ej przedstawienie 

szkolne „Noc Św. Mikołaja* po cenach zniżonych, 
o godz. 20-ej „Niewierny Tomek". 
2 — Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Potasz 
i Perimutter“—komedja amerykańska M. Glassa, 
która ukaże się dziś po raz Ostatni na przedsta- 
wieniu wieczornem. 

— Piątkowa premjera. „Lekarz miłości”, 
ńajnowsza komedja Wł. Perzyńskiego, która obec- 
nie jest grana w Warszawie w Teatrze Narodo- 
wym z kolosalnem powodzeniem, w piątek wcho- 
dzi na repertuar Teatru Polskiego. 

— Koncert L. Oboriaajw Teatrze Polskim. 
Jutro w czwartek 12 b. m. wystąpi w Teatrze 
Polskim o godz. 8 m. 15 wiecz. świetny pianista 
Leon Oborin, który na konkursie im. Chopina w 
Warszawie otrzymał pierwszą nagrodę.   

WILENSKI : 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 

Fala 1111 m. 

ŚRODA 11 stycznia. „ 

11.40, Komunikaty P. A. T. 
12.00. Sygnał czasu i komunikaty. 
16.00. Odczyt p. t. „Psychotechnika i szkoła. 
16.25. Nadprogram. Komunikaty. 
16.40. „Skrzynka pocztowa”. 
17.05. Komunikat P. A. T. 
17.20. Odczyt p. t. „Kąpiele w dawnej Polsce*, 
17.45. Program dla dzieci. 
19.15. Rozmaitości. 
19.35. Odczyt p. t. „Dotychczasowa akcja konkur- 

sów rolniczych". 
20.30. Transmisja koncertu z Krakowa. 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty. 

Konkurs Anteny Polskiej na wzorowy od- 
czyt radjowy, którego termin został przedłużony 
do dnia 31-go stycznia b r. zarysowuje się wspa- 
niale. już dziś, na podstawie dziesiątków prac na- 
desłanych do Redakcji, —powiedzieć można, że bę- 
dzie on, w swym wyniku ostatecznym, wydarze- 
niem o zupełnie wyjątkowem dla radjofcnii pol- 
skiej znaczeniu. 

Przypominamy, że różnorodność przewidzia- 
nych do opracowania tematów, czyni go dostęp- 
nym dla bardzo szerokiego kręgu inteligencji, i to 
niekoniecznie należącej do zawodowych literatów 
i pisarzy.   Zwracamy uwagę, iż dzięki 12 nagrodom 

  

  

  

  

  

    

na ogólną sumę 1800 zł. — przeznaczonych dla 
autorów nagrodzonych odczytów, należy konkurs 
Anteny Polskiej do przodujących przedsięwzięć 
kulturalnych tego rodzaju. 

30 nagród na ogólną sumę 1500 zł. prze- 
znaczonych dla słuchaczy zaciekawią niewątpliwie 
szerokie koła publiczności radjowej do zapozna- 
nia się z warunkami plebiscytu radjosłuchaczy, 
związanego z konkursem. 

Regulamin konkursu zawierają 1-szy i 2-gi 
numer Anteny Polskiej. Żądać wszędzie! 

Cena sprzedażna numeru tego najbogatsze- 
go miesięcznika uniwersalnego wynosi 1,75, zaś 
w prenumeracie zaledwie 1.25. 

Adres Administracji Złota 7—Warszawa. 

a wileńskim krakn. 
— Pożar składu. W dn. 9 b. m. o g. 16, 

w domu Żydowskiego Towarzystwa Dobroczyn- 
ności przy ul. św. Jańskiej 6, wybuchł pożar, 
który strawił skład zawierający węgiel, drzewo i 
deski, należące do Felicjana Szantyra, zam. przy 
ul. Zamkowej 26. Poszkodowany ocenia straty 
na 200 zł. 

— Otrut się kreozotem. W dniu 9 b. m. 
og. 16, A.S. zam. przy ul. Krakowskiej 26, na 
tle zawiedzionej miłości usiłował otruć się kreozo- 
tem. Pogotowie ratunkowe wezwane niezwłocz- 
nis na miejsce przewiozło desperata do szpitala 
św. Jakóba w stanie, budzącym obawy o życie. 

— Nie udało się. W dniu9 b. m., Mieczy- 
sław Konarski, zam. przy ul. Starogrodzieńskiej 
Nr. 9, usiłował dobrać się do piwnicy, przy ul. 
Subocz 20, lecz podczas usiłowania rozbicia kłód- 
ki został ujęty przez policjanta. 

   

  
  

SPORT. 
Oficerski kurs narciarski. 

„ W najbliższym czasie w ośrodku narciar- 
skim „Krynica“ przez władze wojskowa zorgani- 
zowany zostanie jednomiesięczny oficerski kurs 
narciarski. Na kurs ten poszczególne oddziały 
garnizonu wileńskiego wydelegują swoich przed-, 
stawicieli. (s) | 

Z obozu wszecholimpijskiege w Poznaniu. 

POZNAŃ, 10.1 (C-S).. Onegdaj odbyły się 
próbne zawody grupy olimpijskiej w haji, o cha- 
rakterze treningowym. W biegu na 60 mtr. naj- 
lepsze wyniki osiągnęli Szenajch i Sikorski (po 7.4 
sek.), w skoku w dal — Nowosielski 625 cm., w 
skoku wwyż — Fryszczyn ! Mejro po 165 cm., w 
skoku o tyczce — Adamczak i Urbaniak po 310 
cm., w rzutach kulą i dyskiem z miejsca — Urba- 
niak i Heljasz mieli ponad 11.50 m., w kuli i po- 
nad 31 mtr. w dysku. 

7 

Wsp.niały skok narciarski. 

ST. MORITZ, 10.1 (C S)* Podczas konkursu 
klubów w Pontresina słynny narciarz szwajcarski 
Trojani osiągnął odległość 71 mtr. 
  

Miłosierdziu społeczeństwa. 
Oficer rezerwy, chory, z rodziną, wyrzuco- 

ny z mieszkania, pozostający dłuższy czas bez 
żadnego zajęcia — w skrajnej nędzy, zwraca się 
tą drogą z prośbą o poparcie społeczeństwa. 

Frzyjmie wszystko. 
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Sąd Okręgowy w Wilnie, Ogłoszenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego Masaż twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie 168 

  

    „ Elektryzacja. je od9—2 pp. 6324 wowilale. wad cery. Elektryzacja. Przyjmuje od PP. 63; 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do publicznej 
wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie na po- 
siedzeniu w dniu 3 marca 1927r. postanowiła wdrożyć postępo- 
wanie scsleniowe na obszarze około 299 ha gruntów nadzia- 
łowych, należących do gospodarzy wsi Możejki, gminy jasiew- 
skiej, powiatu postawskiego. ь 

Orzeczenie zostało zatwierdzone orzeczeniem Głównej Ko- 
misji Ziemskiej z dnia 28 1X 1927 r. 164/2410/V1 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie zaa do wiado- 
mości publicznej, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie 
na posiedzeniu w dniu 13 września 1927 roku postanowiła 
zmienić orzeczenie Okręgowej Komisji Ziemskiej w Wilnie 
z dnia 5 maja 1927 roku w ten sposób, że orzeczenie powyż- 
sze otrzymuje brzmienie następujące: „wdrożyć postępowanie 
scaleniowe na obszarze: 1) około 254 ha gruntów, należących 
do gospodarzy okolicy Blikany, 2) około 2 ha gruntów wsi 
Truchany, należących do Aleksandra i Jerzego Miklisów — ce- 
lem zniesienia szachownicy, 3) około 1 ha „ należących do 
gospodarzy wsi Kieżduny — celem zniesienia szachownicy 

  I Wydział Cywilny 
ogłasza, iż na żądanie Anieli von Neuhoff-Ley, decyzją z dnia 
13 marca 1925 roku postanowił: wzbronić dokonywania wszel- 
kich tranzakcyj i wa z 42/0 listów zastawnych Wileńskie- 
go Banku Ziemskiego wartości nominalnej po 1000 rb. każ- 
dy serji 17.ej Nr. 153251, serji 8-ej Nr. 44902, 44908, 44909, 
44910, 44911, 44907, serji 4-ej Nr. 17009, 17362, 15943, serji 
3-ej Nr. 6640, 10420, 10940, 10941, 10942, 8700, 8814. Wzywa 
się przeto wszystkich roszczących prawa do wyżej wymienio- 
nych tytułów, aby w ciągu lat dwóch od daty pierwszego ogło- 
szenia w „Monitorze Polskim" złożyli je w Sądzie Okręgowym 
lub zgłosili sprzeciwy. Nr. spr. Z—728/24. 5169/1990/V1-1 

Tylko 3 dni! Ceny zniżone 50 gr. 
Śpieszcie ul. Mickie- 
ujrzeć. MUZEUM EO: 

Przeszło 500 eksponatów znanych postaci historycznych. 
Specja!ny dział anatomiczno-patologiczry, ilustrujący życie 

NKK 
najtaniej nabyć 

można W D. H. 

I. Sikorski i $-а 

uł. awalna 30. 
5196-18 

Kažią sinę gotówki 
w d.larąch i złotych przyj- 
mujemy na wysokie opro- 
centowanie, . zabezpieczone 
złotem, klejnotami i srebrem 

LOMBARD 
Wil. T-wo Handl. Zastawowe, 
Plac Katedralny, ul. Biskupia 
12, tel. 14-10, 163-2 

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

Humor.      
  

Lekcyj muzyki 
udziela rutynowana nau- 
czycielka (skończ. konser- 
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Kamienica a Ostrą-Rramą. 
Żybul wstał. Taka wściekłość wykrzywiła mu 

twarz, że pan Konstanty, przestraszony, pociągnął 

przyjaciela za rękaw ku wyjściu. Ale Żybul podał się 

całem ciałem naprzód i, zupełnie niespodziewanie 
runął na kolana przed Starym Panem. 

-— Panoczek! zlitować się! Niechaj sobie jeszcze 

dwa lata! A to mianie patreba! Śmierć! Synok w tur- 
mie, wnuczków troje! Ktoż nas weźmieć hetakich 
proklatych! Pomiłuj, panoczek, choć dwa lata! 

Powlókł się za Starym Panem i chwycił go za 
nogi, ale tamten otrząsnął się z obrzydzeniem. 

— Ja swoje słowo powiedziałem, panie Żybul. 
Do wiosny. Nie zginiecie wy, niema obawy. A syna 
trzeba było pilnować, żeby w nieczyste sprawy nie 
wdawał się, — 

— Oni tak zawsze,—mówił Stary Pan do przy- 
jaciela idąc szybko przez folwarczne podwórze. — 
Niema co się przejmować. Głowę dam, że pieniądze 
ma gdzieś w ogrodzie zakopane. — 

Pan Konstanty nie odpowiadał, minę miał nie- 
wyrażną, coś jakby naganę czy tylko jej cień. Stary 

Pan gwizdał, by dodać sobie kontenansu. Gramoląc 

się na bryczkę obejrzał się raz jeszcze na spalony 

dwór. 
— Ach, Kostuś, żebyż tylko wrócić. Wiesz ty 

edakcja i Administracja ellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego prz 

R alt Administrator przylmuje od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od 9 — 3 ppoł. i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe ' 
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Oddział w Grodnie— Orzeszkowej 5, tel. 360. 

Vyda TEw. Wydaz. „Pogoń”, 

  

wracać nijak nie wypada. Ja myślę, że on jutro do 

mnie przyjdzie. — 

— Może i przyjdzie, — przeciągnął niepewnie 

pan Konstanty. — Na rządcę? Cóż, on tak porządny 

człowiek zawsze był, te drzewa to naprawdę z roz- 

paczy. Zobowiązałbyś jego sobie. — Tu, nagle, rozja- 

śnił twarz.— Wiesz eo? Ja też myślę, że on jutro do 

ciebie przyjdzie, — 

* * * 

Žybulowa synowa do tešcia przypadla i szarpnę- 

la go mocno za ramię. 

— Papka, a papka? Ktoż heto byl?— 
Žybul odwrócił się leniwie i pełgnął ku niej 

ponuremi oczyma. 

— Nia wiedajesz? Wiadomo kto. Pan.— 

— Naszy?— 

— Ale.— 

— Czamuž jon? u nas żeż piać let w kontrukcie 

znaczy sia... Czamuż jon tutki?— 

Žybul wzruszył ramionami. 
— A sztoż jamu kontrakt. Wynaszajsia, każe, 

i konczone— 
— Wynaszajsia! Isz jego, jaki prytki! Piać let 

i pominu nia było, i wojna my przecierpieli, praco- 

wali, pracowali, a ciapier, koli spakojno, dyk wyna- 

szajsia! A kab' jaho chalera! Kab' jon skroś ziamlu 

. 

  
do demu lub przesyłką pocztową 4 zł. 

pefitowy) kronika reki. -nadeslane—30 gr. 

prawaliusial Kab jon!— 

(za wiersz redakcyjny), dla poszukuj: 
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szlacheckiej będziesz. Nia pierwszy raz mianie sły- 

szeć przychodzi sia. A dla tego i u mnie swój ro- 

zum jest.— 

Zaczęła coś gwałtownie porządkować na komo- 

dzie, od czasu do czasu, z pod oka, popatrując na 

teścia, , 

Żybul wyciągnął z kieszeni paczkę machorki, 

skręcił papierosa z szarego papieru i zakurzył, splu- 

nąwszy wpierw daleko przez zęby. Patrzył uparcie 

w okienko, śledził pilnie, jak się tuż za nim chibo- 

ce czerwonckwitnąca, giętka gałązka fasoli. Najmłod- 

szy wnuk przelazł mozolnie wysoki próg, ale dzia- 

dek huknął na niego ze wściekłością i malec wyle- 

ciał na podwórze jak z procy, wyrzucony sprężyście 

twardą garścią matczyną. Rozległ się wizg przeni- 

kliwy i ucichł zaraz, bo przyszedł z pociechą wierny 

a doświadczony przyjaciel—Bukietka. 

Żybulowa po długiej chwili zagadnęła znowu: 

— Papka... u nas żeż kontrakt jość. Dyk jon 

żeż nam niczoho zrabić nia może. — 

— Ale.. A les, — wyrwało się z głębi piersi 

zgnębionemu. ; 

— Że my tam troszku zrąbali?— 
— Troszku zrąbali.. Durna ty! szto ty wiedą- 

jesz! Jon za heto tak nam zrabić, że i kontrakt czort 

zabierze. Ot c0.— 

Drsk. „Pozeń”, „Paz”, ni, Św, lqnacege 5 Tew. Wyd, 

  

oczu, gardła oraz środ Jczneze na ni, Ałureum"Otway: | pSzysko gminy polskiej powiatu oszmiańskiego, raz 4) © watorium  petersburskie). Tamże "potrzebna. _dziew- 
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(IIS RISE NRK CT IS TPS RER TPETRSAS TNN I 

WANDA _NIEDZIAŁKOWSKA-DOBACZEWSKA, 29) | co? A może jego na rządcę zgodzić, kiedy on do tej — Cicho! Isz wrzeszczy. I siebie człowiek nie , — A jon żeż wiedaje? — wyszeptała z przera- 
Michałowszczyzny taki przywiązany? Ja stary, mnie | słyszy. Jak ta chamówka, Daj pomyśleć.— żeniem. Ab 

rzeczywiście samemu byłoby ciężko? Ale już teraz — Niechaj ja chamówka. A papka z „okolicy* — Wiedaje.— 
— Ktoż jamu kazau2— 
Żybul wzruszył na całą odpowiedź ramionami, 
Kobieta klasnęła w obie ręce nad głową i za- 

(wiodła przenikliwie, a wniebogłosy. 

— A niechaj jon izdochnieć! A niechaj jaho 
czort z tym wietrom nad ziamloj nasić! Kab jon pa 

harie chadziu, sounca na baczyu! Kab“ jaho pokrucito, 

kab“ jaho żonku chalera! Za naszu kryudu za biadu! 
A kudyż my pojdziem? kudyž dzieniemsia? Choć 

i u studniu kinućsia! A Bożeczka ty moj, Bożeczkal— 

Upadła na ławę, zakryła twarz fartuchem i wyła, 

a Żybul błyskał oczyma po kątach, jakby już patrzył 

na nie ostatni raz. Wreszcie podszedł do synowej 

i targnął ję za ramię. ; 

— Cicho, Tofika! A kab“ ty sama izdochła! Ci- 
che, nia woj! Dziś jeszcze zanocujem.— 

— A sztož mianie iz hetoho, szto nia dziś, 

a może na tamtej niadzieli! I hetak i hetak dzietkam 
z hołodu pomirać! Oj, Wincusia moj, Wineusia! Zgni- 

je w turmie: Ni już jaho hłaza moi nia baczuć?!— 
— Nu ot, i Wincuka tutki przyplątała. A nie- 

chaj ciabiel Baczyła? Karowy iduć. Podoić  treba. 
Nu, nia woj, jaż nia dureń, hetak wykinuć siabia nie 
dam, Idzi, tam widnieje budzie.— 

(D. c. n.).   
jmuje od godz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca 
„K. O. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 893. 
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