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Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
REDUKSBRI   

Szelest jedwabi orderowych. 
W pismach kowieńskich dni kilka 

temu  przewinęła się taka wiado- 

mość: 

Prezydent Czechosłowacji pułkowniko- 
wi armji litewskiej Tomaszauskasowi udzie- 
lił stopnia komandora orderu Białego lwa, 
pułkownikom Petrujtisowi, Urbonasowi i 
Grysanawiczowi i podpułkownikowi Gru- 
dzińskiemu stopnia oficera tego orderu i 
kapitanowi Asewiczusowi i por. Łabutisowi 

- stopnia kawalera orderu. 

Czechosłowacja nie po raz pierw- 

Szy pojawia sią na terenie kowień- 

skim. Nie moglibyśmy mieć żadnych 

pretensji o te ordery, gdyby nie to, 

że poza jedwabiem świeżych ordero- 

wych wstążek kryją się rzeczy O wie- 
le poważniejsze. 

Wskazywaliśmy, nawet z razwi- 

Skami i datami, że pieniądze, które 
przypłynęły na blok mniejszości na- 

rodowych przy obecnych naszych 

wyborach do Sejmu płynęły z  pra- 

skiego źródła. Kilkakrotnie nazywa- 

liśmy już antypaństwowy i antypol- 

ski blok mniejszości _ narodowych 
„blokiem kooperacji czesko-litewskiej“ 
Rząd kowieński ma bezpośrednie po- 
wody do wszczynania zamętu w na- 

szem państwie, a zwłaszcza na na- 
szym terenie. Ale jakie powody ma 
ku temu „sojusznik* nasz Czecho- 
słowacja. 

Tymczasem kooperacja litewsko- 

czechosłowacka jeśli chodzi o politykę 
naszego kraju jest wyraźna, możemy 
ją konstatować na każdym kroku. 
Mamy bursy dla  studentów-Białoru- 
sinów w Pradze, mamy ściąganie tu- 
tejszej młodzieży Białoruskiej do te- 
$0 dużego ogniska  antypolskości, 
jakie się tam w Pradze rozpaliło. 
Studenci ci wyjeżdżają przez kowień- 
ską zieloną granicę i przez kowieńską 
zieloną granicę powracają, Od czasu - 
powstania państwa polskiego i pań- 
stwa czechosłowackiego istnieją mię- 
dzy nami 

które możnaby może uważać za dość 
naturalne w każdych sąsiedzkich sto- 
sunkach, ale takie fakty, jak wstrzy- 

manie tranzytu dla broni w chwili, : 

gdy Polska walczyła z Sowietami, 
co można porównać z odbieraniem 
koła ratunkowego człowiekowi toną- 
cemu, jak szkodzenie Polsce na tere- 

nach takich, jak Rzym, jak Bukareszt, 
jak Paryż, jak Londyn, jak co uwa- 
żamy za najważniejsze,  szkodzenie 
naszej poiityce, naszej powadze, na. 
szej chęci pokoju wewnątrz naszych 

województw wschodnich i na demar- 
kacyjnej linji polsko-kowieńskiej. W 
tych warunkach szelest wstążek orde- 
rowych wręczonych w Kownie ma 

dla nas oddźwię / niezbyt przyjemny, 
bo przypomina słodki ton „sojusz- 
nika*, który sojusznikiem nie jest. 

Skąd się w Częchosłowacji ta an- 
typolskość wzięła? 

Niestety zdaje się, że powstała 
ona ze wzięcia całkowicie fałszywej 

linji w polityce stowteńskiej czecho- 
słowackiej republiki. O historycznym 

stosunku Czechów do idei sławizmu 
i panslawizmu trudno się rozwodzić 
w krótkim dziennikarskim artykule. 

Myśli z petersburskich sa onów, myśli 
troche-literackie, trochę-cesarskie akli- 

_Matyzowały się łatwo wśród czeskie- 

e mieszczaństwa. „Awangarda Świata 
słowiańskiego: „najbardziej zagrożony 
posterunek słowiańszczyzny* —- takie 
były hasła czeskiej Sali i 

Niemcami, 2 haseł tych można było wziąść dobrą linię, ! mianowicie linję 
wspolpracy i  wspėldziatania sło- 
wian zachodnich Polski į Czech. 
W tej współpracy Czechom oczywiście 
musiałoby przypaść drugie miejsce. 
Czesi jednak wybrali inną metodę. 
Uznając że polityczna historja słowian 

  

misją 

nietylko zatargi graniczne, ' 

Proces b. dykfatora Grecji 
ATENY, 18. Il. Pat. Dziś o godz. 11 przed południem przed parlamentarną ko- 
śledczą stanął b. dyktator gen. Pangalos. W związku z tem gmach parlamentu 

sadzony został przez silny oddział policji. 

w Europie północnej to historja wal- 

ki o hegemonję w Święcie słowiań- 

skim pomiędzy Polską a Rosją, —za- 

częli odrazu odradzający się do mo- 

carstwowego znaczenia polski czynnik 

osłabiać i przeciw państwu polskiemu 
intrygować. 

Jest to linja fałszywa i nie wierzymy 
w jej powodzenie. W momentach 

większego znaczenia polityki czeskiej 

na terenie międzynarodowym w pierw- 

Szych latach wojny dużo było mo- 

mentów przypadkowości. Nie można 

budować polityki państwa na tem, że 

jeden z dzienników londyńskich go- 

rąco sprawy czeskie brał do serca 

podczas wojny. Nie można na  dłuż- 

szą metę opierać międzynarodowego 

znaczenia państwa na kontakcie 

ministra spraw zagr. z lożami masoń- 

skiemi. Takie rzeczy dawały pewne 

atuty Czechosłowacji w pierwszych la- 

tach powojennych, dawały jej możność 

zabierania głosu przed Polską, pomi- 

mo zupełnie wyraźnego stosunku re- 

alnych sił na naszą korzyść, a ich 

niekorzyść. —To wszystko są rzeczy 

przeszłe, dziś to się zmieniło, wypro- 
stowało. Nikt w Polsce z tych 

wspomnień nie będzie  urabia! 

jakiejś niechętnej „dla Czechów linji 

politycznej. Ale Czechosłowacja nie 

może sama się stawiać w stosun- 

ku do nas w roli państwa prowadzą- 

cego podjazdową, maskowaną wojnę. 

Wysyłanie z Pragi agitatorów, smaro- 

wanie pieniędzmi bloku mniejszości, 

Świerszczenie jedwabiami orderów w 

Kownie—te rzeczy ustać muszą. Cat. 

Posiedzenie Rady Finansowej. 

WARSZAWA 18 II (feł. wł. Słowa). Ko- 
respondent Wasz dowiaduje się, że 29-go 
bm. odbędzie się posiedzenie Rady Finan- 
sowej, na której będą omówione doniosłe 
sprawy projektowanego rozporządzenia © 
przerachowaniu bilansów przedsiębiorstw 
publicznych i prywatnych. 

%8 prot. zapamoga dła urzędni- 
„ków P. К В. 

WARSZAWA 18 II (żeł. wł. Słowa). Na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
ogłoszonego w ostatnim Dzienniku Ustaw 
pracownic y PKO otrzymają jednorazową 
zapomogę w wysokości 
nia miesięcznego. Wypłata zasiłku nastąp 
w dniu 1-go marca. 

Ofwargie muzeum kolejowego. 

Umowa arhifrażowa 

  

BARANOWICZE—-ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot". 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GRÓDNO— Księg. T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 

N-ru 20 groszy. | 

lifewsko-niemiecka. 
RYGA 18-11 PAT. „Siewodnia* donosi z Kowna, że w dniu 

dzisiejszym został tam oficjalnie ogłoszony tekst podpisanej w 
Beriinie umowy arbitrażowej litewsko-niemieckiej. Zgodnie z tą 
umową obydwa 
wynikające pomi 
trybunałowi hask 
polubownemu. i 

Za zgodą obu państw, 
do trybunału, 

państwa zobowiązują się przekazywać wszystkie 
dzy niemi nieporozumienia na rozpatrzenie 
emu, lub specjalnie powołanemu trybunałowi 

przed przekazaniem kwestii spornej 
kwestja ta może być rozpa:rywana pizez specjalną 

polubowną komisję, składającą się z pięciu osób, w skład której 
wchodziłoby po jednym przedstawicielu ze strony Niemiec i 
Litwy, resztę zaś stanowiliby przedstawiciele państw innych. 
Konisja polubowra ma prawo. badania świadków i ekspertów 
oraz przeprowadzania dochodzenia śledczego na miejscu. Umo- 
wa winna być ratyfikowana w najkrótszym czasie i otrzymuje 
prawomocność w miesiąc po ratyfikacji. Umowa zawarta jest na 

Szczegóły o incydencie na przedstawieniu galowem w. Kownie. 
RYGA, 18. II. O incydentach w czasie uroczystości z okazji 1o-ej rocznicy nie- 

podległości Litwy „Jaunakas Zinas* pisze: Demonstracyjne wystąpienia opozycji o 
przywróceniu ustroju demokratycznego miały miejsce nietylko na galowem przed- 
stawieniu, lecz także i na innych zebraniach. Między innemi donoszą, że związek 
b. ochotników, uczęstników wojny o niepodległość na swem zebraniu urządził vwację 
b. prezydentowi Griniusowi, kiórego noszono na rękach. Tak samo zebranie chrz. 
demokratycznej młodzieży akademickiej w uniwersytecie kowieńskim nosiło charakter 
demonstracji antyrządowej. Ogólnie jest wiadomem, że b. prezydent Grinius i Stul- 
ginskas i także b. premier Sleżewiczius zrzekli się przyjęcia orderu Gedymina, jaki 

10 iat. 

im został ostatnio nadany. 

Odezwa do Lifwinów wileńskich. 
RYGA, 18 II. PAT. „Siegodnia“ donosi z Kowna, że naczelny komitet organiza- 

cyjny uroczystości 10-lecia niepodległości Litwy zwrócił się z odewą do Litwinów 
wileńskich. Odezwa wskazuje, że los wkłada na Litwinów wileńskich obowiązek 
ochrony historyczyych świątyń narodu litewskiego i świętych mogił przodków. Odezwa 
wzywa Litwinów wileńskich, ażeby i w. dalszym ciągu ochraniali litewskie pamiątki 
narodowe, aż do czasu, gdy wrócą one do rąk narodu litewskiego. 

Protest Pleczkajfisa przeziw insynuacjom 
RYGA, 18 - II, Pat. Dzisiejsze „Siegodnia* 

sa, w którym ten ostatni kategorycznie protestuje przeciwko 
zamieszcza list Pleczkajti- 

insynuacjom 
litewskim, jakoby znajdował się kiedykolwiek na służbie policji politycznej, 
i oświadcza, że ze swej strony uczyni wszystko co będzie możliwe, aby 
dać rządowi Woidemarasa możność w warunkach dla rządu dogodnych 
przedstawić swe dowody niewinności, jawnemu i niezależnemu sądowi. ,y 

Przyjęcie w poselstwie litewskiem w. Moskwie. 
MOSKWA, 18—1I. Pat. Na przyjęciu wydanem przez posła litewskie- 

go Bałtruszajtisa z okazji litewskiego 
czerin, Litwinow, Stomoniakow, 
tkiem przedstawiciela Polski, 4; 

święta narodowego był obecny Czi- 
oraz cały korpus dyplomatyczny z wyją- 

+ b ы к 2 

Poseł Sfefson o syfuacii w Polsce. 
NOWY YORK, 18.1 PAT. W prasie amerykańskiej ukazał się 

wywiad przybyłego na urlop 
Stetsona. Wywiad ten wywołał doskonałe 

posłą Stanów Zjedn. w Polsce 
wrażenie zarówno w 

opinii publicznej, jak na giełdzie nowojorskiej. Stetson oświad- 
czył kategorycznie, że Polska nietylko nie dąży do konfliktu z 
z Litwą, aie że nie ma nawet takiej kwestii polsko-litewskiej 
któraby nie mogła być załatwiona w drodze pokojowej. 

Niezadowolenie z waloryzacji ceł polskich 
Prasa czeska grozi akcją represyjną, 

PRAGA, 18.11. PAT. . Dzisiejsza prasa żywo zajmuje się kwestją wa- 45 proc. uposaże-+ loryzacji ceł polskich w tonie już znacznie spokojniejszym. Dzienniki 
uskaržają się, że Czechosłowaccy eksporterzy mają z racji swoich nieza- 
spokojonych dostaw wielomiljonowe pretensje do Polski. 
nieustępliwości rządu polskiego spodziewać 
wania wszelkiego rodzaju represyj. 

| „ Na wypadek 
się należy możliwości zastoso- 

Głównie rozważa się zmniejszenie WARSZAWA, 18-11 PAT. W dniu dostaw polskiego: węgla, uszczuplenie kontygentu dla importu produktów dzisiejszym t.j. 18 b.m. nastąpiło o 
godz. 1l-ej ranc uroczyste otwarcie 
muzeum kolejowego, które mieści się 
tymczasowo w gmachu dworca głów- 
nego w Warszawie. Otwarcia muzeum 
dokonał osobiście minister komunika- 
cji inż. Paweł Romocki, którego u 
wejścia do muzeum powitał krótką 
przemową prezes warszawskiej dyre- 
kcji kolejowej. Minister komunikacji 
po przecięciu wstęgi zwiedził muzeum 
w towarzystwie zgromadzonych gości 
a więc przedstawicieli władz wojsko- 
wych, cywilnych, prasy Oraz wyższych 
urzędników M-stwa Komunikacji i 
Warsz. Dyr. Kolejowej. Muzeum do- 
stępne będzie dla publiczności w cią- 
gu najbliższych dwóch tygodni za 
opłatą 20 groszy. Kolejarze oraz wy 
cieczki szkolne będą mieli wstęp 
wolny. 

Kiamstwo w modzię. 
Jak dalece kłamstwo iest w modzie u 

endeków, dowodzi o tem, że fałszywa wia- 

domość o ziemiaństwie powiatu Brasław= 

skiego, zamieszczona w Dzienniku Wileńskim 

została dumnie przedrukowana Ww Gazecie 

Warszawskiej na pierwszej stronicy pod 

dumnym tytułem „Ziemiaństwo kresowe 

przeciw liście Nr 1*. — Kłamstwo to pro- 

Stował już na łamach Słowa p. Marjan Ra- 
decki-Mikulicz, prezes Brasławskiego po- 

wiatowego związku ziemian. Taksamo zie- 
mianie' Brasławscy, jak cały Kresowy zwią- 
zek ziemian opowiedział za listą Nr 1. 

    

dalej awet posłów nie wpuszczano do gmachu. Właściwy proces rozpocznie się naj- 
ale] zą miesiąc. Pangalosa broni czterech adwokatów. Otrzymał on pięć dni czasu 
a przestudjowania aktu oskarżenia. 

Sówiety powstrzymują się od współpracy w Lidze Narodów. 
„GENEWA, 18 - Il. Pat. Rząd ZSSR zawiadomił sekretarza generalne- 

go Ligi Narodów, że nie jest zainteresowany w sprawie udziału obywateli sowieckich w doradczym komitecie gospodarczym i że w konsekwencji po- 
wstrzymuje się od wyznaczenia kwalifikowanych osób, które mogłyby być mianowane członkami tego komitetu. 

rolnych i 
tranzytowej. 

niekorzystanie w stosunkach z Polską ze zmian w taryfie 

Dziennik „Venkov* organ agrarjuszy i premjera Svehli grozi zastoso- 
wanie represyj w zakresie dostaw 
ogłasza z miarodajnych polskich 
zapowiada, że rząd polski 
uchronić czechosłowacki 
wynikającemi z waloryzacji ceł. 
oczekiwać na wyniki waloryzacji. 
Warszawy posła Grzybowskiego, 
odpowiednie instrukcje. 

polskiej nierogacizny. „Prager Tageblatt* 
kół uspakajające oświadczenie, 

poczyni zarządzenia, 
przemysł eksportowy przed ewentualnemi stratami, 

Dziennik stwierdza, 
Pozatem należy zaczekać na powrót z 

który prawdopodobnie przywiezie z sobą 

które 
ażeby według możności 

że należy narazie 

katastrofalny brak towarów w Moskwie. 
BERLIN, 18 Il. PAT. 

cki wydał cały szereg 

Е ‹ Korespondent moskiewski „Vossisch Ztg.* donosi, że brak wszelkich towarów w Moskwie wzrasta do rozmiarów katastrofalnych. 
zarządzeń radykalnych. Tak np.: 

Rząd sowie- 
masło, mydło, herbata, maka- ron i jaja, wydawane są ludności tylko w oznaczonych ilościach, przyczem członko- wie spółdzielni otrzymują 

dyńcze. Materjały tekstylne, odzież, 
porcje podwójne, I 

ryż i mąka kartoflana wydawane są tylko człon- 
gdy zwykli obywatele tylko porcje poje- 

kom stowarzyszeń spółdzielczych. Pozostałej ludności towarów tych wcale się nie 

Wielki sukces narciarza polskiego. 
ST. MOPITZ, 18 II. PAT. W kłasyfikacjj biegu na 18 km. Bronisław Czech 

wydaje. 

osiągnął sukces, o jakim nie 
niego piątego miejsca za Norwegami 
i < notą równa nocie Fina 

Niemców, Włochów i pozostałe Ё szenie w St. Moritz. 3 ПАА 

mogliśmy nawet marzyć przed olimjadą. Zajęcie przez 
i Finami w _ czasie. | godz. 48 min. 58 sek. + NC I Numtjo stawia Czecha na czele narciarzy środkowo-euro- pejskich, gdyż dotrzymał Gn. pola Norwegom i Finom, a pobił Szwedów, Szwajcarów, 
Zwycięstwo polskie wywołało ogólne poru- 

Gwałtowny wylew Siyru. 
ŁUCK, 18.1 PAT. Dnia 17 lutego o godz. 23-ej władze m. Łucka zostały zaalarmowane wiadomością o ne . niu izeki 

mów, położonych nad brzegiem 

przybiera- 
Styr, który to przybór zagrażał całemu szeregowi do- 

rzeki. Woda sięgała na zala- nych ulicach do wysokości | metra. Celem ratowania dobytku mieszkańców, a nawet icn życia 
natychmiast x 

magistrat miasta zorganizował 
pomoc, sprowadzając oddziały. straży pożarnej i 

kompanię wojska ze stacjonowanego w Łucku 24 p. p. Akcja 
prowadzona pod bezpośrednim 
w. ciągu sześciu godzin dała 

kierownictwem wicewojewody 
pozytywne wyniki, uwalniając 

mieszkańców miejsc zagrożonych Od niebeżpieczeństwa ka- 
tastrofy, 
PORE STI OTTO PODDA 

Zhiokowana Endecja, Ghadecja i Piasi nic będą mialy reprezen- 
fania w Sejmie z okręgu lidzkiego. 

Na ostatniem posiedzeniu Okręgowej 
omisji Wyborczej w Lidzie zatwierdzone 

zostały następujące listy: Nr. 1 Bezp. Blo- 
ku Współpracy Z Rządem, Nr. 2 -P. P. 5., 
Nr. 3 P.S. L. Wyzwolenie, Nr. 4 - Bundu, 
Nr. 20 (rusk), Nr. :36 Białoruska Włościań- 
ska Partja Pracy, Nr. 37 Ogėlnob'atoruska 
lista ludowa, Nr. 40 „Odrodzenie*, Nr. 41 
Białoruscy włościanie i robotnicy. 

Na tymże posiedzeniu komisji unieważ- 

niona została ze względów formalno-praw- 
nych lista Nr. 25t. zw. Komitetu katolic- 
ko-ludowego t. j. Endecji, Chadecji i nie- 
istniejącego w gruncie rzeczy na tym tere- 
nie „Piasta“. Według ścisłych danych w ak- 
cji przedwyborczej w tym okręgu bez- 
względnie najwięcej szans zwycięstwa po- 
siada lista Nr. 1 za którą opowiadają się 
gremjalnie zarówno wtošcianie, jako też i 
ludność miasteczek. 

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

ž 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK—Książnica Polska St. Bednarski. 
PO>TAWY- J. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

Mafolicy i 
Komitet katolicko-narodowy idzie 

na catego na demagogję. Wydaje о- 

dezwy „kto z masonerją ten za listą 

Nr. 1“, „kto z żydami, kto chce 

chrztów bez ksiedza“ i t. d. Mobili- 

zuje wszystkie Święte uczucia ludnoś- 

ci, aby je pchnąć na walkę wybor- 

czą. Chce się koniecznie do tego do- 

prowadzić, aby wszyscy ci, którzy są 

katolikami pobożnymi i praktykujący- 

mi a nie umiejącymi odróżnić praw- 

dę od nieprawdy oświadczyli się 

przeciwko rządowi. Endecy przestali 

wogóle zwracać uwagę na słowa Pa- 

pieża, który tego rodzaju akcji chciał 
przeszkodzić. Chcą ten głos Papieski 

zagłuszyć w ten sposób, w jaki po- 

słowie sejmowi zagłuszali przemó- 

wienia niemiłych im ministrów: bi- 

ciem w pulpity, hałasami, rykiem nie- 

ludzkim. Niema takiego oszczerstwa, 

któreby nie było teraz w ruch pusz- 

czone. Żaden z hamulców już nie 
działa. 

Głosowanie powszechne jest złą 

rzeczą, lecz gdy się do organizowa- 

nia głosowania powszechnego zabio- 

rą ludzie nie zdający sobie sprawy z 

odpowiedzialności, nie wahający się 

we własnej grze partyjnej użyć sa- 

kralnych uczuć tłumu, w ten sposób 

narażając je na sponiewieranie i po- 

deptanie, - to głosowanie powszechne 

urasta do znaczenia państwowej i na- 
rodowej klęski. Endecy z 24-ej spro- 

wili, że lista bolszewicka została 

dopuszczona, a panna Szebekówna 

na wiecu kobiet tłumaczy, że lista 

endecka 24 'to są jedyni obrońcy 

przeciw bolszewizmowi. Gdy się 

tchórzliwie powstrzymuje od głoso- 

wania w sprawie tak / zasadniczej 
jak dopuszczenie listy bolszewickiej, ° 
to po zdziałaniu tego, po dopuszcze- 

niu z własnej dobrowolnej intencji 

bolszewików do udziału w akcji wy- 

borczej, to nie można chyba preten* 
dować do tytułu jedynych obrońców 

kraju przed bolszewikami. 

Wobec tego rodzaju agitacji jaki 
jest obowiązek prawdziwego Polaka, 
rzetelnego sługi Państwa, a także 
obowiązek prawdziwego katolika? Ja- 
ki jest obowiązek rozumnej Polki i 
umiejącej czytać katechizm _ kato- 
liczki? 

Każdy Poląk powinien sobie zdać 

sprawę, czy Polska jako państwo 

jest silniejszą teraz, czy za. czasów 

rządów sejmowych. — Na to natural- 

ną jest odpowiedź: teraz, za rządów 

ponadpartyjnych marsz. Piłsudskiego. 

Następnie powinien się zapytać do 

czego dąży endecja, do czego dążą 
Nr.Nr. 24 i 25. — Do przywrócenia 

rządów sejmowych, sejmowładczego 

chaosu. W końcu powinien się zasta- 

nowić,.czy endecja dąży, chce i wierzy 

w to, że w tym przyszłym Sejmie o- 
bejmie ster rządów. | na to także 
otrzymamy Odpowiedź ujemną dla 
endecji. Endecja wie doskonale, że się 
w przyszłym Sejmie znajdzie w zna- 
komitej mniejszości, jej menerzy, kie- 
rownicy tej mafji, doskonale sobie 
zdają z tego sprawę — wiedzą, że w 
przyszłym Sejmie przypadnie im tylko 
rola osłabiającej państwo opozycji. 

Z tych więc pytań i odpowiedzi 

dla każdego Polaka-patrjoty musi wy» 

paść odpowiedź, że przeciwdziałanie 

demagogji endeckiej chcącej zwiększać 

osłabiającą państwo opozycję, że 

walka przedewszystkiem z nieprawda 

endecką, z tem wyzyskiwaniem ciem- 

noty tłumów jest obowiązkiem każde- 

go Polaka-patrjoty. 

Katolik zaś i katoliczka powinien 
się zastanowić, czy lista 24 i 25 (z 
masonem Ratajem na czele) są lista- 

mi naprawdę katolickiemi, czy też 
pseudo-katolickicmi. 

Tutaj odrazu  konstatujemy, że 

chodzi tu o listy pseudo-katolickie, a 
to z następujących powodów. 

1) Katolicyzm jest prawdą, katoli- 
cyzm brzydzi się kłamstwem, a tym- 
czasem widzimy, |że agitacja 24 i 25 
na każdym kroku używa kłamstwa i 
demagogji jako jedynej skutecznej 
formy agitacji wyborczej. O liście na 
której na jednem z naczelnych miejsc 
stoi prezes zjazdu katolickiego agita. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

kafoliczki. 
torzy z 24 piszą „kto chce chrztów bez 

księdza niech na nią głosują". 

2) Katolicyzm jest ideą powszech- 

ną, a tutaj Dziennik Wileński pisze 

„żaden Rusin, żaden |Niemiec, żaden 

Litwin nie głosuje na 24“, — a więc 

katolickim obowiązkiem jest na nią 

głosować. Nieprawda! Katolikami są i 

Niemcy i Rusini i Litwini, gdyby to 

była lista katolicka, wcielająca w ży- 

cie ideały solidarności katolickiej, 

toby właśnie głosowali na nią ludzie 
z innych narodowości, a nie chlubiła 

się tym, że na nią katolicy z innych 

narodowości głosować nie będą. Ta- 

kie chlubienie się jest sprzeczne z 

katechizmem. 

3) Papież zabronił używania listu 

pasterskiego do rozbijania listy Nr. I, 
a agitatorzy Nr. 24 ani myślą tego 

słuchać. Сб% to za katolicy którzy 

nie słuchają Papieża. 

Należy rozumieć, że Papież postą- 

pił tak zgodnie z tradycyjną polityką 

Stolicy Apostolskiej. Nigdy i nigdzie 

Stolica Apostolska nie wzmacniała 

opozycji, nie  wzmacniała jątrzenia 

przeciw rządowi. Tradycyjna  poli- 

tykaStolicy Apostolskiej polegała na 

wynoszeniu spraw katolickich po- 

nad partje i nie dopuszczaniu do te- 

go aby katolicyzm był wyzyskiwany 

w Świeckich, [politycznych interesach. 

Możemy tu się powołać nawet na” 

"przykłady niezupełnie przyjemne dla na 

szej linji politycznej. Tak np. we Francji 
1870 r. Stolica Apostolska nie do- 

puściła do tego, aby ruch restauracji 

Królestwa był zidentyfikowany z Ka- 
tolicyzmem. Tak w Niemczech w kil- 

"kanašcie lat po Kulturkampiie partja 

„Centrum“ staje się ostoją państwo- 
wości niemieckiej. Tak. w Polsce, z 

czasów niewoli nawet, Stolica _Apo- 

stolska broniąc katolickich uczuć na- 

szej ludności nigdy jednak nie za- 

chęca do jątrzenia przeciw władzom, 

nawet wtedy, gdy to były władze 

obcego państwa. Taka jest  tra- 

dycyjna polityka Kościoła. Odbie- 

ga ona jaskrawo od linji, którą 

dziś obrali sobie endecy, chcący z 

katolicyzmu uczynić hasło antypań- 

stwowe, hasło oporu i rewolucji prze- 

ciw władzy rządowej, . jedynej а- 
dzy, która dziś nad Polską panować 

może, władzy wreszcie tak dobitnie 
katolickiej, tak zgodnej z interesami 

Kościoła katolickiego, czemu Papież 

dał: wyraz w liście do Marszałka Pil- 

sudskiego. 

Olbrzymia jest przepaść pomiędzy 

samą psychologją Katolicką, a psy- 

chologją endecką. Pierwsza mówi 
przebacz, druga mówi nienawidź, 
pierwsza mówi buduj, mówi „pokój 

ludziom dobrej woli* a endecy wo- 

łają c dziś do zwalczania rządu marsz. 

Piłsudskiego nie mogąc, nie widząc i 

i nie wiedząc co mają na jego miej- 

sce postawić, a wszystkie oznaki jego 

dobrej woli są przez nich wygwizdy- 

wane i wyszydzane, tak jak w Pozna- 

niu bojówka endecka kamieniami rzu- 

cała w film przedstawiającą uroczy- 

stość koronacji Matki Boskiej w Wil- 
nie. W ten sposób urabia” swe siły i 
swe metody potężna organizacja kłam- 
stwa. 

Katolicy i kato iczki! Waszym ka- 
tolickim obowiązkiem, obowiązkiem 
waszego sumienia jest $przeciwdziałać 
tej nieprawdzie jaka tkwi w tytule 
listy Nr. 24. To nie ljest lista kato- 
licka. To jest lista ludzi nie chcących 
słuchać wskazówek Papieża. rz. 

Depesza Hindenburga do prez. 
Smeiony. ' 

BERLIN, 18.ll, PAT. Jak donosi „Ber- 
ner Tageblatt* z Kowna pezydent Hin- 

denburg wysłał z okazji 10-lecia powsta- 
nia państwa litewskiego depeszę gratulącyj- 
ną na ręce prezydenta Smetony. Prezydent 
Smetona odpowiedział depeszą, w której 
dziękuje za nadesłane życzenia. Prezydent 
Litwy otrzymał pozatem depesze gratula- 
cyjne od rządów: włoskiego, sowieckiego, 
angielskiego, duńskiego, estońskiego i ho- 
lenderskiego. 

„Łastępca” kafa. 
WARZSAWA, 16.ll. (+e/. wł. Słowo) 

Ministerstwo Sprawiedliwości miano- 
wało „zastępcę* kata. „Zastępca* 
jest urzędnikiem kontraktowym i: po- 
biera 250 złotych pensji. Podobnie 
jak jego przełożony „zastępca* za- 
chowuje Ścisłe incognito.



z listy okręgu wileńskiego Bezpartyjnego Bloku 

Stanisław Wańkowicz. 
Przyszły Sejm ma przed sobą za- 

danie, które rozbić. można na dwie 
grupy a mianowicie ustrojowe i go- 
spodarcze. Zakres pierwszych  obej- 
mować winien iwzmocnienie władzy 
wykonawczej i scisłe rozgraniczenie 
kompetencyj tejże władzy i Sejmu 
oraz zmianę fatalnej ordynacji wy- 
borczej a to w kkierunku uniemożli- 
wienia rozproszkowania Sejmu na 
drobne irakcje. Dotychczasowa prak- 
tyka wyborcza wykazała, że przy 
obecnej ordynacji wyborczej powsta- 
nie większości O zdecydowanem 
obliczu jest wykluczone, a co za tem 
idzie żaden Rząd trwałego oparcia w 
Sejmie znaleźć nie może. 

Za konieczne uważam  urówno- 
prawnienie Izby Poselskiej i Senatu, 
który powinien się przeistoczyć w 
przedstawicielstwo grup gospodar- 
czych. Jednym z rezultatów składu 
naszego parlamentu było dotychczas 
zaniedbanie  najżywotniejszych — @а 
państwa spraw gospodarczych. Były 
one traktowane pod kątem widzenia 
interesów zwalczających się partji i 
partyjek, a załatwiane ostatecznie w 
drodze kompromisów nikogo nie za- 
dawalniających, bez żadnego względu 
na kolosalne znaczenie takiego !ub 
innego załatwienia,  dła całego 
Państwa. 

Przykładem służyć tu może cho- 
ciażby rolnictwo stanowiące podstawę 
gospodarczą Polski, a traktowane po 
macoszemu do czasu przewrotu ma- 
jowego. Dużo tu już zostało zrobione 
ale nieskończenie więcej do zrobienia 
pozostało. Od stanu rolnictwa zależeć 
będzie długo jeszcze stan naszego 
bilansu handlowego, a więc wskazana 
będzie szeroka akcja zmierzająca do 
podniesienia tej gałęzi wytwórczości. 
Mam tu na myśli szczególniej nasze 
Kresy Wschodnie, gdzie zbiory z he- 
ktara wynoszą przeciętnie zaledwie 
40—50 proc. tego co produkują za- 
chodnie dzielnice. Wskazaną tu będzie 
szeroka akcja meljoracyjna—ulepsze- 
nie sieci komunikacyjnej, wprowadze- 
nie taryf wyrównawczych. Akcja ta 
wymagać będzie przedewszystkiem za- 
pewnienia rolnictwu długoterminowych 
nisko oprocentowanych kredytów. 
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Ogólna gospodarka finansowa i 
ograniczenie eksperymentów dokony- 
wanych na organizmie gospodarczym 
Państwa w myśl tych czy innych do- 
ktryn powinny być drogowskazem 
dla przyszłych ciał ustawodawczych. 

Kościół Katolicki otoczony opieką 
Państwa powinien zachować swoje 
stanowisko przodujące przy sto- 
sowaniu tradycyjnej naszej szerokiej 
tolerancji dla innych wyznań w pań- 
stwie reprezentowanych i zupełnego 
równouprawnienia ich wyznawców, 
Dążeniem Sejmu musi być przez 
ugruntowanie podstaw moralnych, 
ustrojowych i ekonomicznych Państwa 
i oparcia na silnej i dobrze wyposa- 
żonej armji—zapewnienie mu należnego 
wielkomocarstwowego stanowiska w 
Europie, które będzie najlepszą 
ostoją pokoju i cywilizacji. 

SŁO wo 

współpracy z rządem Marszałka 

[0 NÓWIĄ KAKBYDNC! DO R SEJMOWYCH 
Piłsudskiego. 

Marijan Zyndram-Kościałkowski. 
P. Marjan Kościałkowski kandy- 

dat do Izby Poselskiej z listy Nr. 1 
oświadczył co następuje: 

— Cczy można się spodziewać 
współdziałania tych posłów. z jednej 
wybranych listy, a tak bardzo różnią- 
cych się zapatrywaniami? 

— Przy kwestji zmiany konstytucji 
niewątpliwie, lecz nie we wszystkich 
zagadnieniach, jak n. p. dotyczących 
zapatrywań na rolę senatu. 

— Jakich zmian będzie się doma- 
gała Partja Pracy? 

— Będziemy się domagać zwię- 
kszenia władzy Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, a tem samem dania rządowi 
silnego i trwałego oparcia, co niewą- 
tpliwie odbije się na większej śmiało: 
Ści w jego poczynaniach i celowości 
pracy. 

—ĄCzy w innych dziedzinach mo- 

MICHAŁ KRUKOWSKI. 
Pan Michał Krukowski z wykształ- 

cenia prawnik, zaniechał adwokackiej 
karjery w mieście i mieszka stale w 
rodzinnym trzechwłokowym folwarku 
Jodokłani, gminy Worniańskiej, pow. 
Wileńsko-Trockiego, gdzie znany jest 
w całej okolicy jako rolnik przywią- 
zany do swego kawałka ziemi'i nie- 
strudzony działacz społeczny. Jest on 
członkiem rady gminnej w  Wornia- 
nach, którą to gminę reprezentuje 
w sejmiku wileńsko-trockim, prezesem 
Kasy Stefczyka w Ostrowcu, człon- 
kiem Zarządu Związku Kółek i Or- 
ganizacyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej 
i członkiem Zarządu powstałego nie- 
dawno Związku Rolników Ziem 
Wschodnich wchodzącego w skład 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem. 

Pan Krukowski odpowiada na py- 
tania jasno, bez wysilania się na orgi- 
nalność wyrażeń i podkreśla na wstę- 
pie, iż nie jest zawodowym  polity- 
kiem. 

Na pytanie, jakie Pan widzi ze 
swego stanowiska perspektywy — па- 
prawy stosunków w . Wileńszczyźnie, 
pada następująca odpowiedź: 

Muszę z góry zaznaczyć, że moje 
zapatrywania na naprawę sfosunków 
w Wileńszczyźnie, gdzie życie jest 
naogół niezorganizowane są najzu- 
pełniej uzgodnione z programem 
organizacyj społeczno-gospodarczych, 
dążących do zorganizowania dobro- 
bytu drobnego i Średniego rolnika 
przez podniesienie jego materjalnego 
i kulturalnego poziomu. Uważam da- 
lej, że poseł jako ów przewidziany 
na forum życia publicznego obrońca 
szerokich mas przedewszystkiem mu- 
si wychodzić z tego Środowiska, któ- 
re powołany jest reprezentować i 
opierać oraz podtrzymywać swój 
autorytet na wynikach pracy ludzi 
miejscowych reprezentowanego terenu, 
mając z nimi najściślejszy i stały 
kontakt. 

— Jak Pan rozumie i czy uważa 
za potrzebne kontakt w współpracy 

PRZETARG. 

reprezentowanych przez siebie organi- 
zacyj i warstw rolniczych z większą 
własnością ziemską? 

— Oczywista, że tak. 
Muszę w Ślad za tem zaznaczyć, 

że stałym naszym dążeniem jest i 
będzie nadal współpraca z przedsta- 

wicielami większej własności ziemskiej. 
Współpraca ta jednak uzależniona 
jest przedewszystkiem od dobrej woli 
stron obu t. j. małej i dużej własno- 
Ści, co jak już Świadczy obecna reali- 
zacja doniosłej dla państwa koncepcji 
ogólnego bloku różnych ugrupowań 
społeczno-politycznych wrazie zwy- 
cięstwa tego bloku nie natrafi na 
przeszkody. 

— Jakie zadania leżą przed repre- 
zentantem w parlamencie z Wileń- 
szczyzny? 

Wskutek różnych interesów 
wsi i miasta rozdzielam rolę repre- 
zentanta ludności. 

Przedstawiciel wsi w „ parlaniencie 
powinien patrzeć na swe zadania pod 
kątem interesów i potrzeb warstw 
rolniczych, przez dotychczasowe  Sej- 
my upośledzonych. . 

" Pytanie pańskie zmusza mnie 
do ponownego podkreślenia konie- 
czności utrzymywania kontaktu posła 
z ludnością wsi, celem wiernego Od- 
zwiercied enia jej interesów, 

— Jakie pan stawia horoskopy 
zwycięstwa B.B.W. z Rz. 

— O horoskopach mówić mi tru- 
dno. Natomiast twierdzę, że wieś gło- 
sując na listę Nr. 1 jest. przekonana, 
że głosuje za swoim kandydatem i w 
ten sposób wesprze dążenia Marszał- 
ka Piłsudskiego do całkowitej « odbu- 
dowy zrujnowanej przez partyjne rzą- 
dy Polski. 

Wieś — kończy swe wywody. p. 
Krukowski — szczególnie wieś  wi- 
leńska ufa Marszałkowi Piłsudskiemu, 
jako synowi tej Ziemi — i wierzy, że 
interesy jej będą w przyszłym Sejmie 
lepiej jak w poprzednich Sejmach re- 
prezentowane i bronione. bs. 

  

Urząd Województwa Wileńskiego ogłasza niniejszem w dniu 13 marca 1928 r. o godz, 
10-tej, pl. Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 8, przetarg na wyczierżawienie niżej wymienionych 

  

objektów rolnych i wodnych. 
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Ё; Ilość cent. metr. żyta 10 3 “ Terminy dzieržawy 
Lp. NAZ Н 5* cznie wzgl. klg. ryby od zE= 
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' I Powiat wileńsko-trocki 
1. Maj. Viršei Kg Turgielska 54.55 62.00 q żyta 620,00  15.IH. 28 r.15, HI. 1934 2. ur. Nowosady Il | Rukojńska 38,20 1300 > 13000 . 15, III. 1929 3. „ur. Gauždo (Stara Kiena) z 22,40 600 60,06 ” ” 4.“ Folw. Pucatėwka Mickuńska 58,99 45.00 „  „ 45000 ” 5. „Łąka — Swietniki Rudziska 5,00 30 45 35,00 ” 15. X. 1928 

Powiat święciański 
6. ur. Romunciszki-Zabieliszki Kiemieliska 35,26 850 „ośw 5508 5 15. HI. 1929 

Powiat brasławski ; 
7. ur. Roch Braslawska 27,00 12,50 125,00 ® 

Powiat mołodeczański 
8.  Folw. Kraśne (ośrodek) Kraśnieńska 33,13 30,50 310,88 « 15. II. 1934 

Powiat postawski ) 
9. — Ма). Biale (osrodek) Woropajewska 19,93 20,00 200,00 . ” 

grupy Powiat wileńsko-trocki 
1: Rrzeka Wilja od Lubowa do Santoki Niemenczyfiska 88,83 150,00 kg. ryby 80,00 1. W. 28 r. 1. IV. 1940 2. Jez. Spengła Olkienicka 9,00 2500 „+ 1500 у ” 

: Powiat święciański. 
21. Jez. Niepiry, Tejlis, Iłgajcie i Balczuk | Łyngmiańska 97,76 232,00 kg. ryby 120,00 i 23. „ Konciarzyno, Osiaszonki i Sznejlis Zabłociska 105,80 211,00 r kia 100,00 - : 24, ».  Wojuny, Karkini, Wiksłaja i Żeżulis я 263,42 37500 „„ 20000 » 27. „  Biežuwis, Szamini I i Szamini II Swęciańska 37,63 M ” > 30. „ . Zabieliszki, Głuszak i Podmiadzino Michałowska 28,36 28,00 15, 34 15,00 5 B 33. „. Hotubino, Hotudziankai Konczanino Aleksandrowska 91,15 17400 + > 90,00 » > 55. > Kierocle i Giernc szki Łyngmiańska 45,72 4500 „ „ 2000 ы 2 

Powiat brasławski. 
39. Jez. Smołwy i Smołwiszcze. Smołweńska 349,40 35,00 „ „2000 5 3 

Powiat postawski. 
51. jez.  Miastro (wstęp) Miadziolska 1,328,00 350,00 „ 15 52. /„  Miadzioł i Syrmierz (wstępy) A 1,169,75 - 300,00 „ 15008 ы 2 54.  „ . Spory, Świtka, Świta, Worwirowo  Postawska i и x 

„  . Głaboczyca i Świetłość (wstępy) , Mańkowicka 183,33 5000-44 25,00 ©. » Szwaksziy Wielkie :i.-Mate (wstępy) Kobylnicka 1,093,00 27400. „+ „10008 3 4 
; Powiat dziśnieński. 
41. jez: Łas owicze Głębocka 18,00 22,00 2 1 10,00 48. „ Dolhoje (wstęp) Prozorocka 8,00 150019 16 10,00 3 Ž 

„w naszej pracy: politycznej 

žna się spodziewać współdziałania 
Partj Pracy z innemi grupami? 

— Jako grupa centrowa, będziemy 
niewątpliwie zmuszeni do współdzia- 
łania z frakcjami, z któremi nic nas 
w tej chwili nie łączy. Mając stale na 
uwadze dobro wszystkich obywateli, 
kraj nasz zamieszkujących, będziemy 
przystosowywali naszą politykę do 
każdorazowego interesu ogółu i po- 
trzeb państwa. 

— Czy pan prezes spodziewa się 
skupić w swej grupie wszystkie ele- 
menty centrowe, które są skladnika- 
mi listy Nr. 1? 

— Na liście nr. 1 oprócz ludzi, 
należących do mojej grupy, znajduje 
się cały szereg naszych dobrych, sta- 
rych politycznych przyjaciół, którzy 
ostatnio czynnego udziału w życiu 
politycznem nie brali. Wierzę, iż dzia- 
łać będziemy z nimi w najściślejszej 
łączności. 

— W kołach politycznych—ciągnę- 
liśmy dalej rozmowę — krążą po- 
głoski o rzekomych nieporozumie- 
niach w łonie Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem. Utrzymują, ja- 
koby Partja Pracy juź to na tle po- 
działu mandatów, już to na tle ideo- 
wym niechętnie ustosunkowuje si; 40 
list kandydatów: zachodziła nawet po- 
dobno obawa rezygnacji z przydzie- 
lonych Partji Pracy miejsc. Czy Pan 
Prezes nie zechciałby nam wyjaśnić, 
wiele vw  pogłoskach tych jest 
prawdy? 

— Pogłoski te są jedynie przed- 
wyborczemi plotkami oświadcza 
zdecydowanie nasz rozmówca. Niejed- 
nokrotnie w przemówieniach swoich 
podkreślałem z całym naciskiem, że 

eliminuje- 
my zawsze interesy osobiste i grupo- 
we. Nie zrobiliśmy przeto kwestji sta- 
nu z powodu zbyt małej, naszem 
zdaniem liczby członków Partji Pracy 
na liście nr. 1. Nie może być też 
fakt ten przyczyną mniej czynnego 
ustosunkowania się do tej listy. Pow- - 
stała Ona na życzenie Marszałka, skon- 
struowana została przez jego ludzi, 
to też przyjmujemy ją taką, jaką jest” 
i wszelkiemi rozporządzalnemi siłami 
przyczyniamy się do jej zwycięstwa. 
W sprawie tej wydaliśmy jaknajdalej 
idące okólniki do „wszystkich  człon- 
ków oraz ogłoszono w pismach 
odezwę. u 

Jeszcze jedna kwestja. W kołach 
demokratycznych, które, że użyjemy 
tego wyrażenia, uznają Pana Prezesa 
za swego zakładnika w obozie Bez- 
partyjnego Bloku, rozstrząsają z pe- 
мпа goryczą, iż Pan Prezes— szczery 
demokrata kandyduje na jednej liście 
w. Okręgu wileńskim z redaktorem 
„Słowa”, zdeklarowanym monarchistą. 

Następuje dłuższa pauza. Poczem 
p. Kościałkowski odpowiada, skandu- 
jąc każde słowo. 

— Zarzucają mi przedewszystkiem 
moi osobiści przyjaciele z P.P.S., że 
zgodziłem się figurować na jednej 
liście z p. redaktorem Mackiewiczem, 
z którym istotnie pod względem zat 
patrywań społecznych stoimy na 
dwuch krańcowych skrzydłach. Nie 
taję, iż ta wspólnota listy najmniej- 
szej przyjemności mi nie sprawia 
aczkolwiek cenię p. Mackiewicza, jako 
człowieka uczciwego, prawego i po- 
siadającego dużo odwagi cywilnej. 
Sądzę jednak, że przykrości, które 
mam z tego powodu, są mniejsze od 
tych, jakie mieli przywódcy P. P. S., 
pp. Barlicki i Ziemęcki, zasiadając w 
jednym rządzie z panami Kiernikiem, 
Grabskim Stanisławem i Zdziechow- 
skim. Trudno, w polityce różnie by- 
wa. Zresztą zapomina się, że p. 
Mackiewicz był jednym z pierwszych, 
jeśli nie pierwszym z grupy konser- 
watywnej, który uznał ideologję pań- 
stwową Marszałka Piłsudskiego za 
ideologię zbawienną dla kraju. Tam 
więc, gdzie będzie, chodziło o zagad- 
nienia natury ogólno-państwowej, czy 
to w dziedzinie spraw zagranicznych, 
w dziedzinie wojska, a nawet w in- 
nych — sądzę, że znajdę z p. Mac- 
kiewiczem porozumienie... A czyż je- 
go monarchizm może być straszny 
dla demokratów, wierzących w potę- 
gę swej idei? Czyż dla Polski, mają- 
cej tak jaskrawe przykłady, jak Ros- 
ja, Niemcy i Austrja, które zginęły 

. przez monarchję, może być dzialal- 
ność p. Mackiewicza niebezpieczna?... 

Monarchizm to nic innego, jak 
jedna z form, w której znajduje uj- 
ście tęsknota Polaków do silnej wła- 
dzy. Jest ona jednak bardziej optycz- 
na i słuchowa, niż rzeczowa. Sądzę 
bowiem, że władza Pr zydenta, o 
której przedtem mówiłem, z ewentu- 
alnym powrotem do nazwy Naczelni- 
ka Państwa dla celów psychologicz- 
nych jest tem, co w państwie nowo- 
czesnem faktyczną władzę stanowić 
winno — kończył swe uwagi prezes 
Partji Pracy, 

(„Epoka“) Sa koa 

  

Konfekcja zimowa 

Mipony i reszfki. 
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 Wobec powodzenia jakiem cieszy się nasz 

Biały Tydzień 
przedłużamy takowy na następny 

ui BiqłeaQ TYgOWNIA 
ndzielamy rabaty we wszystkich naszych działach 

POLECAMY: 
Towary białe wszelkiego rodzaju po wyjątkowo niskich cenach 

Suknie wieczorowe i bluzki 

Jedwabie w różnych odcieniach i kolorach 
Wełny płaszczowe i kostiumowe 

GALANTERJA 

Bracia JABŁKOGŚCY gp. nie. 
Wilno, Mickiewicza 18. 
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NEROBZSTANZEIEEREMOZEDEZOBEN 
[722 277 72 202 LRS SE SARNA SRK SL RKA RENEE OJ A G AS 

ul. Chocimska 31 m. 

ABSOLWENT INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPEZJALNEJ 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla 

!. Od g. 3-ej —5-ej. 
dziecka ociemniałego 

[LLA ALL 

в Л i  RADJO-POGOTOWIE 
E Mickiewicza 30, róg Styczn:owej. 

a 
„B 

= Naprawa, regulacja 
i Sktad radjosprzętu. 

pod kierownictwem inżyniera Radjotechniki praktyki zagranicznej. 

Budowa, modernizacja, naprawa i instalacja radjo - odbiorników. 
i magnesowanie słuchawek i głośników. 
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PRZEMIANY MATERJI 

KAMIENIE ZÓGŁCIOWE 
LECZY, 

|  €HOLEKINAZA 
H. NIEMOJEWSKIEGO 

szczegółowe inpormacjo i Śroszuny 
Rs Nowy św T 5 TEL.$04-96 
aądać w antekae is 

SUSE ATASIUTRANST LASAT 

WATROBY 
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РЕРЕРКРЕРЕРЕРЕРКРЕРЕРЕВЕВЕРЕ 
Przy rozpoczynającem się zwapnie- 

niu naczyń krwionośnych, użycie natu- 
ralnej wody gorzkiej Franciszka Józefa 
prowadzi do, regularnego wypróżnienia, ob- 
niżenia wysokiego ciśnienia krw , i wzmo- 
żonej odporności organizmu. Mistrze wie- 
dzy lekarskiej chwalą oddawna uznaną 
wodę Franciszka Józefa, gdyż usuwa 
pewnie i łagodnie zastój krwi w prze- 
wodzie pokarmowym przy nie- 
dostatecznem trawieniu. Ządać w apt. i drog. 

Wydz. Zdr. Nr 126, dn. 28 1X. 27 r. 

Sz DEE PEDEDE PE PEPE PEPE PEDEPEJ 

8 Największe arcydzieło 

i (Les Transatlantiques) 

produkcji Francuskiej 

B wkrótce w kinie „POLONJA*. 

dzwiękach Tan90 
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"SHAMPOO » PROSZKU 
USUWA RADYKALNIE | 
PRZY STAŁEM STOSOWANIU 

TRZY NAJWIĘKSZE 
PLAGI WŁOSÓW: 

  

       
AKC. FR.KARPINSKI 
W WARSZAWIE 

Wydz. Zdr. dn. 17 I Nr 6. 
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OD ADMINISTRACJI. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 
łaskawe wnoszenie przedpłaty za m-c 
LUTY. Konto Czekowe Słowa P. K. O. 

Nr 60269. 

WYSTAWA 
obrazów myśliwskich 

Sala Klubu Inteligencji Pracującej — Mickiewicza 23. 
нвннндиналяноянововаленаеваноняоаяонавонинонсоннаянннннслнаяя 
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CLAUDIO ARRAU 
Genjalny Pianista odza. 

1 328 Nogrodą na Między- 
narodowym Konkur sie 

w Genewie. 

który rozpoczął karjerę jako t. zw. 
„cudowne dziecko”, ukończył studja 
u Ferruccia Busoni'ego. ARRAU należy 
obecnie do wirtuozów pierwszej klasy, 
a jako wykonawca muzyki klasycznej, 
do typu artystów tej miary, jak: 
d'Albert, Backhaus i Egon Petri. 
Fenomenalny talent Arrau'a pozwała 
mu ogarnąć całokształt lieratury forte- 
pianowej i przysporzył mu zaszczytne 
miano „nowoczesnego Liszta". 

Claudio Arrau koncertuje w naj- 
większych miastach Świata, obecnie 
zaś w' Polsce—przy  przepełnionych 
widowniach. 

EBEGD 

а-— у GALA POLSKA 
| 0) używa idealnych 

I BATERJA jj baterii do latarek 

| 
Żądać wszędzie. 
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Wrośliśmy w tę ziemię jak dąb Dewajńis. 
Jak już o tem wspominaliśmy, do- 

niedawna jeszcze urzędowy „Letuvis*, 

który przed kilku zaledwie tygodnia- 

mi wychodzić przestał w Kownie, о- 

głosił cykl artykułów, czy też feljeto- 

nów, o sprawie figurującej na indexie 

prasy litewskiej, o szlachcie i ziemia- 

nach na Litwie. Artykuły te znamien- 

ne są nie ze względu na ich treść, 

nie nawet ze względu na poruszony 

temat, tak dotychczas starannie omija- 

ny, lecz poprostu na ton. | jakkol- 

wiek zobaczymy zaraz poniżej, zgo- 

dzić się w zupełności z wywodami 

autora nie możemy, jest to pierwszy 

artykuł prasy kowieńskiej, który po- 

rusza kwestje tak bliskie naszym 

sercom, który nisomal przemawia do 

nas językiem zrozumiałym, językiem 

naprawdę litewskim. Okoliczność ta, 
poraz pierwszy może od lat 10-ciu,, 

ułatwia nam również pierwszą, połe- 

mikę rzeczową, polemikę sąsiedzką, 

która dotyczy tylko nas, która poru- 

sza sprawy wewnętrzno litewskie, ro- 

dzinne kłótnie, która nie powinna 

wyjść poza ramy i granicę dawnych 

ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Działo się tak dotychczas, że nie 

mogliśmy polemizować z większością 

organów litewskich. Ktoś porównał 

Litwę obecną do młodej Turcji Ke- 

mała Paszy, Turcji skoszlawionej, ma- 

łej, nikczemnej w porównaniu do daw- 

nego imperjum Ottomańskiego Sułta- 

nowi i Kalifów. Zdaje się nam jednak, 

że porównanie nie będzie przejaskra- 

wione, gdy powiemy, że stosunek 
Litwy dzisiejszej, do tej, jakąśmy 

jeszcze pielęgnowali w snach dziecię- 

cych, podobny jest stosunkowi SSSR 
do Rosji. — Niech słowa te nie do- 

trą do Berlina, Londynu, Paryża, czy 

innych stolic Europy, bo tam przyję- 

to by to za paradoks, — ale tak po- 

cichu rozmawiając sobie pomiędzy 

Kownem i Wilnem, zarzutu tego się 

nie boimy, gdy powiemy, że my- 

śmy często byli większymi Litwina- 

mi, niż panowie dziś rządzący w 

Kownie. Czy zatem możliwa była po- 

lemika naprzykład z takim „Lietuvos 
Żinios*, skoro z każdej szpalty wy- 
zierała jej nienawiść... do Polski po- 

" wiecie, — nie tylko, — do Litwy 
przedewszystkiem. Nie bierzemy tu 
specjalnie na cel „Lietuvos Žinios“, 
poprostu chcemy skorzystać z jas- 

krawego przykładu. Przeważna część 

prasy kowieńskiej postępowała iden- 

tycznie. Nienawidzą oni Litwy, niena- 

widzą tradycji litewskich, które mó- 
wią o chwale jej szlachty, nienawidzą 

książąt litewskich, którzy szlachcie 
majątki nadali, nienawidzą starej kul- 
tury litewskiej, którą szlachta stwo- 
rzyła, nienawidzą całej przeszłości, 
historji, literatury, nauki, wspomnień 

o bojach, krwawych ofiarach za nie- 

podległość ojczyzny, pamiątkach, koś- 

ciołach ufundowanych na ziemiach 
litewskich, bo wszystko to jest dzie- 

łem rąk szlachty. To wszystko 
przekreślić, wymazać z  pamieci, 

Oto pierwsze. i główne zadanie 
tych czynników, które dziś budować 
chcą Litwę na jej gruzach, Litwę inną, 

Do i g i a a aaa o i io YE i a a PCE o i a aaa a e ai ai a ЛЕРЕ 

WIECZORY WILEŃSKIE. 
Szopka Akademicka — Premiera w 

Teatrze Polskim. 

W krótkich słowach da się ująć 
*' ogólne wrażenie. Tegoroczna Szopka 

Akademicka nie dorównywa swoim 
poprzednikom przedewszystkiem pod 
względem staranność! wykonania. Ku- 
kiełek, niema co mówić, sporo—lecz 
zaledwie trzy, cztery są dobrze utra- 
fioną| karykaturą znanych w Wilnie 
osób. Kukiełka przy całej swej obo: 
wiązującej groteskowości i karykatu- 
ralności choćby jaknajdalej posuniętej, 
Powinna przecie odznaczać się jaknaj- 
skrupulatniej uchwycenem podobier- 
Stwem do osoby wyprowadzanej na 
szopkową arenę. Prawda, któryś z 
panów akademików, stojąc tuż przy 
rampie szopki ...podpowiada półgło- 
sem: kogo kukiełka wyobraża. Lecz 
to — półśrodek. Zabawa wówczas 
dopiero jest akuratna, gdy zaledwie 
kukiełka się ukaże, wnet wśród wy- J 
buchów śmiechu przeleci odruchowo, 
niejako żywiołowo po sali poszech- 
nie znane nazwisko... 

„P. Achrem-Achremowicz wyglasza- 
JĄc przed podniesieniem  kurtynki 
»WStępne słowo”, kładł usilny na- 
€iSk ną trudność zapędzenia do robo- 
ty „towarzystwo szopkowe* czyli tych 
kolegów j te koleżanki, którzy niejako 
Już zawodowo zajmują się skompo- 
Nowaniem i wykonaniem (Szopki. O- 
czywiście, oczywiście! Panowie i pa- 
nie, artyści szopkowi, mają przecie 
oprócz Szopki sporo na głowie. 
Wszak to przecie ucząca się mło- 
dziež... Prawda. Niemala to okolicz- 
ność lagodząca. Wszelako--gdy się Z 
tą lub ową imprezą występuje publi- 

  

jak odmiennemi są dziś ziemie Sojuza 

Sowietskich Socjalisticzeskich Respublik 

od ziem dawnej Rosji. | któż za złe 

wziąść może krwawe zmagania emi- 

gracji rosyjskiej z panowaniem bol- 

szewików?... 

Lecz mimo tej naszej wielkiej tra- 

gedji rodzinnej, mimo krzywd nawet 

i wojny, nie wygasła ta tęsknota nie- 

przebrana do ojczyzny wspólnej, do 

ojczyzny... więcej naszej niż waszej 

panowie z Kowna. 
* 

Myšmy nienawišcią nie odplacali 

nigdy boleśnie wyrządzonych nam 

krzywd. | oto gdy się pierwsza okazja 

nadarzyła by pomiędzy sobą porozma- 

wiać językiem dla nas zrozumiałym, 

śpieszymy stanąć na stanowisku, a 

nuż... a może coś z tego będzie, mo- 

że się porozumiemy. 

Artykuł „Lietuvisa* na wstępie o 

konieczności zrobienia rachunku su- 

mienia z okazji 10-ciolecia niepodle- 

głości Litwy, Następnie zaś przecho- 

dzi do sprawy szlachty polskiej na 
Litwie: 

„W ciągu dziesięciu lat naszego 
życia niepod'egłego jedna klasa na- 
szych obywateli była szczuta jak pies 
podłej rasy. Do twórczej pracy pań- 
stwowej starano się wciągnąć wszyst- 
stkie klasy, ywszystkie zamieszkujące 
Litwę narody, o jednej tylko klasie 
zgóry zadecydowano: to nasz wróg— 
żadnej litości dla niego podczas woj- 
ny. Prawda, nie mało „praw* zosta- 
wiliśmy tej klasie: ponosić rekwizycje, 
płacić podatki, naprawiać drogi, cier- 
pieć i jęczeć, a podczas uczty  pań- 
stwowej siedzieć za drzwiami. 

| jeszcze smutniej. Stosunki pry- 
watne lub znajomość z tą osobą 
są już oznaką politycznej, lub conaj- 
mniej narodowej nieprawomyślności. 
Skromny głos w prasie, spoglądający 
prawdzie w oczy — to materjał dla 
złych języków, to prawie akt oskarże- 
nia; autor głosu uważany jest za re- 
negata czy też sprzedawczyka. Mowa 
tu o klasie szlachty, o byłych  dzie- 
dzicach. 

W dalszym ciągu dowodzi „Lietu- 

wis* dlaczego się tak działo, dlaczego 
nienawidzono na Litwie szlachtę. Zda- 

niem autora przyczyn ku temu jest 

wiele. Popierwsze szlachta była klasą 

panującą, zaś chłopi litewscy pono- 

sili ciężar pańszczyzny; po drugie w 

okresach ostatnich, gdy lud litewski 
ciężko pracował, szlachta rozjeżdżała 

zagranicą, ciesząc się z bogactw pow- 

stałych z pracy ludu, po trzecie 

szlachta tworzyła placówki poloniza- 

cyjne i po czwarte w chwiłi powsta 

nia państwa litewskiego szlachta pa- 

trzyła li tylko na Warszawę. 
Pisze więc dałej „Lietuvis*: 
„Czy winni są potomkowie, że 

ich przodkowie korzystali z pracy 
pańszczyźnianej? Ostatecznie tak by- 
ło wszędzie, Z drugiej znów stro- 
ny, jeżeli my z taką zaciętością gło- 
simy wszędzie, że starzy majątkowi- 
cze wydarli od ludu roboczego jego 
majątek, to czy nie znajdzie kto iq- 
ny podstawy do twierdzenia, że nie- 
które kroki początkowe naszego zre- 
formowanego życia były oparte na 
zasadzie „grab nagrablennoje"? Albo 
jeżeli będziemy ryczałtem kwestjono- 
wali prawność nabycia starych ma- 
jatków przez ich dawnych właścicieli 

cznie, a przedewszystkiem gdy się 
przyjmuje od Jašniewielmožneį Pu- 
bliczności zapłatę, a wynoszącą za 
miejsce np. w pierwszym i drugim rzę- 
dzie krzesełek 3 złotych, to... to... 
niewolno z „byle czem* występo- 
wać. Siódma z kolei Szopka Akade- 
micka powinna była być jeszcze lep- 
szą niż sześć jej poprzedniczek. A sta- 
ło się, niestety, odwrotnie. 

Widoczny jest aż nadto — poś- 
piech. Zarówno w treści jak w wyko- 
naniu kukiełek. 

W Szopce każdej, jak wiadomo, 
jest część t. zw. tradycyjna, pastusz- 
kowo-herodowa i następująca po niej 
— rewja. W tegorocznej Szopce ma- 
my część „tradycyjną“ odbiegającą od 
dotychczasowego szablonu. Sama o- 
prawa Szopki nie wyobraża już sta- 
jenki Betlejemskiej lecz ukształtowana 
jest per modum jakiejś bramy wileń- 
Skiej z napisem u góry: „Przejazd 
wzbroniony”. Z po za bramy wyzie- 
rają szczyty wież kościoła Św. Anny. 
akoż za podniesieniem kurtyny, uka- 

zuje się w głębi scenki: obraz Najśw. 
Panny Ostrobramskiej i przed tym ob- 
iazem wyśpiewują kmiotkowie kolen- 
dy i zaraz potem czołobitne składają 
hołdy Trzej Królowie (król Batory, 
pierwszy rektor Almae Matris i Mic- 
kiewicz). Krótko to wszystko trwa. 
Niemniej krótki jest „akt* z Herodem, 
Śmiercią, Djabłem i Babą. Wyborna 
jest kukiełka Heroda. Istna to ozdo- 
ba Szopki tegorocznej — wespół z 
kukiełkami p. wiceprezydenta Czyża i 
prof. Massoniusa. Z tych trzech ku- 
kiełek możnaby ułożyć gwiazdę... za- 
sługi dla kompozytorów i autorów 
tegorocznej Szopki Akademickiej. Róż- 
nych widywaliśmy Herodów. Strasz- 
nych okrutnie. Żaden niebył tak ko- 

to kto wie, czy w przyszłości nie po- 
wstaną takie same wątpliwości i w 
stosunku do sposobu nabycia mająt- 
ków przez większość naszych nowych 
bogaczy?” 

O ile, jak zaraz zobaczymy, do 

pewnego stopnia tłómaczenie postę- 

powania szlachty co do dalszych za- 

rzutów, przedstawione są w  „Lietu- 

visie* możliwie objektywnie,. o tyle z 

powyższm ustępem zgodzić się nie 

możemy... 

Panowie z „Lietuvisa* zapamię- 

tajcie sobie raz na zawsze, że majątki 

jakieśmy posiadali, otrzymaliśmy w 

darze od Wielkich Książąt Litewskich. 

Od nikogo nie zostały one zagrabio- 

ne. Otrzymaliśmy je za zasługi wo- 

jenne, za przelew krwi w obronie 

własnej ojczyzny i was potomków 

ludu litewskiego. 

„Dwory polskie były placówkami 
polonizacji, szlachta — zaciekłymi po- 
lonizatorami. Wszystko to prawda, 
lecz jednocześnie czyż nie dali oni 
pracy kulturalnej, czy przez pewien 
czas nie stanowili centrum. kultury? 
Czy nie było u nich szkół, czy nie 
miał tam włościanin na co popatrzeć 
i czego się nauczyć? Czy dwory i 
szlachta mało dały pracowników, głę- 
bokich ' patrjotów Litwy? Czyżby 
wszyscy Obywatele ziemscy byli 
takimi polonizatorami? Czyż nie staje 
się wyraźną różnica na korzyść na- 
szej szlachty, byłych  obszarników, 
gdy się ich porówna z byłymi obszar- 
nikami rosyjskimi na Litwie? Ostatecz- 
nie jeżeli we dworach posługiwano 
się mową polską, czyż to jest ozna- 
ką polonizacji? 

Językiem urzędowym wielkich ksią- 
żąt litewskich był język białoruski, a 
czyż byli oni złymi patrjotami litew- 
skimi? Szkoły jezuickie na Litwie, te- 
atry, oprócz łaciny posługiwały się 
szeroku językiem polskim, a któżby 
w ich pracy mógłby się dopatrzyć jedy- 
nie polonizacji nie zauważając wielkich 
zasług kulturalnych. A słynny  uni- 
wersytet wileński — w gruncie rzeczy 
był przecież polski: polska mowa, 
polscy profesorowie. Czy mógłby kto 
lekceważyć jego wielkie zasługi wo- 
bec kultury litewskiej? Lub chociażby 
Mickiewicz: i pisał po połsku i siebie 
uważał za patrjotę polskiego, a jednak 
wszyscy my uważamy go za swojego 
człowieka, uczymy się go iuż na ławie 
szkolnej. | za swego człówieka uwa- 
żamy go, sądzę, nie dlatego, że w 
utworze swym nazwał Litwę ojczyzną 
swoją. 

Przekonanie o „placówkach szlach- 
ty polskiej jest rzeczą łatwo. zrozu- 
miałą i dlatego bardzo wygodną dia 
kaznodziei beczkowych, lecz przede- 
wszystkiem "wymaga  sumiennego 
sprawdzenia. | niewiadomo, jakie by- 
łyby owoce tego sprawdzenia. Gdy- 
byśmy tak złożyli na jednej szali za- 
slugi beczkowych kaznodziei dla kul- 
tury litewskiej — a na drugiej tej 
przęklętej szlachty, to wielkie pytanie 
która szalka byłaby cięższa. Nie wy- 
kluczonem jest, że szala szlachty by 
przeważyła”. 

Powtarzamy raz jeszcze: poraz 

pierwszy przemawiają tak do nas z 
Kowna. Jakążbyśmy Śmiałość mieli 

odrzucić ten głos, przejść nad nim 

do porządku dziennego, nie odpowie- 

dzieć też językiem zrozumiałym, swoj- 

skim, tutejszym.—Panie z „Lietuvisa*, 
wspomina Pan też o naszej szlachcie 

zagonowej. : 
Coby taki jeden z drugim szlach- 

miczny i tak zapamiętale... 
chał! 

A jestże Józefuowoczka? Jakże 
by miała nie być! Poszczęściło się p. 
Helenie Romer-Ochenkowskiej. Stwo- 
rzyła typ! Może nieśmiertelny: wileń- 
skiej Józefuowoczki. Nie jest to Don 
Kiszot Cerwantesa ale zawsze! 
Ma „ Józeinowoczka* zapewniony dłu- 
gi żywot i wielką popularność — jak 
tacy Schultze i Miiller z „Kładdera- 
datsch'u*, jak „Wippchen*  Stetten- 
heima, jak „„Połusztanników* Buch- 
nera,jjak „Monsieur Prudhomme" Mon- 
nier'a, jak „pani Dulska" Zapolskiej... 
W tegorocznej Szopce Akademickiej 
jest Józefuowoczka na pierwszym 
planie, — i wielkie powodzenie ma 
zawsze. Co odezwie się, to ludzie w 
śmiech. Józefuowoczka też i samego 
djabła wypędza ze sceny. Panowie 
regjonaliści, baczność! 

Zważywszy na demonstrowanie 
Szopki publiczne, to znaczy dla całe- 
go miasta, należałoby zredukować do 
minimum poruszanie spraw uniwersy- 
teckich za bardzo lokalnych, intym- 
nych. Raz po raz występuje jako ku- 
kiełka taki to a taki „kolega“... Co 
publiczności „z miasta” do takiej He- 
kuby? Sprawy naprawdę publiczne 
pragnie ona ogłądać w „krzywem 
zwierciadle" Szopki Akademickiej. 

| jeszcze jedno „ale”. W kukieł- 
kowe wyprowadzenia na scenę Szop- 
ki: pań — trzeba jednak kłaść dobrą 
szczyptę naszej, tradycyjnej galanterji. 
Nie jest wcale paradoksalnem co po- 
wiem, że... niechby sobie była  przy- 
stojna i miła! Nie stoi to bynaj- 
mniej w sprzeczności z karykatural- 
nością szopkową. Przeciwnie. . Może 
kukiełka żeńska być prześliczną; tem 
ostrzejszą będzie satyra spadająca 

nie oddy- 

cie na trzech często dziesięcinach z 

„okolic* laudańskich, czy wileńskich, 

odpowiedział na pański artykuł?.. 

— Ci widzieli?! Upiwszy się chyba 

był czy jak?! Toż jego te same, 
ichnie, Litwiny pałkami mogon przez 

głowę dźwignąć za takie pisania. TOŻ 
to, niech Bóg uchowa, jakie my prze- 

šladowania od nich ciarpieli, wszystko 

równo co za ruskim... 

A gdy z pierwszego zdumienia 

ochłonie, odchrząknie i zastanowi się 

nieco, powie po namyśle: 

— Dlatego i śród Litwinów jest 

sprawiedliwe ludzie. Wszak to musi 

być prawda co mówią, że kiedyšci 

Litwin to wszystko równo jak brat 

ten był, zawszystkim różnicy nie było. 

A byłab dobrza żeby i teraz pogo- 

dzilizia. 

Nie wątpimy, że Pan, Panie z „Lie- 

tuvisa* dobrze ten język rozumie, ję- 

zyk „tutejszego człowieka wzrosłego 

z korzeniami do ziemi ojczystej, któ- 

ry tej ziemi nigdy nie zaprzeda, ani 

nie zdradzi, ani nie odda nikomu 

chyba że mu wydrą żelazem i ogniem, 

l oto on, który tę ziemię z dziada 

pradziada orał, potem swym  zlewał, 

krwią oraszał i bronił, boleśnie od- 

czuwa i zrozumieć dobrze nie może, 

dlaczego tak wielka dzieje się mu i... 

nam wszystkim krzywda. Dlaczego 

ten „Ruski“, Niemiec nie odebrali mu 

ziemi, nie wypędzili na tułaczkę, a 

Litwin to uczynił i jednym zamachem 

strasznego pogromu dokonał szla- 

chty... synów najlepszych tej ziemi. 

"Lecz my rozumiemy też dobrze 

Pana. Rozumiemy ten żal prawdzi- 

wego Litwina do własnego ludu i do 

tych „beczkowych agitatorow“ jak pan 

ich nazywa, którzy w tak Okropnie 

brutalny sposób starają się wymazać 

piękne pamiątki Litwy. Być może na 
jedną tylko małą chwiikę, ale rozma- 

wiamy językiem wspólnym. 

Omal, że się porozumieć możemy, 

uprzednio krzywdy  zapomniawszy 

obopólne. Ale z całą intencją artyku- 

łu „Lietuvisa* zgodzić się nie mo- 

żemy. 

„Lietuvis“ w dalszym ciągu swych 

wywodów mówi o niesprawiedliwem 
wykonaniu reformy rolnej na Litwie, 
dodaje jednak od siebie i długo do- 
wodzi, że reforma ta wogóle koniecz- 
ną była. Z tem się: zgodzić zasadni- 

dniczo nie możemy, że jednak w ar- 

tykule „Lietuvisa* rzecz cała rozpa- 

trywana jest ze stanowiska bardziej 

ekonomicznego niż politycznego, pomi-. 

jamy ten ustęp, gdyż zaprowadziłby 
nas zbyt daleko w rozważaniach na- 

tury szerszej. 

Autor artykułu nazywa marszałka 

Piłsudskiego Litwinem i daje pośrednio 

do zrozumienia, że tęskni on do Li- 

twy. Tak samo rozpatruje ogół szia- 

chty, jako coś bardzo bliskiego @а 

Litwy. Te jednak sympatyczne uwagi, 

jak nieprzyjemny zgrzyt przerywa 

co chwila się powtarzający refren: „co 

było — zgniło i chwastami porosło*. 

W ten sposób autor artykułu daje 

do zrozumienia, że szlachta nigdy do 

na nią z — tekstu. Dlaczego ma być 
na scenie Szopki skończonem  czupi- 
radłem faktycznie bardzo nawet przy- 
stojna Egerja rektoratu? Nie trzeba 
bynajmniej zacierać tego kapitalnego 
szczegółu. Opiewana w Szopce sytu- 
acja nabiera przez to tego, co Fran- 
cuzi zowią malice. A wszelka malice 
ma wdzięk i subtelność nie do pogar- 
dzenia. 

Satis! Satis! Dosyč. Niema naj- 
mniejszej racji „opowiadać* co w 
Szopce pokazują. Kto wytrzyma i sam 
nie pójdzie zobaczyć? Nikt nie wy- 
trzyma. 

Prasa spelni swój obowiązek pod- 
kreśliwszy, to znaczy zwracając uwa- 
gę — Primo na trzy wyborne, wyli- 
czone wyżej kukiełki Heroda prez. 
Czyża i proi. Massoniusa oraz s-kin- 
do na rzeczywiście dowcipne i w do- 
skonałą iormę stylową ujęte kuplety 
Dziada. 

* 

Istnieje jeszcze przedwojenny zwy- 
czaj pisania recenzji o każdej wysta- 
wionej sztuce w teatrze. Jest to prze- 
żytek czasów, kiedy teatr był jedyną 
trybuną z której rozlegała się — u 
nas — mowa polska. 

Cokolwiek bądź spodoba się teat- 
rowi wystawić lub wznowić — oby- 
czaj przyjęty każe zaraz już nazajutrz 
lub najpóźniej na trzeci dzień dać w 
gazecie sprawozdanie. 

Dlaczego? 
Wszak wychodzi — bywa — naj- 

piękniejsze i najkapitalniejsze dzieło, 
bądź naukowe, bądź z dziedziny 
pisarskiego artyzmu, ukazuje się książ- 
ka będąca ozdobą literatury polskiej 
lub obcej,.. i m' ema obowiązku da- 
wać o niej jaknajśpieszniej sprawo- 

  

swej dawnej roli na Litwie nie po- 

wróci. Wreszcie znajdujemy ustęp, w 

którym autor już zupełnie otwarcie 

wypowiada tę myśl: 
„Zmiecie ich życie potrochę, i nikt 

nie ułoży o nich pieśni, ani bajki o- 
powie, chyba w straszną noc dzieci 
żydowskie będą straszyli. Mogliby być 
jednak bardzo pożyteczni, swoimi wia- 
domościami, swojem doświadczeniem, 
swojemi tradycjami kulturalnemi, swo- 
ją honorowością i idealizmem, mogli- 
by zasiać dobre ziarno, z którego, 
matka nas wszystkich, ziemia, wyho- 
dowałaby piękne owoce. Niech nie 
ginie niewykorzystana siła”. 

Obyśmy się mylili, ale zdaje się 
nam, iż tu leży główna sentencja ar- 
tykułu. I zdaje się nam również, że 

nie odbiega ona daleko od tych idei 

powszednich dziś w Kownie: wymazać 

z pamięci, z przeszłości, drogie nam 

tradycje, zniszczyć silę tych, którzy od 

wieków. stanowili... Litwę. Różnica leży 

jedynie w tem, iž „Lietuvis“ uwaža 

szlachtę za zniszczoną zupełnie, której 

obawiać się niema już czego i dlatego 

zaprasza ją do współpracy, dła wy- 

korzystania jej dodatnich czynników 

przy budowie tego nowego państwa, 

które nazywa Litwą, ale które my 

nazwać możemy tylko... Republiką 

Kowieńską. 

Nie panowie!—Wyliczając ujemne 

i dodatnie strony szlachty zapomniał 
autor z „Lietuvisa“, że szlachta nie- 

tylko była szerzycielem kultury i nie- 

francuskiej 

autodorożki i podwozia 

WYKOKARIE LUKSU 
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zdania; oto otwarcie wystawy malar- 
stwa i rzeźby; oto wygłoszona była 

wspaniała prelekcja; oto na jakiemś 

posiedzeniu poruszono sprawy wiel- 

kiej wagi z dziedziny kultury i sztu- 
ki lub powzięto w tej dziedzinie ja- 
kieś ważne uchwały — o tem wszy- 
stkiem niema obowiązku pisać co 
rychlej w gazecie! Tego publiczność 
czytająca... nie wymaga! Natomiast 
niech teatr wystawi najgłupsze jakieś 
sztuczydło, jakąś krotochwiłę z pod 
ciemnej gwiazdy, albo niech wznowi 
stare jak Świat i akuratnie przesta- 
rzałe dramidło, jakiś utwór, którego 
ideologja absolutnie nikogo już nie 
interesuje a którego styl działa na 

nas jak widok... turnjury lub złotej 

„dewizki* na brzuchu — natychmiast 

pai! musi być recenzja w gazecie. 
Musi być! Mało kto czyta... Najczę- 

ściej czytają tylko ci, co na premierze 

byli lub którzy mają zamiar pójść na 

sztukę. Tylko ich recenzja interesuje. 

A i to jeszcze wiele jest takich, któ- 

rych nic a nic nie obchodzi: co tam 

О sztuce napiszą w gazecie! 

Oto np. „Fenomenaina umowa“ 
komedja amerykańska Johnsona wy- 
stawiona w piątek w Teatrze Polskim, 
a w której znowu jest „sympatyczny 
złodziej („uczciwie żyjący z pracy 
rąk swoich*) i idjotyczny policjant. 
Bez sympatycznego i dżentelmeńskie- 
go złodzieja i wystrychniętej przez 
niego na dudka policjj—niema dziś 
„komedji amerykańskiej!" Wiemy, wie- 

my! Nie trzeba nam raz jeszcze po- 
kazywać tego na nowym przykładzie. 

Co tylko grano tę—za przepro- 
szeniem—bujdę dla dzieci na reso- 

rach w Warszawie; jest ona akurat 
na scenie we Lwowie. Dyr. Rychłow- 
ski skąd-że ma wziąć ma każdy pią- 

Podaje się do wiadomości Szanownej Klijen- 

teli, że 10 marca r. b. otwiera się skład konse- 

gnacyjny i Salon wystawowy autodorożek firmy 

EUGEOT 
przy ul. Wileńskiej Mr. 4-2 w М. 

stale na składzie będą wozy turystyczne, 

Ceny Konkurencyjne, 

LKONOMICZNE nA DENZYN 
Szczególnie zwracamy uwagę na wóz 12-50 HP— 

6-cio cylindrowy budowany wyłącznie na ciężkie 

drogi boczne, najniższy punkt podwozi od ziemi 

23 cm. 

tylko rozjeżdżała po zagranicach, lub 

uciskała lud litewski w karbach pań- 

szczyzny, ale przedewszystkiem była 

tem czem jaśnieje przeszłość Wiel- 
kiego Księstwa Litewskiego; przede- 

wszystkiem krew swoją w litewskich 

chorągwiach przelewała, broniąc ziemi 

ojczystej przed wrogiem. Morze tej 

krwi wsiąkło w lasy i pola i łąki li- 

tewskie, ziemię pokryły mogiły bo- 

haterów; azaliż te miljony i tysiące 

ofiar poległych w bohaterskich walkach, 

nie są godne by „o nich ktoś pieśń za- 

Śpiewał lub bajkę opowiedział", azaliż 

tak „zmieść ma ich życie*, gdyż na- 

to zasłużyli? — Czy dlatego z tak 

lekkiem sercem mówicie o zmieceniu z 

oblicza ziemi bezpowrotnie i bez e- 

cha — że to nie wasi synowie ginęli 

na.polu chwały, nie wy ponosiliście 

te ofiary i nie wy zbudowaliście tę 

Litwę jaką zna historja i znają legen- 

dy? — Lecz nam tak mówić nie wol- 

no. My zapomnieć nie mamy prawa, 

nie możemy inie chcemy. Szlachta na 

Litwie, potomkowie wielkich rodów, 

potomkowie Wielkich Książąt Litew- 

skich, nie wymażą nigdy dobrowol- 

nie tradycji przez wieki uświęconych, 

nie sprzedadzą się w jarzmo niewoli 

i praw swych do własnej ojczyzny 

się nie wyrzekną 
m 
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tek nową sztukę? Wystawia „Feno- 
menalną umowę”. Jest, doprawdy, w 
porządku. Oto zrujnowany, ale okrut- 
nie sympatyczny młodzieniec zawie- 
rający „niebywałą umowę” z przeraź- 
liwym farsowo-groteskowym bandytą 
(zowie się Czerwony Bill!!) bojącym 
się jak ognia tylko własnej żony, oto 
stary profesor, skończony ramol, oto 
czarny charakter, eks-wspólnik sym- 
patycznego młodzieńca... Oto ruch, 
hałas, wierutne dziecinady, postacie 
nieskomplikowane, sytuacje naiwne... 
sypią się dolary... zapach (zakazane- 
go!) alkoholu unosi się w powietrzu... 
najmoralniejsi w Świecie młodzieńcy 

całują się z niemniej moralnemi dzie- 
wicami... wszystko kończy się jaknaj- 
lepiej... jeszcze lepiej byłoby aby się 
wcale nie zaczynało... Słowem: coś 
dła dzieci, coś dla zapchania repertu- 
aru; p. Wyrwicz doskonały jako 
zdzieciniały profesor (nie zapomniał 
w charakteryzacji nawet  staroświec- 
kiego „halsztucha” wyglądającego z 
pod odkładanego kołnierzyka mięk- 
kiej koszuli); p. Opolski robi, co 
może, aby „ożywienie* nie słabło w 
sztuce ani na chwilę—ale—co tu pi- 
sać o takich hockach-klockach? 

A no, zapożyczę się u p. W. 
Jampolskiego ze Lwowa. Zakończył | 
swoją recenzję w „Gazecie Lwow- 
skiej”: „Znudziła się nam lekka ko- 
medja francuska, znamy już włoską, 
nie możemy przekonać się do nie- 
mieckiej. Niech żyje Ameryka!" 

A no, niech żyje „котефа“ ате- 
rykańska, djablo do krotochwili po- 
dobna — nim się nam też nie znudzi! 

Gži



  

Pamietajcie, že kto jest za rządem sily 
państwa polskiego i równowagi społecznej 
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Pod hastem mocarstwowem. 
RODACY! 

Oto znów weszliśmy w fazę wyborów, fazę normalnie co pewien czas 

Ogłaszając dziś odezwę „Bezpar- 

tyjaego Komitetu Wyborczego Pola- 

ków Zakordonowych*, wzywającą do 

głosowania na listę Nr. 1, chcielibyś- 

my, aby znalazła ona jaknajszersze 

rozpowszechnienie nietylko między 

zakordonowcami, lecz i ogółem  spo- 

łeczeństwa. Chcielibyśmy, aby nasze 

ponadpartyjne stanowisko, do którego 

rościmy prawo z dawnego charakteru 

historycznego, a obecnego socjalnego, 

znalazło zrozumienie u tych, którzy 

od przewrotu majowego mieli aż nad- 

to czasu do zglębienia problemu 

polskiej racji stanu. 

A problem ten streszcza się w py 

taniu: Mała czy mocarstwowa Polska? 

Walka dwuch „racyj”, która toczy 

się od pierwszego dnia wskrzeszenia 

; naszej Ojczyzny, jest dalszym ciągiem 

dziejowym walki idei mocarstwowej 

okresu XIV — XVII wieków z dąże- 

niem okresu „złotej wolności końca 

XVII i XVIII w., opartem na instruk- 

<jach sejmikowych, dawanych posłom 

sejmowym. 

Upadek zmysłu politycznego, upa. 

dek powagi Króla i Rządu, nietole- 

rancja religijna oto są etapy, PO któ- 

rych staczała się Rzeczpospolita w 

przepaść rozbiorów. 

A po wskrzeszeniu... dalszy niepo- 

prawny ciąg tych samych błędów Ž 

bezsilnością rządu, a przewagą In- 

strukcyj partyjnych. 

I gdy dzięki niezbadanym wyro- 

kom Opatrzności zjawia się mąż, ob- 

darzony mocą położenia tamy wro- 

dzonej samowoli, dążący do przebu- 

dowy naprędce licho skleconego gma- 

chu państwowego, gdy dążenia swe 

chce uskutecznić nie sposobem narzu- 

cenia lecz pobudzeniem energji i myśli 

„ogółu, —to, zdawałoby się, obowiąz- 

kiem każdego uczciwie i zdrowo 

myślącego Polaka jest oddać swój 

głos na listę, którą ten nadzwyczajny, 

a rzadko spotykany w dziejach Polski 

mąż reprezentuje. ЗЕ 

Dziś niema ani czasu, ani miej- 

sca na partyjne płytkie traktowanie 

wyborów! 
Marszałek Piłsudski przewrotem 

majowym wyraźnie uwypukli! tandetę 

pośpiesznej budowy państwowej, a 

odwagą i wolą, dążącą do naprawy 

wykazał zalety, na które czekać w 

Polsce nieomal wiekami bywaliśmy 

zmuszeni. 

Blisko dwuletnią dyktaturę swych 

pomajowych rządów Marszałek Pil- 

sudski poświęcił na podniesienie z 

upadku rozumu politycznego, jak rów- 

nież karnego patrjotyzmu, podczas 
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MOKYLOWSZCZYZNA. 
Ani jedna z prowincyj dawnej Rze- 

czypospolitej Polskiej nie jest tak ma- 

ło znaną szerokiemu naszemu ogóło- 

wi, jak Białoruś; a wśród oddziel- 

nych części Białejrusi — żadna nie 

była tak pomijaną przez naszych pi- 
sarzy, jak. Mohylowszczyzna. To tež 

nie posiadamy w języku polskim żad- 
nego poważniejszego studjum o tych 

najdalej wysuniętych na wschód kre- 

sach; a chcąc odpowiedzieć chociażby 
w najkrótszych wyrazach na pytanie, 
czem była Mohylowszczyzna — mu- 

simy czerpać dane ze źródeł obcych, 
przeważnie pisanych stronnie. Nie 
chcąc poprzestawać na materjale tak 
wątpliwej wartości i dążąc do stwo- 

. rzenia bezstronnego zdania O przesz- 

łości Mohylowszczyzny, pomimo woli 

zmuszeni jesteśmy błąkać się wśród 

starych kronik, inwentarzy, herbarzy, 

uchwał sejmowych, statutów i innych 

źródeł historycznych, wysnuwając Z 

tych danych wątek przeszłości ziemi 

Mohylowskiej. Z natury rzeczy, Od- 

twarzając tą drogą zamierzchłą „prze- 

szłość, zmuszeni jesteśmy niejedno 

budować na przypuszczeniach i hipo- 

tezach, częstokroć wątłych i niepew- 

nych. 

* 

Gubernja Mohylowska, jako jed- 
nostka administracyjna, jest wytworem 
wypadków politycznych 1. 1712-g0. 
Jako całość nie odpowiada ona gra- 
nicom Województw, które istniały na 
jej przestrzeni za czasów  Rzeczypo- 
spolitej. Powstała wkrótce po pierw- 
szym rozbiorze i za wyjątkiem 

gdy, będąc bezapełacyjnym panem sy- 

tuacji mógł robić, co mu się żywnie 
podobało. 

Podejrzewanie więc rządu .obecne- 

go Premjera o dążenia antynarodowe, 

antykatolickie, w skutkach swych bol- 

szewickie, zaliczyć należy do Кагу- 

godnej prowokacji demagogicznej, nie- 

opartej na logice faktów chwili obecnej. 

Natomiast — w perspektywie hi- 
storycznej zmagania się Polski mocar- 

stwowej ze „złotą wolnością* znaj- 

dujemy analogiczny przykład, gdy te 

same wichrzycielskie pobudki zapo- 

czątkowane przez rokosz Zebrzydo- 

wskiego, chociaż zduszone przez Kró- 

la wpłynęły na zarzucenie myśli o 

retormie, dając przez to podstawy do 

rozwijania się „złotej wolności”. 

Prawdy te dobrze są znane na- 

szym współziomkom zza kordonu, 

wychowanym w historycznej „bramie 

wypadowej” na ziemiach, przesiąknię- 

tych krwią w zmaganiach o mocar- 

stwowość, w walkach pod Orszą, 

Czasznikami, Ułą, Połockiem,  Wieli- 

żem, Uświatą. 

W perspektywie historji są nam, 

zakordonowcom, znane fakty przewa- 

gi kultury duchowej znacznej mniej- 

szošci nad większością, gdy samo 

życie pracę tę siormulowalo 'w okre- 

Śleniu obywatela wschodnich połaci 

Rzplitej jako: „gente Ruthenus natione 

Polonus*. Dlatego też ciasny nacjo- 
nalizm, z którego pewien odłam spo- 

łeczeństwa stara się ukuć broń w de- 

cydującym momencie obecnych wybo- 

rów, nie bacząc na ofiary szubienic 

z ostatniego powstania na najdalszych 

rubieżach w Mohylowie, Orszy, Ro- 

haczewie, Mińsku i innych, jest z 

punktu naszego obelgą, rzuconą ca- 

łemu Narodowi z jego szczytnemi 

tradycjami. Jest dążeniem do zniwe- 

lowania szczytnych pojęć ogółu Na- 
rodu do poziomu ciasnego, upoka- 

rzającego partyjnictwa, upodobniają- 

cego się w nowoczesnej Polsce do 

dawnego możnowładztwa, wykorzystu- 

jącego skwapliwie kłopoty królów -dla 

utrzymania uprzywilejowanego stano- 

wiska. 

To też jeżeli nie każdego stać na 

wyciągnięcie z historji naszej konse- 

kwentnych wniosków pozytywnych co 

do tego, co nam dziś przy wyborach 

czynić należy, to jednak każdego chy- 

ba stać powinno na to, ażeby z całą 

pewnością pojął czego czynić n'e ma 

prawa: a mianowicie obywatelowi 

uczciwemu i zdolnemu myśleć  kate- 

gorjami państwowotwórczemi nie zaś 

wiecowemi, nie wolno stawać  prze- 

szkodą, nie wolno budować tam i za- 

pór temu jedynemu człowiekowi, któ- 

ry potrafił opanować narodową anar- 

chję i pochwycić wymykającą w nie- 

zmierzoną dal przeszłości wielką ideę 

i ambicję mocarstwową Polski. 
Michał Obiezierski. 

swych powiatów północnych, które 
przez czas jakiś wchodziły w skład 
gubernji Witebskiej, w przeciągu bli- 
sko półtora wieku tworzy pod wzglę- 
dem administracyjnym niezmienną ca- 
łość. 

Położona geograficznie pomiędzy 
460 i 510 wschodniej długości 520 i 560 
północnej szerokości geograficznej. 
Mohylewszczyzna graniczy na półno- 
cy z gubernją Witebską, na zachodzie z 
ziemią Mińską, na południu i połud- 
nio-wschodzie z gub. Czernihowską, 
wreszcie na wschodzie z gub. Smo- 
leńską. 

Przestrzeń gubernii Mohylowskiej, 

zajmując około 42000 wiorst kwadra- 
towych, posiada zlekka falistą po- 
wierzchnię, na północy pagórkowatą, 
a na południu przechodząc w równi- 

nę. Powiat Sieński stanowiący  pół- 
nocno-zachodnią część gubernji, po- 
siada mnóstwo jezior, z których bio- 

rą -swój początek drobne do- 
pływy Zachodniej Dźwiny i Dnie- 
pru. Wzgórza, przecinające 
ten powiat i ciągnące się dalej przez 

sąsiedni powiat Orszański, tworzą 
granicę basenów Dźwiny i Dniepru. 
Ten ostatni jest największą rzeką du- 

bernji; ze strony prawej dopływa doń 
w Rohaczewie Druć, a z lewej w Ło- 
jowie Soż z jej więszemi dopływami 
Pronią, Ostremą, Biesiadzią i Ipu- 
ciem. -- Cała ta połać ziemi od naj- 
dawniejszych czasów jest zamieszka- 
ną przeważnie przez ludność biało- 
ruską, którą kronikarze ruscy wywo- 
dzą od plemiom Krzywiczów, Dreho- 
wiczów i Radymiczów. 

Nie wdając się w dzieje epoki 
przedhistorycznej, nadzwyczaj mało 

   

w każdem państwie parłamentarnem się powtarzającą, a przecież bez- 

sprzecznie chorobliwą, fazę podniecenia, gorączki, walki i szykan. 

Bolesnym, a jednak koniecznym dniom majowym zawdzięczamy, że 

ta faza nie przedstawia się nam tak beznadziejnie anarchiczna, bezmyślna, 
histeryczna jak okres wyborów do ostatniego Sejmu. Nad biegiem życia 
politycznego w Polsce zaciążyła jednolita, zdecydowana, świadoma siebie 

wola człowieka, który umie chcieć i wykonać. | gdyby nawet postać tego 

człowieka nie reprezentowała tych wszystkich wartości ideowych, jakich jest 

uosobieniem, a tylko wolę i jej realizację, już stanowiłaby dość potężną 

kotwice, ażeby na niej cała nawa państwowa bezpiecznie spocząć mogła. 

Polsce nie zbywało nigdy na zasobach: ani duchowych, ani materjal- 
nych; wielkie pokłady bogactw naturalnych spoczywają w Niej dotąd nie- 
wyzyskane — większe znacznie skarby sił psychicznych trwonią się i Ście- 

rają od wieków nadaremnie w prywacie lub partyjnictwie. 
I oto upadliśmy, a zmartwychwstawszy nie czuliśmy się wystarczająco 

silni. Bo naszym brakiem i nędzą jest anarchiczność, nieskoordynowanie 
mocy i wysiłków, nieświadomość samych siebie, własnych celów i środków. 

Marszałek Piłsudski stał się tą więzią, co chcących i nie 
chcących w jednolitą całość skupia, tą myślą co za bezmyślnych 
sądzi, wolą co każdą iozwichrzoną jednostkę do spełnienia 
obowiązków swego stanowiska 

Ale będąc tą dłonią twardą, co mocno prostej 

sprowadza. 

drogi państwowej 

strzeże, Premier obecny nie jest i nie chce być materją palną coby formy 

uznane i ukształtowane tego państwa 

Nie ustrój parlamentarny z Polski, ale demagogję z ustroju 

mentarnego w Polsce postanowił usunąć i usuwa systematycznie. | 

miał rozsadzać. 

parla- 

do- 

rosłszy do Jego idei, czy tylko ukorzywszy się przed jej siłą stanęła dziś 

przy Marszałku większość zblokowana przy liście Nr. 1. 

Ale nie będzie współpracy z nim, jeżeli przyjdziemy do niego jako 

popierające go, a Ścierające się między sobą o udział w rządzie i 

rządowej — partje. Nie poparcia przez partje, ale wzniesienia 

ponad partje potrzebuje sternik 
l z tem powinniśmy iść do sejmu — z gotowością 

instrukcji sejmikowych, co niegdyś w 

misce 

się 
państwowej nawy. 

rezygnacji z 

grób Polskę wtrąciły, z mocnem po- 

Czuciem, że o państwo, nie o podział tek, a zwłaszcza źródeł dochodów, 

chodzić musi w przyszłej lzbie, jeżeli ma być ona czynnikiem konsolidują- 

cym, nie rozsadzającym organizm państwowy. 

A organizm ten musi być potężny i zdrowy, bo dzień w 

którym zgodzimy się, aby pozostał słaby i niedołężny, a choćby 

tylko przeciętny i marny — będzie wyrokiem naszej zagłady. 
W Europie Środkowej i Wschodniej niema miejsca na Pol- 

skę drobną, czy jaką—taką! 

Jest miejsce tylko na Mocarstwo o wielkiej ręce i 
szerokim tchu! 

Do pracy nad takiem mocarstwem, nie nad pierwszem lepszem  że- 

rowiskiem dla stronnictw i koteryjek wzvwamy dziś Was Współobywatele, 

my bez ziemi i kąta własnego obywatele całej Polski! 

Miejmy nadzieję, że po zwycięstwie odniesionem przy wyborach do 
Sejmu obecnego, Rząd pierwszy wyciągnie rękę do tych stronnictw i ugru- 
powań sejmowych, które tak jak i on piastując ideał mocarstwowej Pol- 
ski, w obozie jego przeciwników znalazły się przez bolesne nieporozumie- 
nie. Jako Polacy z za kordonu, widzący przedewszystkiem jedną Ojczyznę, 
starać się ze wszelkich sił będziemy, ażeby jutrzenka zgody zapanowała 
w całym obozie czynników państwowo-twórczych. 

Oddajcie głosy na listę Nr. 1. 

Nie dla tej lub innej grupy wchodzącej w skład blo- 
ku, może i niebezinteresownie, ale dla wielkiej myśli mo- 

carstwowej, dla cenniejszej w Polsce nad wszystko idei 
potęgi Państwa, którą ona przedstawia! 

Bezpartyjny Komitet Wyborczy Polaków Zakordonowych. 

Prezes — Michał Obiezierski 

Sekretarz — Kazimierz Leczycki 

zbadanej, zwłaszcza na przestrzeni 
Mohylowszczyzny, skonstatować mo- 
żemy, że już wiek XI zastaje tu sze- 
reg oddzielnych dziedzin książęcych. 
Więc w północnej części dzisiejszej 
Mohylowszczyzny posiadają swe wło- 
šci kniaziowie połocey; leżą tu ich 
dzielnice Łukomska, Drucka i Witeb- 
ska; część wschodnia i środkowa sta- 
nowi „udział* kniaziów Smoleńskich 
i Mścisławskich; południowo-wschod- 
nią połać tego kraju dzierżą kniazio- 
wie Siewierscy, a południowo-zachod- 
nią posiadają kniaziowie Turowscy. 
Obok władzy kniaziów kwitnie tu i 
władza ludu, który schodzi się do 
grodów książęcych na wiece, nieraz 
nadzwyczaj ludne i potężne. Wiece nie- 
tylko decydują ważniejsze sprawy swych 
dzielnic, ale nawet paktują ze swymi 
kniaziami o zakres ich służby, a czę- 
stokroć zrzucają z księżęcych stolców 
niemiłych im władców. Rozrost wła- 
dzy wieców ludowych jest charaktery- 
stycznym dla ziem Białoruskich; zja- 
wisko to nie da się zauważyć w in- 
nych dzielnicach ruskich, za wyjąt- 
kiem Pskowa i Nowogrodu; przypusz- 
czać należy, że właśnie bliskie są- 
siedztwo tych dwóch ostatnich dziel- 
nic i ich przykład tłumaczy w pew- 
nym stopniu wzrost ludowładztwa 
wśród dawnych Krzywiczów, Dreho- 
wiczów i Radymiczów. Nie ulega rów- 
nież wątpliwości, że czynnikiem wzma- 
gającym władzę ludu, są nieustanne 
waśnie i spory kniaziów bądź o gra- 
nice swych dzierżaw, bądź o  pierw- 
szeństwo w dziedziczeniu dzielnic. 
s. Epoka tak zwanych „udzielnych 
waśni”, trwająca od XI do XIV stu- 
lecia, daje szereg przykładów nieu- 

   

stannych prawie takich walk brater- 
skich. Obok walk o udziały ma miej- 
sce rozpadanie się w drodze sukcesji 
oddzielnych księstw na drobne ksią- 
stewka, np. dziedzictwo kniaziów 
Druckich już w XIII stuleciu tworzy 
cały szereg oddzielnych włości, któ- 
rych nazwy przechowane do naszych 
czasów, należą do miejscowości roz- 
rzuconych na przestrzeni zaledwie kil- 
kudziesięciu mil kwadratowych, i w 
ten sposób najlepiej świadczą, z jaką 
szybkością dzielnice tych kniaziów prze- 
obrażały się w stosunkowo niewielkie 
dobra ziemskie; mamy więc obok 
kniaziów na Drucku, których linja 
prosta szczyci się pochodzeniem od 
niej Zofji, królowej polskiej, żeny 
Władysława Jagiełły, —kniaziów Druc- 
kich Podberezkich (Podberezie), Druc- 
kich Sokolińskich (Sokolnia), Druc- 
kich Tołoczyńskich (Tołoczyn), Druc- 
kich Oziereckich (Ozierce), Druckich 
Bakrynowskich (Bakrynów), Druckich 
Prichabskich (Prychaby),  Druckich 
Horskich (Hory), wreszcie Druckich 
Lubeckich (dzielnice tych ostatnich 
leżą poza granicami Mohylowszczyz- 
ny). 

V sec oczywista, že podobne roz- 
pylanie się dzielnic książęcych nie 
może sprzyjać ani wzmożeniu się 
władzy kniaziów, ani tembardziej roz- 
rostowi planów  dynastycznych, pod 
których znakiem mogłaby się naro- 
dzić idea państwowości. - Tymczasem 
ta ostatnia pojawia się i powoli roz- 
rasta w ościennych dzielnicach. Gdy 
kniaziowie Połoccy, Druccy, Mści- 
sławcy, Turowscy i Siewierscy zuży- 
wają siły swych drużyn w walkach o 
drobne interesy osobiste, na wscho- 

  

Sfan prawny mienia 
Vv. 

Własność na domy mieszkalne zo- 
stała skasowaną przez władze sowiec- 
kie mocą dekretu z dn. 20 sierpnia 
1918 r. 

Skutki tego dekretu przeszły wszel- 
kie oczekiwania prawodawców, którzy 
go napisali i jako prawo ogłosili: już 
podczas zimy 1919-20 r. Petersburg i 
Moskwa miały do zawdzięczenia temu 
dekretowi taki wygląd, że ani jeden 
człowiek kulturalny, przybywający z 
zachodu, nie mógł uwierzyć w to, że 
w domach obu tych miast jeszcze 
mieszkają ludzie. Stało się to w spo- 
sób zupełnie zrozumiały: z chwilą 
skasowania prawa własności na do- 
my mieszkalne, budynki te zostały 
znacjonalizowane lub zmunicypalizo- 
wane, to znaczy Stały się własnością 
państwa. Państwo zleciło zarząd tych 
domów t. zw. komitetom domowym, 
nie posiadającym nietylko zdolności i 
przygotowania do zarządzania temi 
domami, ale, co najważniejsza, nie 
mającym funduszów, niezbędnych dla 
konserwacji budynków.—Gdy się we- 
źmie pod uwagę, że jednocześnie po- 
stanowiono „upłoćn't kwartiry* w 
drodze rekwizycji mieszkań dla róż- 
nych komisarzy ludowych, ajentów 
„czeki* i przedstawicieli proletarjatu, 
którzy z zazdrością spoglądając w 
przeciągu szeregu lat na mieszkania. 
„burżujów*, oddawna marzyli o wkro- 
czeniu do tych mieszkań, nie mając 
jednakże ani zamiaru ani chęci wy- 
dawania pieniędzy na podtrzymanie 
lokali i domów, w których obecnie 
zamieszkali,—stanie się dla nas jas- 
nem, czemu domy w wielkich mia- 
stach Rosji Sowieckiej w przeciągu 
jednego roku, a nawet jednej zimy, 
przeobraziły się w budynki — szkiele- 
ty, pokryte lodową masą. Oto oka- 
zało się, że z ustąpieniem właścicieli 
niema komu nietylko dozorować lub 
restaurować domów ale nawet opalać 
je i konserwować w nich wodociągi 
i kanalizację. Nowi lokatorowie, w 
braku opału, palili w piecach mebla- 
mi. drzwiami, oknami, a nawet pod- 
łogami; gdy jednak i tego opału 
zbrakło, porzucali dotychczasowe mie- 
szkania przenosząc się do innych. W 
nieopalonych domach pękały rury 
wodociągowe i kanalizacyjne, zalewa- 
jąc podłogi, sufity i ściany, mróz do- 
konywał reszty, przeobrażając naj- 
piękniejsze pałace i domy w fanta- 
styczne góry lodowe. 

Stan dowów w miastach na pro- 
wincji nie był lepszy. Reformatorowie 
dopiero teraz zrozumieli absurdalność 
swych poczynań doktrynerskich. Za- 
częto radzić nad tem, jak złemu za- 
radzić i zdecydowano się na krok 
„reakcyjny“: w dn. 28 grudnia 1921 r. 
zostaje wydany dekret o demunicypa- 
lizacji domów mieszkalnych na rzecz 
ich dawnych właścicieli. Dekret ten 
stanowi, że zwraca się domy 1—2 
mieszkaniowe na prowincji, a 5-cio 
mieszkaniowe w Petersburgu i Mo- 
skwie, że nie podlegają demunicy- 
palizacjj domy, zajęte przez państwo- 
we lub komunalne instytucje, robot- 
nicze spółdzielnie mieszkaniowe i t. 
zw. „kolektywy* lokatorskie, że wła- 
Ściciel, któremu oddano dom, obo- 
wiązany jest odrestaurować go w 
przęciągu roku i że, wreszcie, decyzje 
w sprawach demunicypalizacji domów 
należą do specjalnych Gubernjalnych 
Komisyj dla demunicypalizacji. 

Demunicypalizacja nie dotyczy zie- 
mi, na której dom jest wybudowany. 

dzie, pod wpływem ucisku Tatarskiej 
Hordy, a na Zachodzie pod grozą 
krzyżackiego niebezpieczeństwa i ta- 
tarskich napadów - poczyna krzepnąć 
i dojrzewać myśl konieczności pań- 
stwowego zjednoczenia. 

Rozdając się na szereg drobnych 
ksiąstewek, dzielnica Połockie, Druc- 
kie, Mścisławskie, Czernihowskie i 
Siewierskie, nie mogą stawić czoła 
tej dziejowej konieczności; pozostaje 
więc im tylko do rozstrzygnięcia py- 
tanie, na którą przychylić się stronę: 
czy pójść ze wschodem, czy połączyć 
swe losy z zachodem? 

Odpowiedź przynoszą względy na- 
tury historycznej, socjalnej i plemien- 
nej: Już w Xl wieku książęta Litews- 
cy Kiernus i Ginzbut zdobywają 
część Białejrusi, położoną na zachód 
od dzisiejszej Mohylowszcyzny. Ksią- 
żęta i wodzowie Litewscy: Montwiłł 
li, Erdziwiłł, Mingajło, Skirmunt, Troj- 
nat i Algimunt okrywają się sławą 
w walkach z książętami Białej i Po- 
łudniowej Rusi, rozszerzając jedno- 
cześnie granice Litewskich posiadłoś- 
ci. W roku 1230 potęga Liiwy jest 
już tak wielką, że Ruś Kijowska, sta- 
nowiąca najmocniejsze z Księstw Ru- 
skich tej epoki, nie jest w stanie sta- 
wić czoła potędze Litewskiej, która 
w bitwie pod Mohilną, zadaje jej cios 
potężny. 

W dziesięć lat później książe Li- 
tewski_Erdziwiłł bez krwi przelewu 
przyłącza do Litwy spustoszone przez 
napad hord tatarskich Brześć, Grod- 
no, Wołkowysk, Słonim, i Nowo- 
gródek, a więc kraje, zamieszkane 
przez ludność mówiącą tym sa- 
mym _ językiem, którym mówią 

     

polskiego w Rosji. 
Ziemia ta, oczywiście, w myśl zasad 
maksymalistycznych, pozostaje wła- 
snością państwa. 

Wydany w 1922 r. Kodeks Cywil- 
ny, liczy się już z demunicypalizacją 
domów, jako z faktem uznanym przez 
prawo sowieckie: art. 54 tego kodek- 
su stanowi, że „przedmiotem własno- 
ści prywatnej mogą być niezmunicy- 
palizowane budynki." 

Ponieważ prawo, dotyczące zwro- 
tu domów ich „byłym właścicielom*, 
zmusiło władze sowieckie do ustala- 
nia, kto był tym właścicielem w chwili 
wydania pierwotnego dekretu, kasują- 
cego prawo właności, przeto wkrótce 
zaszła potrzeba ustanowienia sposo- 
bu wyjaśniania praw do domów tych 
osób, które domagają się ich zwrotu. 
W tym celu Komisarjat Ludowy Spra- 
wiedliwości w dn. 29 października 
1924 roku rozesłał cyrkularz ustalają- 
cy sposób wydawania zaświadczeń na 
prawo zwrotu domów. Zaświadczenia 
takie mają nacelu stwierdzenie, że da- 
na osoba jest właścicielem zwróco- 
nego domu; są to tytuły posiadania, 
zastępujące dawniejsze tytuły wła- 
sności. 

Dekret o demunicypalizacji domów 
wywołał narazie duży pęd do zgla- 
szania żądań zwrotu. Jednakże pęd 
ten został znacznie osłabiony przez 
pelną pėriidji politykę rządu 
względem dawnych właścicieli: domy 
oddawano, ale żądano niezwłocznego 
przeprowadzenia ich remontu; gdy zaś 
takowy był dokonany, odbierano do- 
my z powrotem na rzecz państwa. 
Zniechęciło to dawnych właścicieli, 
którzy niechcąc ryzykować resztkami 
uratowanej przed rabunkiem goto- 
wizny, woleli zachować się biernie 
wobec propozycji władz, pełnych złej 
wiary. 

Skłoniło to WCIK do wydania w 
dniu 12 kwietnia 1926 r. nowego de- 
kretu, który pozwala zwracać domy 
mieszkalne nietylko byłym  wlašcicie- 
lom ale iich sukcesorom, jeśli ujaw- 
niają oni faktyczną opiekę nad temi 
domami, to znaczy zajmują się re- 
montem, płaceniem podatków, aseku- 
racji i t. p. Jeśli jednakże i te osoby 
nie wykazują faktycznej opieki, lub 
nie mają gospodarczego związku z 
domem, to dom taki może być odda- 
ny osobom trzecim, które wykażą 
swój gospodarczy związek z danym 
domem. 

Zdemunicypalizowane domy, odda- 
ne osobom prywatnym, stają się ich 
własnością i jako takie mogą być 
sprzedawane i zastawiane pod pew- 
nemi jednakże warunkami, a miano- 
wicie: a) by w rezultacie takich umów 
w ręku jednego nabywcy, jego mał- 
żonki lub niepełnoletnich dzieci nie 
znałazły się dwie lub więcej posiad- 
łości, b) by w imieniu sprzedawcy, 
jego małżonki i niepełnoletnich dzieci 
nie było dokonywane zbycie więcej, 
niż jednej posiadłości w okresie 3 lat. 

Dekret, zezwalający na demunicy- 
palizację domów mieszkalnych, do- 
czekał się już nawet swej interpretacji 
przez plenum Najwyższego Sądu So- 
wieckiego (Wierchsud). Judykatura ta 
np. uznaje, że ogrody owocowe typu 
willowego (usadiebnaho tipa) w mia- 
stach winny być demunicypalizowane 
i oddawane prywatnym właścicielom 
wraz z domami, znajdującemi się przy 
tych ogrodach, że natomiast Owoco- 
we ogrody handlowe nie mogą pod- 
legać demunicypalizacji, . (D. C. N,) 

Mirost «w Obieziersk!. 
m ZA 

przodkowie dzisiejszych  Bialoru- 
sinów. Zgnębiony przez tatarów lud 
tych dzielnic wybiega z lasów, podda- 
jąc się księciu litewskiemu i garnąc 
pod jego opiekę.—Oczywiście, Tata- 
rzy pozbawieni daniny ziem, zajętych 
przez Erdziwiłła w r. 1242 ruszają 
na Litwę z odwetem. Erdziwiłł jednak 
nie czeka w domu przyjęcia nieprzy- 
jaciela; słysząc o zbliżającej się hor- 
dzie, wyrusza przeciw niej i w bitwie 
przy ujściu Prypeci do Dniepru, a 
więc niedaleko od południowych krań- 
ców dzisiejszej Mohylowszczyzny, za- 
daje tatarom klęskę. 

Następca Erdziwiłła, pierwszy ka- 
tolicki kiąże Litwy, Mendog, prowadzi 
w dalszym ciągu dzieło rozszerzenia 
granic Litwy: wysyła on swych synow- 
ców Towtywiłła i Arwida, dając im 
wojsko, aby szukali dla siebie po- 
siadłości. Towtywiłł i Arwid, udają 
się na Białoruś i opanowują Połock 
i Witebsk, a z niemi razem włości 
książąt Druckich i Łukomskich i nie- 
które dziedziny kniaziów Smoleńskich; 
w ten sposób dzisiejsze powiaty Sień- 
ski i Orszański, a poniekąd i Mohy- 
lowski, podpadają pod władzę Litwy. 

Od tej chwili (połowa XIII stule- 
lecia) datuje się państwotwórczy wpływ 
Litwy na dzisiejszą Mohylowszczyz- 
nę. Wpływ ten jest tem łatwiejszy, że 
przybyli z Litwy nowi książętą Po- 
łoccy i Witebscy przyjmują chęt- 
nie wiarę i język miejscowej lu- 
dności i łączą się węzłami po- 
krewieństwa z ruskimi kniaziami: 
zdobywa im to sympatje miejscowej 
ludności, która chętnie walczy pod 
ich przewodem. To powodzenie ośmie- 
la ich tak dalece, że zapomniawszy o
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THE CONRADITE. 
Pamiętamy wszyscy jak wzg ędnie 

niedawno wyłoniła się nader ożywio- 
na dyskusja, w której brali udział 
najznakomitsi przedstawiciele polskiej 
literatury i myśli, nad stosunkiem 
Conrada Korzeniowskiego do Polski, 
specjalnie zaś nad tem, czy dobrze, 
czy źle zrobił iż zerwał z ojczystemi 
tradycjami i stał się sławnym 
pisarzem angielskim. Nikt nie przy- 
puszczał zapewne wówczas, że Con- 
rad w życiu polskiem nie pozostanie 
samotnym i stworzy całą ialangę na- 
śladowców, nową szkołę — Conra- 
dystów. Nie wdając się więc w kry- 
tykę samego Conrada chciałbym po- 
krótce scharakteryzować jego adep- 
tów. Mianowicie w Stanach Zjedno- 
czonych powstało w 1924 roku sto- 
warzyszenie kulturalno - wycho vawcze 
pod nazwą „The Conradite* o aspi- 
racjach artystycznych, założone przez 
polskich studentów, które wzięło, jak 
sama nazwa wskazuje, Conrada Ko- 
rzeniowskiego za swego przewodnika 
duchowego, za ideał godny osiąg- 
nięcia. 

Głównym zadaniem klubu jest jak- 
najlepsze opanowanie języka angiel- 
skiego, zapoznanie się z kulturą anglo- 
saską, Oraz dążność, aby za przykła- 
dem swego patrona stać się jej wspól- 
twórcami. Ponadto Conradyści dążą 
do wyrobienia w sobie tych wysokich 
cnót osobistych i społecznych, jakie- 
mi był obdarzony Conrad, i które 
propagował w swych dziełach. 

Pragną oni cel ten osiągnąć za 
pomocą wprowadzenia języka angiel- 
skiego jako obowiązującego w klubie 
i w życiu codziennem, studjując i ko- 
mentując dzieła Korzeniowskiego jako 
niedościgniony przykłada, wzorowej 
angielszczyzny, Oraz wydając swój 
dziennik „The Conradite*, w którym 
poszczególni członkowie mogliby wy- 
powiadać swe poglądy na różne za- 
gadnienia i drukować utwory  lite- 
rackie. 

Organizacja ta, jak już zaznaczy- 
łem powyżej, założona w 1924 roku 
w Buffallo rozwinęła się już bardzo 
i obecnie liczy przeszło 100 człon- 
ków. 

Otóż z góry trzeba podobne prą- 
dy uznać jako niezmiernie szkodliwe 
i wymagające jaknajszybszego Zara- 
dzenia. Polska emigracja, a w szcze- 
gólności amerykańska, sekrutuje się 
przeważnie z niższych sfer społecz- 
nych, jak chłopów i robotników, a 
więc ludzi pozbawionych wykształce- 
nia choćby elementarnego, i posiada 
znikomy procent inteligencji. 

| teraz, kiedy ze sfer tych powsta- 
ją powoli nowe kadry inteligencji, 
złożone z młodzieży, urodzonej w 
Ameryce i kończącej szkoły i uniwer- 
sytety amerykańskie, jesteśmy Świad- 
kami jak młodzież ta świadomie dąży 
do wynarodowienia się, jak ją nie- 
zmiernie mało interesuje literatura i 
kultura ojczysta. Mimo bowiem za- 
pewnień klubu, iż „mówiąc po angiel- 
sku, będą dążyć do zachowania du- 
cha polskiego”, nie ulega wątpliwości, 
iż młody człowiek, mówiący i zmu- 
szający się do myślenia po angielsku, 
będąc przytem pozbawiony wpływu 
kultury polskiej w domu, w bardzo 
prędkim czasie stanie się tylko Pola- 
kiem z nazwiska. Jest to tem pewniej- 
sze, iż prasa amerykańska, szeroko 
omawiająca powstanie klubu, uważa 
go za Organizację asymilacyjną, jak 
np. „The Bufallo Ars Journal“, który 
pisze „The young people oi all the 
races which unite to form the popu- 
lation of this great country". 

Jest rzeczą bezsprzecznie konieczną 
aby Połacy w Ameryce byli dobrymi 
obywatelami amerykańskimi i brali 
czynny udział w tej pracy i rozwoju 
(tacy Niemcy np.), lecz jest niemniej 
koniecznem, ażeby pieczołowicie pie- 
lęgnowali tradycje ojczyste, a tem Sa- 
"mem pozostali dobrymi  patrjotami. 
Czas już najwyższy, aby miarodajne 

Albatros. 
Nad grzbietem fal, gdzie wicher grał 
Bezkresom hymn ponury, 
Wykluł się w ciemnej niszy skał 
Albatros srebrnopióry. 

Zbrzydziwszy sobie zimny głaz, 
Co był mu łonem zrodzin, 
Wzbił się ku życia pełni kras, 
Ku czarom chwil i godzin!.. 

Wzieciat nad lazur w puchy chmur, 

W promienny świat nieznany, 

Chcąc użyć mocy skrzydlich piór 

l czynów żądzą gnany... 

Tak przeszło wiele, wiele dni, 
Żaglościgfitnie przestworze 
I w słońca skrach jak widmo Iśni 

Zwiedza rodzinne morze... 
Rozwinął skrzydła długie w dat... 

Oparów morskich syty... 

Nad grzbietem ukochanych fal 
Wzwyż płynie, hen! w błękity!.. 

Lecz raz gdy równoważnych sił 

Žabrakto gdzieś u góry, 
A morzem wiatr złowróżbnie wył, 

W kłęby się zbiegły. chmury.., 

Burza objęła światła krąg 

Żądłami złych błyskawic, 
Wśród konwulsyjnych fali mąk 
Siadł bół słonawych mgławic... 

l tylko gdzieś, nad zamęt burz 

Jak myśl uczonych — śmiały, 

Wzbił się bezkresów wodnych siróż 

Albatros śnieżnobiały! 

Pławi się w słonej, morskiej mgle 

Drwić zda się z tych nędzarzy, 
Co patrzą wciąż skąd wiatr im dmie,.. 

— On się nad chmurą waży!... 

Qn piersią swoją zwałcza spór 
Złych mocy i mamideł 

I przez gwiżdżących wichrów chór 

Mknie błyskiem ostrych skrzydeł. 

— Tak przetrwać piekło i znów żyć 
Trzeba wśród wichrów wycia, 

W słoneczny krąg wśród burz się wzbić 
Być Albatrosem życia! 

Stanisław Swiachki. 

czynniki poświęciły więcej uwagi pol- 
skiej emigracji, zostawionej samopas, 
przystąpiły do zorganizowania nad 
nią racjonalnej opieki, tembardziej, iż 
coraz więcej mówi się o tem w 
prasie, coraz częściej same organiza- 
cje emigracyjne proszą o książki, o 
prelegentów, o szkoły. I byloby dale- 
ko więcej pożądanem, aby polscy u- 
czeni, artyści i pedagodzy urządzali 
systematyczne tournće po Ameryce 
niż—jak to się dzieje dotychczas 
wyprawiali się po złote runo dolaro- 
we partyjnicy i polityczni demagodzy, 
którzy zohydzaniem stosunków wew- 
nętrznych mogą tylko zniechęcić i 
odstręczyć emigrację od macierzy. 
Akademickiemi organizacjami zajmuje 
się wydział zagraniczny Z.N.P.N.A. 
lecz niestety nie może rozwinąć żyw- 
szej działalności, nie mając najmniej- 
szej pomocy materjalnej, ani od Rzą- 
du, ani od społeczeństwa. Składki stu- 
denckie, które te tak niezmiernie po- 
żyteczną, a niedocenianą organizację 
utrzymuje przy życiu, są tak skrom- 
ne, iż pozwalają tylko na nieregular- 
ne wysyłanie czasopism i książek, lub 
na ułatwienie studjów w kraju reemi- 
grantów. jeżeli porównać to z dzia- 
łalnością takiego choćby wydziału za- 
granicznego „Deutsche-studenten- 
schaitu*, który wydaje na podobne 
cele dziesiątki tysięcy marek niemiec- 
kich — to jest to naprawdę niewiele. 

Trzeba mieć jednak nadzieję, iż 
znajdą się tacy, którzy dopomogę 
wydziałowi w tej pracy, aby młodzież 
polska poza granicami kraju brała za 
mistrzów swych nie Conrada, lecz 
Zeromskiego i aby starała się wzbo-: 
gacić rodzinną kulturę, a troskę o li- 
teraturę angielską pozostawiła anglo- 
sasom, tembardziej, iż sądząc * po 
pierwocinach literackich młodych con- 
radystów radziłbym im serdecznie 
odłożyć chwilowo ambitne marzenia 
o „bussiness'ie* Scheakspeare'a, a za- 
jąć się więcej gramatyką lub skład- 
nią. „Jerzy Wł. Giedroyć. 

PETE SAT II TA TMN TT IIS TA STT TKO CZĄ 

dobrodziejstwach Mendoga, ważą się 

oni w sojuszu z księciem Halickim 

Danielem. i Kawalerami Mieczowymi 

wypowiedzieć posłuszeństwo stryjowi, 

jako zwierzchniemu swemu panu, ale 

Mendog przez akt przyjęcia chrztu- 

zmusza teutonów do zaprzestania wal- 

ki, a nieposłusznych synowców upo- 

karza siłą oręża. Prawda, po Śmierci 

Mendoga, książęta Połoccy Towtywiłł, 

a po nim Dowmunt probują jeszcze 

kilkakrotnie wyłamać się z pod wła- 

dzy następców Mendoga, a „nawet 

chcą im zagarnąć tron wielkoksiążę- 

cy; są to jednak tylko bezowocne u- 
siłowania: już w r. 1307 książe Litew- 
ski Witenes przyłącza raz na zawsze 
Połock i jego dzielnice, położone w 
północnej części dzisiejszej Mohylewą 
szczyzny do Litwy. Następca Witene- 
sa, Gedymin, właściwy twórca |pań- 
stwa litewskiego i założyciel jego sto- 
licy Wilna, spaja. te ziemie z Litwą- 
już nietylko mieczem, ale i wspólnoś- 
cią urządzeń i potrzeb. 

Tymczasem włości kniaziów Smo- 
eńskich, Mścisławskich, Turowskich, 

Siewierskich, zajmujące środek i po- 

łudnie _ dzisiejszej _ Mohylowszczyz- 

ny — nękane przez walki domo- 

we kniaziów i przymusowe а- 
niny na rzecz hord „tatarskich, — 

pogłądają to na Wschód, to na za- 

chód, szukając tu lub tam ratunku i 

i wyzwolenia. Zwłaszcza  niebezpie- 

czeństwo tatarskie wskazuje tym zie- 

miom na konieczność związania 

swych losów z siłą potężną, zdolną 

stawić czoło groźnemu i dzikiemu łu- 

pieżcy. Jakkolwiek wspólność wiary i 

obrządku pociąga. ich niewątpliwie ku 

wschodowi, to jednakże bezsilność 

tegoż wschodu zgnębionego przez ja- 
rzmo niewoli tatarskiej, dyktuje: w 
tej mierze powściągliwość i umiarko- 
wanie. Pomimowoli wzrok skierowuje 
się w kierunku zachodnim, w kierun- 
ku Litwy, na której tronie wielkoksią- 
żęcym z kolei zasiadają: tak potežne 
jednostki, jak  Gedymin, Olgierd, 
Kiejstut, Jagielto i Witold. — Jeśli 
uprzytomnimy sobie, że po Gedymi- 
nie, zaciętym wrogu krzyżactwa, w 
połowie XIV stulecia wstępuje na 
wielkoksiążęcy tron Litewski Olgierd, 
uprzednio książe Witebski, nietylko 
mężny, ale i niewątpliwie genjalny 
wojownik; że książe ten nietylko od- 
piera dzielnie nieustające niemal na- 
pady krzyżackie, ale nadto okrywa 
się nieśmiertelną sławą, zwyciężając 
hordy tatarskie nad Sinemi Wodami 
i wypędzając aż na Krym i ku uj- 
ściom Dunaju; — jeśli uprzytomnimy 
sobie, że rezultatem tego zwycięstwa 
jest przyłączenie do Litwy, oswobo- 
dzonych od mongolskiego łupieżcy 
Podola i Ukrainy i osadzenie na 
tronie Kijowskim syna Olgierda, Wło- 
dzimierza, to stanie się dla nas 
zupełnie jasnem, że połączenie z 
Litwą dzielnic Mścisławskich, Turow- 
skich, Siewierskich i Smoleńskich jest 
już właściwie tylko kwestją czasu: 
widząc w Litwie potężnego obrońcę 
przed groźnym mongolskim  ciemięz- 
cą, poddają się one Olgierdowi bez 
oporu. Staje się to około roku 
1365-g0. я 

Mirosław Obilezierski. 

(D. :G;eNa). 

SŁ OW 6 

Akcija Związku Obrony Mienia na prowincji. 
W poprzednich numerach „Słowa 

omawialiśmy akcję obrony mienia w 
mieście. Obecnie kolej na wieś. 

— Akcja nasza, informuje nas Pre- 
zes Związku, obejmuje nietylko miasto, 
ale i wieś, Wysłaliśmy do gmin 602 
pakiety, zawierające odezwęi instrukcje 
it. d. na całym terenie Okręgu Wi- 
leńskiego. Muszę dodać, że okręg Wi- 
leński objął cztery województwa Wi- 
leńskie, Nowogródzkie, Poleskie i 
Białostockie. 

A jaki jest stosunek gmin do za- 
gadnienia odszkodowań? 

Przeważnie nader przyjazny. Od 
całego szeregu gmin otrzymaliśmy 
zapytania oraz prośby o przysłanie 
wzorów rejestracyjnych. 

Otrzymaliśmy też dużo podzięko- | 
oraz | 

osób prywatnych zwłaszcza z pasa | 
wań ze strony zarządów gmin, 

przyirontowego. 
Wobec wielkich przestrzeni i trud- 

ności skomunikowania się z Wilnem, 
projektują się agentury we  wszyst- 
kich większych ośrodkach tych 4-ch 
województw. W celu umniejszenia 
kosztów przejazdu i dania możności 
miejscowym zarejestrowania się bez 
zbytnich kosztów rejestracji, powoła- 
ni będą pelnomocnicy w każdym 
Okręgu. Ż tem jednak zastrzeżeniem 
że ci wszyscy pełnomocnicy Zarządu 
Wileńskiego obowiązani będą we 
wszystkich ' ważniejszych sprawach 
zwracać się do Wilna, przesyłać tam 
sporządzone dokumenty dia spraw- 
dzenia prawidłowości ich sporządzenia 
i będą zwracane wrazie omyłek dla 
poprawek. Niezależnie od tego celo- 
wem jest, ażeby polecały pełnomocni- 
kom zbiorowy zakup wzorów  reje- 
stracyjnych w Wilnie, zapoznanie się 
formalnościami i t.d. Poczem po spo- 
rządzeniu na miejscu większej ilości 
dokumentów i sprawdzeniu w Wilnie 
pełnomocnicy mogliby je rozdać w 
swoim rejonie. 

Jaką korzyść odniosłaby z 
ludność. 

Przedewszystkiem byłaby to wielka 
oszczędność czasu i pieniędzy. Za- 
miast podróży każdego poszczególne- 
go petenta do Wilna, a więc opłaca- 
nia przezeń biletów, hotelu i t.d. ko- 
Szta te (oczywiście zwracane z opłat 
za dokumenty rejestracyjne) ponosiłby 
tylko pełnomocnik. Przy szczupłych 
zasobach emigrantów szczegół to bar- 
dzo ważny. 

Na zakończenie moich uwag mu- 
Szę jeszcze dodać, że w najbliższym 
czasie Związek otrzyma i zacznie roz- 
syłać według posiadanych adresów t. 
zw. „piąty egzemplarz" rejestracji. (х) 

0 akademickie: Koło 
Seniorów. 

Przed kilku laty, podczas Zjazdów 
przedstawicieli Akad. Kół Kresowych 
wyłoniła się myśl założenia Koła 
Senjorów, w tym celu, ażeby człon- 
kowie tych Kół po ukończeniu stu- 
djów nie tracili kontaktu ze sobą i z 
organizacjami, w których pracowali i 
z któremi nieraz bardzo. się zżyli. 
Myśl ta jednak, o ile mi wiadomo, 
pozostała dotąd w sferze projektów. 
Dlaczego? Gdy w pierwszych latach 
powojennych młodzież * akademicka, 
pochodząca z Ziem Wschodnich, za- 
częła tworzyć własne organizacje— 
przyświecał jej cel podwójny: bardzo 
materjalny i bardzo idealny. Czasy by; 
ły ciężkie. Wśród młodych kresow- 
ców przeważali wygnańcy z za kor- 
donu. Potrzebny był wspólny — i to 
nieraz bardzo wytężony wysiłek, aby 
sekcje samopomocowe zdołały żaspo- 
koić choć najbardziej palące potrzeby. 
Ledwie jednak zaczęto łatać jako tako 
có największe dziury, zwrócono się 
fównocześnie ku celowi drugiemu, 
którym były Kresy. Owo pogranicze, 
teroryzowane przez bandy dywersyj- 
ne, owe województwa wschodnie, 
gdzie ktoś budził waśń narodowo- 
Ściową zamiast marzonej współpracy 
narodów, gdzie ktos łudził komuni- 
stycznemi obietnicami, gdzie widzie- 
liśmy tysiące czekających na nas war- 
sztatów pracy; i wreszcie owe ziemie 
dalekie, a tak bliskie, ziemie utracone, 
zmarnowane, wykreślone z mapy Rze- 
czypospolitej. Wiedzieliśmy, że nie 
jeden szmat ziemi trzeba będzie na 
nowo zdobywać, i że ten obowiązek 
spadnie kiedyś na nas właśnie. A 
tymczasem pracowało się wad Wisłą. 
Tłumaczyło się komu się dało, czem 
są Kresy dla Polski. 

Nie wiem,. czy wszystkie Akad. 
Koła Kresowe pracują dziś tak samo, 
jak przed 3-ma, 4-ma laty. Zmiany 
zajść musiały z tej prostej przyczyny, 
że zmienili się ludzie. Młodsi, obecni 
tych kół członkowie znajdują się w 
warunkach materjalnych naogół już 
lepszych; ci, którzy, są rodem 'z za- 
kordonu, pamiętają o wiele mniej od 
nas i zżyli się z nowem środowiskiem 
daleko od nas lepiej. Nie jest to zja- 
wisko ujemnie, ale wywierające wpływ 
na pracę w organizacji. Ci znów—z 
ziem pogranicznych—przynoszą rów- 
nież Światopogląd inny nieco, niż ich 
starsi o lat kilka koledzy. 

Zetknięcie się, przemieszanie tych 
światopoglądów, tych pragnień było- 
by korzystnem dla obu stron. Kolo 
Senjorów powinnoby odgrywać rolę 
stałego łącznika. A wtedy, dawni człon- 
kowie, którzy nie wszyscy i nie od- 
razu mogli się zabrać do pracy na 
Kresach wiedzieliby więcej o tem, co 
się tam dzieje, a swym organizacjom 
mogliby służyć zdobytem w najcięż- 
szych latach doświadczeniem, a. nie- 
raz zapewne i pomocą bardziej na- 

tego 

  

Kino-Teatr 

HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Kino- „Helios“ | „duełda miłości” 

Dziś ostatni dzień! Najpotężniejszy 
Superfilm prod. rosyjskiej 1928 r. 
wznieśli sztandar wolności Polski i Rosji podług słynnnej powieści D..Mereżkowskiego. 
W rol. gł. najwybitniejsi artyści Teatru Stanisławskiego w Moskwie z M. MAKSIMO- 
wem jako Carem Aleksandrem | na czele. Autent. zdjęcia w Petersburgu, Peterhofie 

iw pałacach cesarskich. Film ten wzbudził zachwyt prasy całego Świata. 
Seansy o g. 4, 6, 8i 10. Dla młodzieży dozwolone. 

(Spiskowcy w Carskiej Rosji). Wiełka 
epopea bohaterów, którzy pierwsi Dekabryści 

Jutro premiera! Wielkasensacja ostatnich czasów!! Wstrząsający obraz dusz powojennej generacji!... 
„Życiowe Pające*. „Cafe Electric" Fascynująca sztuka z życia współ- 

|. czesnego 
NA, VERA SALVOTTI i MARLENE DIETRICH. Film o kolosalnem napięciu sensacyjnem. Seansy 

- w Trol. główn. Rywal Valentino — IGO SYM, NINA VAN- 

o godz. 4, 6,8 i 10.15. 

  

| POLONIA” 
ul. A. Mickiewicza 22: COSYNOVU 

Kino-Teatr | Dziś! 2-ga I ostatnia serja rozgłośnego obrazu 
w roli tytułowej IWAN 
batutą Mikołaja Salnickiego. 

Honorowe bilety na premjerę i w dni Świąteczne nieważne. 

    

MOZŻUCHIN. Orkiestra koncertowa pod 
Początek o g. 4, ost. seans 10.25. 

  

  

Neji Kinematograf | 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
| ul. Ostrobramska 5. 

  

Kino Kolejowe 

  

Dziś! Wspaniały 
obraz Wschodu! 

Od dnia 19-go do 22-go lutego 1928-g0 
roku włącznie będą wyświetlane filmy 
aliour i Andrė Roanne. Nad program: Kronika Šwiatfilmu Nr 1. W poczekalni koncerty-Radjo. 

Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od godz. 3 min. 30 — początek seansów 
o godz. 4-ej. Ostatni seans o godz 10-ej. Ceny biletów: parter 80 gr., bałkon 40 gr. 

Następny program: „Z żaru pikiet na śnieżny szczyt". 

„ałotny Książe 

„DZIEWCZYNA (0. WSZYSIKIEMO | 3 ooiach zaównycię Batt: 

  

  

Dramat wschodni w 8 dużych 
aktach. 

  

  

„WAKDA” 

' 
i 
i 
i 

Wielka 30. |   
Obwieszczenie. 

Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na wy 
dzierżawienie ustępu w ogrodzie Bernardyńskim 
Reflektanci winni zgłaszać pisemne oferty do dnia <0 
lutego r.b., w którym to dniu o godzinie !' rano na- 
stąpi otwarcie ofert i ustny przetarg. Warunki przetar- 
gu i dzierżawy są do przejrzenia w Magistracie — ро- 
kój Nr. 48 (Sekcja Nieruchomości Miejskich) w go- 
dzinach biurowych. 

10 lutego 1928 roku. 
Magistrat m. Wilna. 

BEEEEESESZEBEEOSSERSE 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Nowogródka, wobec przejścia na Silniki 

spalinowe niniejszem ogłasza w drodze publicznej licytacji 
przetarg na sprzedaż następujących maszyn ze starej elektro- 
wni, a mianowicie: 

Lokomobili „Badenia“ o sile 45 PH budowy z r. 1916 
z przygrzewaczem O powierzchni ogrzewania 22,4 kw. metr. 
bez kondesatora. 

Lokomobili „Lentza* o sile 24 PH budowy z r. 1916 z 
przygrzewaczem o powierzchni ogrzewania 18 kw. metr. bez 
kondesatora. > 

Prądnicy prądu zmiennego firmy „Šimensa“ 110 wolt 
40 amp. zbudnicą, przyborami oraz deską rozdzielczą. 

Licytacja odbędzie się na każdy objekt z osobna, 
dniu 28 łutego r. b. o godz. 12-ej w płd. w kancelarii 
gistratu. 

Do licytacji mają prawo przystąpić te tylko osoby, któ- 
re przed licytacją złożą w kasie miejskiej tytułem kaucji, re- 
ilektujący na lokomobile po 1.000 zł., na prądnice zaś z przy- 
borami 500 zł. 

Szczegółowe kondycje na sprzedawane objekty są do 
przejrzenia w kancelarji Magistratu, same zaś maszyny w sta- 
rej elektrowni miejskiej w Nowogródku przy ul. Grodzieńskiej. 

(—) A. Czechowicz 
Burmistrz m. Nowogródka 

( ) E. Szwaranowicz 
Sekretarz 

w 
Ma- 

SZL 

m. Nowogródek, dn. 14 II 1928 r. 
Nr 1558 

ABAGEEZEEEE 

  

  

Teodolity, 
_niwelatory, 
„astrolabje, 
goniometry, 

p!animetry etc. 

Najlepsze 

instrumenty 

Geodezyjne 

  

powszechnie znanej firmy 

Gustau) Heydo, ven 
* również 

taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborze) 

tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym 

„Optyk Rubin —- 
UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

K. | Ogbroaskoi 

  
“ FORTEPIANY, PIANINA 

i FISHARMONJE 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Przedstawicielstwo pierwszorzędnych Zagranicz- 
nych i Krajowych fabryk. a 

SPRZEDAŻ i WYNAJEM. E 
UEN OR I GATT EO К КЕЫЕ МЕС Т ЕСО В ИБ GITIS 

     
PKR NS TRSTRSASEAIESSIMEE TEISIŲ 

macalną. Obecni i późniejsi członko- 
wie lepiejby może 0 wieiu rzeczach 
wiedzieli i pamiętali. Zachowaną by 
została ciągłość pracy, tak ważna dla 
osiągnięcia powodzenia. 

Przypominam sobie wiele rozmów 
na ten temat. Któryś z Komitetów 
Wykonawczych wybrany przez któryś 
zjazd akademicki miał projekt Koła 
Senjorów opracować i w czyn wpro- 
wadzić. Dotąd to nie jest—zrobione. 
Dlaczego? 

Łódź, luty 1928 r.  J. Krasicka 

b.czł. Akad. Koła 
Kresowego w Krakowie. BESEEE 

ООО 

Obwieszczenie 
Z powodu przeciążenia pracą apteki centralnego ambulatorium Kasy 

Chorych i niemożności wykonania wszystkich wpływających recept w dniu 

ich zgłoszenia, Zarząd IKKasy podaje do wiadumości 

część recept, których apteka kasowa wykonać nie nadąży, będzie kierowa- 

na do Apteki Okręgowego Związku Kas Chorych w Wilnie, przy ulicy 

Zygmuntowskiej (Nadbrzeżnej) Nr. 24. Przy skierowywaniu recept do apteki 

Związkowej w miarę możności będzie przyjmowana pod uwagę odległość 

tej apteki od mieszkania chorego. 

Wilno, dn. 18-11 28 r 

BGRISKO* ы i U - W rolach głównych: 
(wot Akalos Natalja Kowańko i Jague Catelain. Nad program: „HAROLD MA NERWY“, < 

WW. 1 komedja w 1 akcie. Początek seansów o g. 5, w. niedziele i Święta o g. 4. Ceny g 
miejsc: I i II m. po 65 gr., Jil m. po 55 gr. = 

Dziś! Bezkonkurencyjny najkosztowniejszy film obecnego sezonu! Pierwszy raz w Wilnie! | 
Kino-Teatr Jubileuszowe arcydzieło HARRY LIEDTKE i bosko uroczej KSENIDESNI w rol. główn. 

ROMANS WYZYSKIWANEJ KOBIETY (Dziewczę z ludu). 
Wzruszający erotyczny dramat w 12 akt. Bajeczna wystawa! 

nych pożądań. lntrygi dworu królewskiego! Przechodzi 
Uwaga! Niedziela 19 i poniedziałek 20 lutego bilety honorowe nie ważne. 

Tragedja niezaspokojo- 
wszystko widziane. 

  

TARGI LIPSKRIE 
są największą w Europie rewją wzorów 
i najkorzystniejszym na Świecie rynkiem 
zakupów _/ ięcej niż 1600 grup towa- 
rów z wszystkich gałęzi przemysłu 
będzie reprezentowanych 10000 wy. 
stawców z 21 krajów zaprezentuje 
ostatnie zdobycze swej produkcji 

Targ ogólny od 4 do 10 marca 1928, Wielki 
Targ Techniczny i Budowlany od 4 do 14 mar- 
ca. Targ Włókienniczy od 4 do 7 marca, Targ 

na Obuwie i Skóry od 4 do 7 marca. 

intormecji udziela i zgłoszenia przyjmuje 
Urząd Targowy w Lipsku 

oraz przedstawiciel na Polskę 
WŁADYSŁAW GLAZER 

w. WARSZAWIE, 
Al. Jerozolimska 41. Telef. 230—55. 

  | 
155—0 

BEBSGABEBECEBZSEBSBEE 

Niniejszem podaje się do wiadomości, że zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Panów Akcjonarjuszy Spółki Akcyjnej 
„Wileńskie $kłady Towarowe „i"ACYFIC* w Wilnie stosow- 
nie do $ 24 statutu, odbędzie Się dnia 22 Hi. 1928 r. o godz. 
6-ej po poł. w lokalu Spółki w Wilnie przy ul. Jagiellofń- 
skiej 10. 5 

    

    

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie, oraz wybór przewodniczącego. 
2) Sprawozdanie Rady z działalności za rok opera- 

суту 1927. 
3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
4) Rozpatrzenie bilansu, oraz rachunku strat i zysków 

za rok operacyjny 1927. 
5) Podział zysku i ustalenie dywidendy. 
6) Określenie wynagrodzenia członków Rady, oraz Ko- 

misji Rewizyjnej. 
1) Wybór nowych członków Rady i Komisji Rewizyjnej. 
8) Wolne wnioski. s 
W myśl $ 30 statutu Spółki, właściciele akcji, pragnący 

uczestniczyć na Walnem Zromadzeniu, winni conajmniej na 
dni 7 przed. Walnem Zgromadzeniem złożyć swoje akcje 
w Banku Handlowym w Warszawie oddział w Wilnie. Zamiast 
akcji mogą być złożone świadectwa depozytowe lub zasta- 
wowe, z wyszczególnieniem numerów akcji. 

AAB SESBESSZEBEEREBEE 
m OCZNE EE | 
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ED.PINAUD, BARI5 : 

w DO FIEL EENOI WĄNIĄ TWARZYIRĄM E           
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ubezpieczonych, 

+ m. WILNA. 
} a 

BEEEECOEEENEK BASECEEE 

  

    

że 

ZARZĄD „KASY CHORYCH



* 
leko - sowiecka konferencja kalejowa. 

(Wywiad z przewodniezącym obra- 
| dom p. inż. St. Łaguną). 

Trwająca już od 31 stycznia r. b. 
nferencja Polsko:Sowiec! mająca 
celu opracówanie i podpisanie u- 
wy o wzajemnem używaniu W 

towarowych, typu rosyjskiegó,+w 
jmuńikacji bezprzeładunkowej pQ- 
iędży rolską a Z.S.S.R. dobiega już 
bńca. | 

_, Sprawy-znajdujące się w progra- 
' prac konierencji zostały już czę- 

iowo uzgodnione i obecnie prace 
czą się nad opracowaniem i zgod- 
eniem tekstów w języku. „polskim i 
syjskim, w jakich też językach pr 
dzone są obrady. tad 
Sprawa podpisania tej umowy ma 

a życia gospodarczego obu: państw 
4 mne znaczenie, "tovteż* udaliśmy 

*_ Mo przewodniczącego obradom p. 
1ż. St Łaguny z prośbą o udzielenie 
am informacji. 

Na początku zapytujemy o perso- 
talny skład obu stron. 

|, — Ze strony Z. S. S. R. przybyli: 
Pzewodniczący — członek zarządu ko- 
Bi Mińsko-białorusko-bałtyckiej p. Ra- 
ówik oraz naczelnicy wydziałów 
Ksploatacyjnych zarządu wspomnia- 
ej kolei p. Abuaszwilli i północno 

odniej p. Puszkarew. Że strony 
Olski biorą udział prócz mnie: dwaj 
iierownicy działów Dyrekcji Wileńskiej 
dp. Korytko i Swinko, nacz. wydz. 
ikspl. Dyrekcji Radomskiej p. inż. 
ndsberg oraz kierownicy działów 

у ky? i Poppe. Ponadto;z ra- 

   

   

Wil. Dyr. Ceł p. Hoiimaa. 
Jakie są cele i zadania konie- 

bu 
| # — Głównem zadaniem naszem — 
wyjaśnia p. inż. Łaguna—jest dosto- 

/ „owanie obecnych umów granicznych, 
"deimujących tylko komunikację prze- 

nkową do: komunikacji bezprze- 
kowej, która należy przypuszczać 

zpoznie się już w połowie kwietnia 
b 

/ «Omunikacja ta prowadzona będzie 
jęz dwa tylko "punkty: Stołpce 

' Niegorełoje w Dyr. Wileńskiej i Zdoł- 
unowo — Szepetówka w Dyr. Ra- 

domskiej. 
(, „Wyjaśnić tu naležy na czem pole- 
ać będzie komunikacja bezprzeładun- 

kowa. Dotychczasłbyło tak. 
| Towar załadowany, przypuśćmy 
na jednej ze stacji Dyr. Wileńskiej 

jzedł przez stołpce do  Niegorełoje 
tacja sowiecka) w naszym wagonie 

‚ typu Ogólno-europejskiego)i tam był 
/ )rzeładowywany do wagonów typu 

osyjskiego — szerokotorowych. To- 
ary Zaś idące z Z. S. S. R. przycho- 
iły w wagonach sowieckich do Stoł- 
ów i tam były przez nas przetado- 
ływane do naszych wagonów. 

+ ,, Na mocy umowy opracowanej na 
1V_ zjezdzie w Kijowie, a Zatwierdzo- 

» „nej następnie przez centralne organy 
yu Stron, powstały umowy graniczne 
||-poprzedzające opracowanie umowy o 

ruchu bezprzeładunkowym. Umowę 
SĘ uważać już możemy za podpisaną 
1 dlatego OŚwietlić należy na czem 
„Polegać będą udogodnienia z niej wy- 

Pływające. 
(_ Obecnie — w myśl umowy oma- 
Wianej — towar załadowany do wa- 

now  tyPU rosyjskiego iść będzie 
rzez Stołpce do Niegorełoje (St. so- 
iecka) gdzie przy pomocy specja|- 
ych urządzeń dokonana zostanie 

Zmiana zestawów kołowych. Wagony 
adowane na terenje Z.S.S.R. ustawia- 
e będą na nasze zestawy kołowe na 

- st, Zdołbunowo. Podkreślić tu należy, 
łe brane Są tu pod uwagę jedynie 
„agony typu rosyjskiego, gdyż odno- 
„na umowa, dotycząca typu ogólno- 
turopeiskiego, opracowana zostanie w 
maju na V zjeździe polsko-sowieckim, 
laki odbędzie się w Krakowie. ` 
iš Tak Więc Stacje: sowiecka Niego- 
tetoje i polska Zdołbunowo zaopa- 

ne zostaną w odpowiednie urzą 
nia dla zmiany zestawów kołowych. 
— Kiady zakończą się obrady? 
— Myślę, że w czwartek 23 b.m. 

obecnie opracowywane są przepisy O 
rozrachunkach i świadczeniach wypły- 
wającychfz tytułutych umów. 
|. — Z czyjej inicjatywy rozpoczęto 
Tokowania w Sprawie unormowania 

| komunikacji bezprzeładunkowej? 
ce Właściwie jednocześnie z obu 
stron. Umowę dotyczącą wagonów 
typu rosyjskiego zainicjowały władze 
kolejowe Z.S.S.R. — typu ogólno-eu- 
ropejskiego polskie. 

„ W trakcie naszej rozmowy do ga* 
binetu naszego uprzejmego iniorma: 
tora wchodzi przewodniczący: delegacji 
Sowieckiej p. Rabowicz.  Przedstawia- 
my się p. przewodniczącemu i rzuca- 
My pytanie. 

    
    

  

Iząd Z.S.S.R. rozpoczął kroki O wpro- 
Wadzenie komunikacji bezprzeładun- 

| kowej? 
i. Mieliśmy na myśli przedewszyst- 

wał stworzenie jaknajpomyślniejszych 
Cały pów handlowych dla kupców. 

| kiego ZSTeZ towarów wymaga SZyb- 
| wygo transportu i nie lubi przełado- 

YWania. Stosunki sąsiedzkie z Pol- 
Prawiły się o tyle, że unormo- 

zg Tuchu j b j 
i jest potrze ą_ najzupeł- nie į AKtualn yśmy piersi Opraco- 

    iśmy o 

   

       

    
    

   

  
e, zeidzie do 

|-+łBan 
й jąc p. inż) 

4 ko ierencyj gna się i wychodzi. 
Zadajemy jeszcze kilka pytań p. 

  

   

  

— Jakiemi względami kierując Się | 

icz wstaje i oświadcza. 
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Spostrzeżenia. meteorologiczne 
| Zakladu Meteorolocji U. $. В. 

TO dnia (8.211 Sana ba 

średnie w m. RE 

   

Temperatura a) ba 
średnia | GE 

Opad za do- 
bę w mm.    
   

  

ias ZA 14. 
аЫ /Półńocno-Żachadhi: = 

przeważający 

U w a gi: Pochmurno. Śnieg. 
Minimum za dobę - 5 C. 2 
Tendencja  barometryczna wzrost  ci- 
śnienia. 

KOŚCIELNA. 
— (c) Instrukcja dla kół dekanal- 

nych Związku Kapłanów „Unitas*. Zarząd 
Związku Kapłanów „Unitas* opracował dla 
kół dekanalnych instrukcję. Każdy dekanat 
Archidjecezji Wileńskiej stanowi teren po- 
szczególnego Koła, którego członkowie 
wybierają z pośród siebie prezesa, skarbni- 
ka i sekretarza. Zebrania Koła winny się 
odbywać conajmniej dwa razy do roku, 
najlepiej w czasie konferencji dekanalnych. 
Na tych zebraniach załatwiane być powin- 
ny sprawy bieżące Koła. Co pewien czas 
odbywają się Walne Zgromadzenia Związ- 
ku, na które każde koło wysyła po _ trzech 
delegatów. Ostatnie posiedzenie Zarządu 
Związku rozpatrywało sprawę najbliższego 
Walnego Zgromadzenia. Termin Zgroma- 
dzenia ustalono na dzień 12 kwietnia rb. 

URZĘDOWA. 
— (t) W sprawie przesunięcia tei mi- 

nu zeznań 0 dochodzie. Wileńska Izba 
Skarbowa komunikuje, że rozporządzeniem 
Ministra Skarbu termin do składania przez 
osoby fizyczne i spadki nieobjęte (wakują- 
ce) zeznań o dochodzie wyznaczony uprzed- 
nio na dzień | marca rb. został przesu- 
nięty do dnia 1 maja rb. Dotyczy to zeznań 
na rok podatkowy 1928. | ŁU 

(t) Nieruchomości ziemskie osób 
nieobecnych uiegną przymusowemu wy- 
kupieniu. W myśl rozporządzenia Pana 
Prezydenta, nieruchomości ziemskie, nad 
któremi jako należącemi do osób nieobe- 
cnych, została wyznaczona kuratela sądo- 
wa, zarząd z ramienia władz administracyj- 
nych lub samorządowych, albo też przy- 
musowy zarząd państwowy, 0 ile nieobe- 
cność właścicieli rozpoczęła się przed 1 1. 
1922 r. i O ile na miejscu nie znajdują się 
prawni spadkobiercy albo też osoby te na 
skutek wezwania nie zgłoszą się w ciągu. 
30 dni— podlegają przymusowemu wyku- 
pieniu na rzecz Skarbu Państwa, na cele 
reformy rolnej. Osoby nieobecne lub ich 
spadkobiercy w razie ich zgłoszenia się po 
dokonanym wykupie, mają prawo do wy- 
nagrodzenia za wykupione przymusowo 
grunty według odnośnych przepisów. 

SAMORZĄDOWA 
— Walne obrady sejmiku nad bud- 

żetem. Wczoraj rozpoczęły się obrady człon- 
ków sejmiku pow. Wileńsko-Trockiego. 

Posiedzeniu przewvdniczyt starosta po- 
wiatu p. Lucjan Witkowski przy udziale in- 
spektora wojewódzkiego Związku Komu- 
nalnego p. Obrockie.0. 

Obrady poświęcuno wyłącznie rozpa- 
*rzeniu i ewentualnemu ńchwaleniu przed- 
łoźonego przez Wydział powiatowy Wil.- 
Trock. budżetu na rok następny 1928—29. 

Projekt wniesiony przewiduje 577.000 
zł. t. j. w wysokości tej samej co i w ro- 
ku bieżącym. й 

Na uwagę zasługuje preliminowanie nis- 
skiej stosunkowo sumy na wydatki admi- 
nistracyjne, stanowiącej zaledwie 8 proc. 
ogólne_o budżetu. 

Natomiast pokaźne kwoty przeznaczo- 
no na rolnictwo, szkolnictwo i zdrowotność 
w powiecie. 

S Prócz budżetu głównego, Wydział wniósł 
Pod obrady specjalny budżet drogowy, który 
wynosi około 200 tys. zł. 

— (r) Uznania i nagany dla straży 
Pożarnych. Podczas lustracji straży pożar- 
nych na terenie woj. Wiłeńskiego na spe- 
Ccjalną uwagę zasłużyły straże pożarni w 
Smorgoniach, Dothinowie i Lebiedziewie, 
w których stwierdzono wzorową organiza- 
cję i przystosowanie do niesienia obrony 

przed pożarami. Zarządy i naczelnicy tych 
straży jako orgarizatorzy tych straży dali 
dowód, że potrafili wywiązać się należycie 
2 przyjętych na siebie obowiązków. Wo- 
bec tego Związek Wileński Str, Poż. wyra- 
ził swe uznanię pp. prezesom i naczelni- 
kom oraz wszystkim członkom wyżej wspo- | 
mnianych straży, 

Natomiast w czasie takichże lustracji | 
stwierdzono zupełny brak zainteresowania 

się A ažarnicty ern w strażach pożarnych w 
w Kucewiczach, Kreywiczach, Holszanach, 
Krewie, Gródku, Krasnem i Mołodecznie. 

. „Znaleziono tu narzędzia w stanie za- 
niedbanym, straże niewyszkolone i nieprzy- 
gotowane do walki z pożarami.. : 

Wobec tego Związek polecił naczelni- 
kom doprowadzić narzędzia i tabory do 
należytego stanu, zaś prezesi wymienionych 
straży mają zwołać walne zgromadzenia 
celem dokonania wyborów do zarządu i 

na Stanowiską naczelne do korpusów wy- 
mienionych straży. 

ermin wykonania zarządzeń Oznaczo- 
no do dn. 1 marca r. b- 

— (r) I-ci kurs pożarniczy. Dn. 21 
m. b. rozpoczyna się w Wilnie trzeci z ko- 
lei kurs pożarniczy dla naczelników i ich 
zastępców. 

urs ten trwać będzie do dn. 29 m. b. 

MIEJSKA. 
- (x) Montaż turbozespołu i kotłów 

w elektrowni miejskiej. W dniu wczoraj- i 
Szym przybył do Wilna przedstawiciel firmy 
„Fitzner i Gamper“ z Sosnowca inż. Bo- 
gucki, w celu zmontowania serji nowych 
kotłów, zakupionych ostatnio przez Magi- 
strąt dla elektrowni miejskiej. 

Równocześnie przybył przedstawiciel 
berneńskiej fabryki maszyn dla zmontowa- 
nia nowozakupionego przez Magstrat w 
tejże firmie turbozespołu o produkcji dzien- 
nej 4.500 kilowatgodzin energji. Według o- 

Te    
   

    
     ROADS 

i dziękując za udzielone 
"macje opuszczamy. gabinet. 
konferencyjnej pomimo te- 

bradują już przedstawiciele 

     
zerwą obiadową, Członkowie de- m 

ą cały Będo dzień, gdyż tylko 

co ułatwia znacznie obrady. W. 7. 

5Р О т о 

KRONIKA 
rzeczeń fachowców roboty. te ukończone 

staną w pierwszych dniach maja rb., tak 
już w maju elektrownia” miejska będzie” 

je dosiarczyć miastu o; 4.500, kilo= 
i więcej, niż dotąd. Będzie | 

a т 32 

(5 ) 1) 

Ųų Piotr Osie 
opatrzony Šw. Sakramenta 
lutego rb. w wieku dat 78. 

ZA 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ulicy - 

ba odbędzie się w poniedziałek” 

zy, ZO! z 

w 

watgodzin, energi 
tu zakończenie pierws 
i przebudowy 

  

gi A zd 

"AKADEMICKA. | 
"Akademików wojew. 

Nowogródzkiego i byłej ż. Mińskiej p, 
wiadamia swoich członków i ogół | 
młodzieży akademickiej, że w dn. “ 
i ędzie się kurs me 

  

— Zarząd Zw. 

do kościoła 

pracy kultur. 

  

"— Wychywanie Przedszkolne. (Org: 
Towarzystwa Wychowania Przedszkolnego 
w Warszawie). W ostatnim numerze tego 
miesięcznika (Luty 1928) p. Marja Uklejska 
porusza kKwestję karności i swobodnego 

indywidualności dziecka. 
Jurjewicz daje kilka pożytecznych wska- 
zówek dotyczących sportów zimowych, w 
zastosowaniu do dzieci od lat 6-ciu. 
dzo ciekawe są artykuły: „Zbiorowe robo- 

„Jak utrzymać w po- 

  

y wzięli udział w oddaniu ostatniej 
ałowanej ś. p. matce 

ty w przedszkolu“ i 
rządku zabawki”. 2 
uwagi psychologiczne i cenne wskazówki 

W części praktycznej, jak zwykle obfi- 
są dwa wzory pogada- 

opowiadanie. 0 wi- 
materjał do ćwiczen 

zmysłów, wreszcie wzór robótek i now. 
wydawnicze. ; 

Na zakończenie pełnego żyw 
wej treści numeru_ znajdujemySprawo 

p. Germaine Hagemans „B0- 
by dessine*, która rzuca ciekawe światło 20-g0 
na twórczość rysun е ` 

Mamy nadzieję.. 
zmiernie ciekawy“ miesięczni ; 
skiwać będzie”coraz większą poczyt 

tej i urozmaiconej, 
nek, para wierszyków, 
chrze, kilka 

      

   
   

nie z książki 

  

        

   
   
    

      

  

iskie Wilh 

мзн е Akai 

  

iemickiego (Wielka 24). Wejście 
' zł.-Paeząłekg. 22000002 de skie 

SĘ roga. Nic go nie wstrzymało: 
rswazje rodzicielskie ani piękna 

ządzającego kopalnią nafty 
, Nawet od' roli. odstał 

co zaledwie w 1903-cim 

/ł warszawską Szkołę. Drama- 
zaledwie pograł trochę w Lu- 

Pac w Poznaniu pod Rygierem, w 
IS; Łodzi za dyrekcji Gawalewicza, w Ka- 

liszu, w. Warszawskim Małym: Teatrze 
prowadzonymi wówczas 
mierza Zalewskiego to znaczy: 

rzelecieć przęż 6 W: wały siły, najczęściej środki... Dopi- 

TOWARZYSKA. 
— Five c'clock towarzyski. Stow: 

rzyszenie „Opieka polska nad rodakami na. 
urządza _ wzorem MW: 

  

  five о’сосК. 
Początek o g 

letów, „3 zł., akadem. 2 
my nadzieję, że 
zachęci najbardziej nawet. 

czonych  karnawałem 
grono gyści. 

odz. 5eej, popoł: Ceny. 
; Се!‚агп = я 

KOMUNIKATY. przeż Kazi- 

ykłady uniwersy- 
Prof. Dr. Stani- 

dwie dążył 

d jego w dniu ; 
teckie. Z powodu chofoby 
sławą Trzebińskiego wykła r 
19-go lutego 1928 r. nie odbędzie się. 

E Stowarzyszenia Opieki Pol- 
j nad rodakami na obczyźnie. Istnie- 

| g udnia ub. roku wileński oddział 
Stowarzyszenia „Opieka Polska nad roda- 

"na obczyźnie". rozwija intensywną 
ść tak wewnętrzną jak też i ze- 

A 
; „które przebywają w ochro-. pg 

ano rowaie: "o AE 
ierających książki 

zwartek ucbyło się w leka! 
mu ześcijańskiego walne zebranie, 

em. prócz innych 5 
że wyborów Zarządu. 

   

  

   

  

   w Wilnie (po 40 la- 
milczenia u nas sceny tach. głuche i 1а 

* NA się Rychłowski pod 

   

       

polskie. W й 
о-) 

raw dokonano 
rezeską Stowarzy- 

„ostała p. Bakszewiczowa, vice-pre- 
p. Zapaśnikowa, * 

  

zonów... Gra Horsz- pełny у е - 
tyńskiego i Cześnika, Kirkora z „Bal- 

y* i Tołstojowskiego księcia 
Niekludowa. Bo jakichże ról nie imał 

ządu — p. Fie- sję ka 

zesem ks. Olszański, i| 
sekretarzem p. Kazimirska, skarbnikiem 

wiūska, członkiem Zar. chłowski! Krótko mówiąc: chy- 

k amleta nie grał i Otella. A mo- 
; w dobrych paru 

: które Rychłowski ma za 
to może i Hamlet się znajdzie. 

py”... Chyba więcej. - 
po krótkim popasie na 

е jdzkiej, zakłada wespół z 
się Zelwerowiczem. w Warszawie, w 1911- 

   
     

   

  

   
   

    

     retarz Związku Dr. Jan Załusk 
Przypominając 0 
Wileńskiego p 
zniejsze przybyci 

oniniejszem Szcz ści        
zgłę , że Teatr Zj 
koko 

zetsze. Wystawienie | ` 
nym na Bielańskiej po raz pieru- 

y w Warszatóre „Wesela* Wyspiań- 
"skiego było w teatralnem życiu Polski 

"pierwszorzędnem a w 
karjerze Rychłowskiego datą, którą 

„właśnie teraz, w dniu jego jubileuszu 
godzi się i trzeba mocno podkreślić. 
„ Drugą taką datą jest dyrektorstwo 
Rychłowskiego w Kijowie. Burza go 

Ja tam zaniosła wespół z wieloma 
rzędnemi artystami. Rychłow- 

ski to rozproszone stado najszlachet- 
niejszych ptaków zgarnął do Teatru 

  

  

|. 187—0= 
; RÓŻNE. czo 
rzyszenie weteranów kre- 

Syła nam następujący list: 
nie wiadomości i 

       

   niformie weteraną w -towarzy- 
go człowieka w Wii 

ś rocznik weteranó 
kawe umieszczenie w na bliż- 

ze następującego komunikatu: 
że ó! an w unifor- 

  

  

   | Gracjanem Radzikow- 
podajemy do | odas 

u rozmowy z prezydjum za- 
stowarzyszenia p. Ra 

ie solidaryzując się ze zdaniem 
uważającem używanie wetera- 

868 r. do zbierania pieniędzy za 
nai firm, chociaż by i w 

| weteranów, przez 
ność bojowników 1863 
_niedopuszczalną, a w szczególności 
 upoważnieniu na tego rodzaju im- 

ы Starzą nakreślone jest 
wyraźnie wyskrobanego 

+ gorycznie zaznaczył, że 
ejszego całkowicie wycofuje 

"w pomienionej komercyjnej 

_TEATRY i MUZYKA. 
uta na Pohui 
Dziś o godz. 

© w zalotach”, ° 3 
„Šulkowysk:“. Dziś o godz. 20-ej 

a Stefana Żeromskiego w 5-ciu ód- 
słonach „Sułkowski. Udział bierze pełny 

Juljuszem Osterwą w po- 
staci tytułowej. Motywy muzyczne Eugen- 
usza Dziewulskiego — oprawa sceniczną 

la. A 
— Redutowe Zapusty. Jutro o godz. 

18-ej (6 wiecz.) „Fircyk w załotach* z. Jul- 
We wtorek o godz. 18-ej 

) po raz ostatni komedja styłowa 
rabowskiego „Niewierny Tomek* z 

jałem pełnego Zespołu Reduty z Julju- 
iš ; ele szem Osterwą na czele. Motywy muzyczne 
państw. Jak nas iniormują prace Eug. Dziewulskiego w wykonaniu autora, 

|... Teatr Polski (sala „Lutnia*) „Zło- 
dziej i jego miecenas*. Dzisiej 
„dniówka grana będzie na żąda į 
ści, wyrażone w listach do Dyrekcji Teatru 
Polskiego. B 

Świetna ta sztuka Molnara, ciesząca się 
zasłużonem powodzeniem na naszej Scenie 

wy- i dziś niewątpliwie wypełni widownię po 

'' wykonają pp. Wyrwicz- 
wiefrowskii Malinowski. | | 

*, Ceny miejsc najniższe t. zn. 
Początek o 14 ; 

— „Fenomenalna ūmowa4“ w Геа!гле 
Polskim. Dzisiejszy wieczór: 
"nała sztuka amerykańska p. t. „Fenomenal- 
na umowa* — Johnsona w świetnem tłó- 
maczeniu A. Marka. Kapitalne sytuacje tej 

wagę widza w. napięciu 
wania akcji. Obsadę two- 

. Makarczyk,. Šniadecka, Lubowska, 

  

sztuki trzymają „iw. 

‹ h rz dzo ch 

p EE, Wyrwicz-Wichrowski, który sztu- 
kę wyreżyserował. Początek. o g. 8 m. 15 

Wileńskie Towarzystwo Filhar- 
moniczne w „Reduci:“. We wtorek dnia 
21 lutego r. b. o godz. 8.15 wiecz. wystąpi. 
tylko raz jeden fenomenalny pianista Clau- 
dio Arrau, zdobywca |l-szej nagrody ną 
Międzynarodowym Konkursie pianistów w 

2 Genewie. Claudio Arrau, przezwany „nowo- 
czesnym Lisztem*,pzred Wilna koncertuje we 
Lwowie, Krakowie, Łodzi .i Warszawie przy 
przepełnionych widowniach. Pozostałe w 

"niewielkiej ilości bilety do nabycia w „Or- 
bisie* Mickiewicza 11. 

|. RADJO—WILNO. 
_` Niedziela 19 lutego 1028 r. 

10.15: — Transmisja nabożeństwa. 
12.00 — Sygnał czasu, hejnał 
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st zaledwie kwadrans na dzie-. 

dz. ' 
а ророги- || si ol. M. Szk. Stanisław Cio 

legacji sowieckiej znają język polski“ Publiczno. ° gag" 

  

  

  

  

   

  

      

           

   
   

    

   
   

      

      

  

       

   

    

   

   

    

   

  

    

CÓRKI i SYNOWIE. 

Polskiego w Kijowie i stanąwszy na 
jego czele podnióst scenę polską nad 
Dnieprem w latach 1917 i 1918 do 
wysokiego poziomu. Gdy jutro posy- 
pią się na scenę jubileuszowe kwiaty, 
niechże spore ich pęki padną do rąk 
Rychłowskiemu przy okrzykach: Za 
Kijów! Za Kijów! 

Potem —- gdy wojna ustała — 
próbował prowadzić na własną rękę 
teatr w Łodzi. Zaledwie jednak ozwa- 
ły się trąbki Żeligowskiego pod Wil- 
nem, — Rychłowski rzuca Łódź, Śpie- 
szy do Wilna i już w same Boże Na- 
rodzenie 1920 roku otwiera tu, u nas, 
Teatr Polski. 

Od tej nowej daty przełomowej 
w jego karjerze płynie oto ósmy rok. 
W ciągu tych lat, co przypadły na 
czasy wcale ciężkie, prowadził _Rych- 
łowski jednocześnie lub kolejno 
wszystkie cztery sceny wileńskie: te- 
atr dramatyczny w Ratuszu i w Lutni, 
teatr śpiewny, operowy i operetkowy 
na Pohulance i w ogrodzie Bernar- 
dyńskim. Miał pod ręką zespoły 
Świetne i mierne, czasem niedopisy- 

sywały tylko zawsze: niepożyta ener- 
gja i wypróbowana pracowitość. 

Dodajmy Śmiało: przywiązanie 
szczere i niezłomne do Wilna, do je- 
go murów i do jego ludzi! 

Zżył z nami ten „koroniarz* — 
i my z nim zżyli się. Burczeli my na 
niego po swojemu nieraz. Ale kiedy 
przyszła taka pora, że w jego domu 
święto — to my pójdziemy rękę mu 
uścisnąć! Napracował się, dzieci na- 
szych Fredry uczył, a nas samych 
ileż to razy to rozerwał to wzruszył?... 
Ciężko mu bywało nieraz — a czy 
choć zastękał? To już zupełnie „nasz 
człowiek". Co? 

Tedy: vivat, Panie  Dyrektorze! 
Bądź zdrów i dobrej myśli. Drugich 
25 lat jak z bata strzeli — i, da Bóg, 
odświęcisz tu wśród nas, w Wilnie: 
jeszcze zawiesistszy jubileusz i — w 
pomyślniejszych dla teatru czasach. 

Lzesł. Jankowski. 

Program obchodu. 
Obchód rozpocznie się O g. 10 rano 

nabożeństwem w Ostrej Bramie, które ce- 
lebrować będzie ks. Kanonik Kretowicz. 
Pienia chóralne podczas nabożeństwa wy- 
konają artyści opery. Po nabożeństwie goś- 
cie przyjezdni zwiedzać będą miasto. 

Wieczór rozpocznie się o godz. 7 m. 45 
punktualnie „Konstytucją"—B. Gorczyńskie- 
go (sztuka w 3-ch aktach z roku 1905-go). 
Druga część wieczoru poświęcona jest uro- 
czystości jubileuszowej. Złożą się na nią 
produkcje wokalne chóru „Lutnia* oraz 
uroczyste składanie życzeń Jubilatowi i od- 
czytanie listów i depesz gratulacyjnych. Po- 
zostałe bilety w cenie od 1 zł, do 5-ciufzł. 
sprzedaje kasa Teatru Polskiego. * Osoby, 
posiadające miejsca na parterze, zgodnie z 
życzeniem Jubilata, otrzymają przy wejściu 
bezpłatnie. książkę jubileuszową Fr. Rych- 
łowskiego, która stanowić będzie piękną 
pamiątkę tego wieczoru. | 

Po przedstawieniu odbędzie się bankiet 
w Salonach Klubu Szlacheckiego, na który 
zapisy przyjmuje administracja Teatru. 

(Tel. 2 24), 

  

Marjackiej.w Krakowie. Komunikat lotni- 
czo-meteorologiczny, oraz nad program. 

12.10 14.00: Transmisja koncertu z Fil- 
harmonji Warszawskiej. Wykonawcy: Orkie- 
stra filnarmoniczna pod dyr. Juljusza Wert- 
heima i Bolesław Kon (fort.). 

1. Haendel: Cońcerto grosso d-moll — 
wykona orkiestrą. Mozart: Koncert forte- 
pianowy d-moll — wykona z tow. orkiestry 
Bolesław Kon. 

II. Gluck —Mottl: Suita baletowa Nr. 1. 
Bach: Chaconne. Bach, Busoni: Toceata 
C-dur = wykona Bolesław Kon. 

14.00 — 14.40: Transmisja z Warszawy: 
Odczyt z działu „Rolnictwo*. 

14.40 — 15.00: Transmisja z Warszawy: 
odczyt p. t. O mszy h-moll J. S. Bacha 
wygłosi prof. Stan. Niewiadomski. 

15.00 — 15.15: Transmisja z Warszawy: 
komunikat meteorologiczny, nad program. 

15.15 - 17.20: Transmisja 2-go kon- 

ra OR ARA obni с . Adela | 

Aleksandra Šato sę a Michałowski i ten i Кзап I 10: 
** (Kyrie, Gloria, Credo. п 

IBi0 © 163% Odcżytw jąc 18.10 — 18.35 Zyt w języ 
skim syg osi Józef Kraunajtis. > 
“1835 — 19.00: „Uniwersytety: 
odczyt z Oświata pozaszkol 

     
   

  

    

sa — 19.25; Gazetka radjowa: 
19.25 — 19.35: Sygnał czasu i rozma- 

wieży tości. 

       

  

| Trąbka, kanye, 

: 2 swój rozklekotany samo: 
(]  prawienie go. 
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UN TRAIN TTIAAO SIT ЕЫИ 
Wszystkim tym, którzy w 

ciężkiem nieszczęściu, jakie mnie 
dotknęło okazali wiele serdecz- 
nego współczucia i oddali ostatnią 
posługę drogiemu bratu memu 

Ś. t<kazlmierzowi Hryniewiczowi 

   

     
       
   

    

   

  

   

  

a w szczególności duchowieństwu 
kościoła $-teg0: Jakoba i Zarzą- 
dowi Okr: Urz. Państwo- 
wych w ćWiln i 
serca „Bogi: 

aa 

"Mechanik ogląda maszy! 
n, potem drapie się w gł 

Owszem, trąbka jeszcze - 
brym stanie. Można będzie do niej zmon- 
tować nowy samochód. 

‚ Wiele rzeczy zaczynamy w ten sposób, 
że mając klakson, sądzimy, że mamy auto. 
Reszta to głupstwo. 

Z dumą trzeba stwierdzić, że miasto 
nasze w szybkiem tempie cywilizuje się i 
rozwija. Naprzykład tramwaje. | cóż z 
tego że Wilno ich dotąd nie ma. I cóż z 
tego, że dowcipni szopkarze akademicy wy- 
wołują wizję Wilna, Wilna z olbrzymim ru- 
chem, z pięknemi budynkami, z wyasfal- 
towanemi ulicami i z eleganckiemi tramwa- 
jami — wizję takiego Wilna, jakiem będzie 
za lat — dwieście! 

Niczego to jeszcze nie dowodzi, bo 
już od kilku miesięcy wilnianie z dumą spo- 
glądają na tkwiący przy placu Katedral- 
nym - przystanek tramwajowy. Piękny, 
Iśniący, pełen ogłoszeń i reklam, stoi sobie 
w Wilnie przystanek tramwajowy, czekając 
na tramwaje. 

A nuż się doczeka? 

Albo — kosze. Co dwa kroki stoją od 
siebie w przyzwoitej odległości i kokietują 
przechodniów. % 

— Wrzuć, bracie, do mnie ogarek swe- 
go papierosa, pudełko od sardynek, starą 
gazetę czy choćby natrętną teściową. Cze- 
kamy. Wciąż stoimy próżne i stróż miejski 
co dnia do nas zaglądający, dziwujeśsię, że 
nic w nas nie ma. 

Ale przechodnie mijają kosze obojętnie. 
— Poco trudzić się celowaniem w ko- 

sze, skoro na każdym kroku spotyka się 
kupy śmieci, stosy gruzu i piramidy od lat 
niesprzątanego śniegu? 

Miasto nasze cywilizuje się w tempie 
szalonem. We wczorajszej kronice wyczy- 
tałem wzmiankę, która mnie-—-chociem nie 
wilnianin rodowity—dumą przejęła. 

W rubryce „Urzędowę* stało: „Pałecz- 
ki drewniane na usługach policji". W myśl 
zarządzenia M. S. W. i w celu ułatwienia 
policjantom kierowania ruchem kołowym..! 
K. P. P. wydała wszystkim policjantom pał- 
ki drewniane*. Jakem to przeczytał, to mi 
oko zbielało. Od dwuch lat murem siedzę 
w Wilnie, a dotąd nie mogłem dostrzec te- 
go — ruchu kołowego. Przeciwnie zawsze 
sądziłem, że w Wilnie żadnego ruchu nie- 
ma. A tu, patrzcie państwo — w celu uła- 
twienia *ierowania ruchem kołowym, no, no! 

Zobaczycie, że i ruch będzie niebawem. 
No, bo skoro są już pałeczki, to zna- 

czy, że musi być i ruch. 
Ludzie w Warszawie, w Poznaniu, w 

Paryżu, a może i dalej, czytający prasę wi- 
leńską, zastanowią się i szepną: 

„‚ — Моспу Boże, jak to Wilno się roz- 
wija. 

. Czytaliście, podobno tam jest tak wiel- 
ki ruch kołowy, że policjanci nie mogą dać 
sobie z nim rady. 

A wileńscy korespondeci pism stołecz- 
nych pisać będą teraz jak następuje: 

, Wilno jest bardzo piękne miasto. 
Na ulicach panuje nieopisany ruch, który 
przypomina Londyn i inne wie kie miasta... 

Zaraz, zaraz, jak to ślicznie powiedział 
Krasiński — aha: Bądźmy dumni, mój a- 
niele — - 

„ My, wilnianie, to samo možem powie- 
dzieć do siebie. 

E. M. S. 

19.35 20.00: „Hygjena jamy ustnej“ 
odczyt z dz. „Hygjena* wygłosi adjunkt U. 
S. B. Eugenjusz Mancewicz. 

„20.30 — 22.00: Koncert wspólny stacji 
Wilno i Warszawa. Wykonawcy: Orkiestra 
P. R. pod dyr. Józefa Ozimińskiego, Aldo- 
na Potopowiczówna (sopran). Albert Katz 
ae i dr. Tadeusz Szeligowski (for- 
epian). 

, 1. C. Debussy: Ballada — wykona or- 
kiestra w Warszawie. H. Eccles: Sonata 
wiolonczelowa C. Debussy:Menuet — wy- 
konają Albert Katz i dr. Tadeusz Szeligow- 
ski w Wilnie. 

II. Chaminade: Suite d'orchestre — wy- 
kona orkiestra w Warszawie R. Strauss: 
Sonata wiolonczelowa op. 6 — wykonają 
Albert Katz i dr. Tadeusz Szeligowski w 
Wilnie. 

Ill. Litewskie pieśni ludowe — odśpie- 
wa Aldona Potopowiczówna w Wilnie. 

22.00 22.05: Sygnał czasu i komuni- 
kat lotn-meteorologiczny. 

22.05 — 22.20: Komunikat P. A. T. 
22.20 — 22.30: Komunikaty: policyjny, 

sportowy, oraz nadprogram. 
22.30 — 23.30: Transmisja muzyki ta- 

necznej z Warszawy. 

Poniedziałek 20 lutego 1928 r. 

16.40 — 16.55: Komunikat AZS. 
16.55--17.20: „Teatr białoruski* — gd- 

czyt z dz. „Kultura białoruska*, wygł w 
języku białoruskim Adolf Zeniuk. 

17.20—17.45: „Przyszły rozwój Wilną*— 
odczyt z działu „Ziemia Wileńska* wygł. 
p: Wydz. Szt. Pięknych USB Juljusz 

05. 
17,45 18.10: „Wacław Berent į į żywe kamienie* — odczyt z dz. erat 

ra* wygł. Tadeusz Łopalewski. 
A SR a= popołudniowy 

| y . p. Leg. po ы 3 
Mieczystawa Kódciscj PE AA 

I. Moniuszko: Polonez, Thorhas: Uwer- 
ROZA Pedrotti: Uwertura „Fio- 

„ „l. Mallace: Uwertura „Maritana*; Ver- 
di: Uwertura „Nabuchodonozor“; Lada: Ku- 
jawiak. 

19.00 19.20: Gazetka radjowa, sygnał 
czasu i rozmajtości. 

9.45: 
    

   i inni. i i 
Na zakończenie: Komunikaty PAT.



      

Wyktycie dwóch tajnych gorzelni w. Wilnie. 
Prace lotnej brygady Izby Skarbowej podrobione. Sprawa skierowana została na 

doprowadziły ostatniemi dniami do wykry- drogę sądową. 
cia tajnych gorzelni. Równolegle z tem przeprowadzona z0- 

W fabryce Icka Gordona (Wiłkomier- stała rewizja we wsi Nowosiołki. tuż pod 
ska 14) r. b. przyłapanego niedawno na Wilnem u Popławskiego Piotra gdzie uja- 
fałszowaniu wódki monopolowej przez roz- wniono pędzenie wódki, mocy 60 stopni, 
cieńczanie znów ujawniono dalszą partję z politury. W tym wypadku zastosowano 
wódki rozcieńczonej. Moc tej wódki za- też konfiskatę politury, gotowej już wódki 
miast 40 proc. wyniosła po sprawdzeniu oraz urządzeń służących do fabrykacji. 
tylko 36. Pieczęcie na opakowaniu były 8 ' i 

Z SĄDÓW 
Piutonowy *.O.P. pod zarzutem 

    

ВЕВа ВА WARSZAWSKA 
18 lutego 1928 r. 

Dewizy i waluty: zabójstwa. 

ы Tranz. Sprz. Kupno Prżed wojskowym sądem okręgowym 
Belgja 124,11 124,32 123,80 stanął plutonowy 2 komp. 6 baonu Korpu- 
Londyn 43,45. 43,46 43,35. su Ochr. Pogr. Władysław Maślak pod za: 
Nowy-Yurk 8,90 8,92 8,88 _ rzutem zabójstwa niejakiego Kazimierza 
Paryż 35,04 35,13 34,955 Chodasewicza4 
Praga | 26,415 26,48 26,35 Na przewodzie sądowym okazało się, 

s Szwajcarja 171,46 171,89 17103  żewe wsi Różanka pow. Stołpeckiego dn. 
Wiedeń 125,54 125,85 12523 7 czerwca 1927 r. odbywała się zabawa. 
Włochy 41,24 41,35 41,11 Po północy trzej biesiadnicy a miano- 

wicie Kazimierz Chodasewicz oraz Piotr i 
Józef Radwanowie będąc już dobrze pod 
wpływem alkoholu opuścili zabawę. 

W tym czasie przez wieś przechodził 
patrol pod komendą plut. Maślaka, na któ- 
rych widok wszyscy trzej poczęli uciekać, 
przeskakując przez płot. 

To podejrzane zachowanie się niezna- 
iomych skłoniło plut. Maślaka do wezwa- 
nia uciekających do zatrzymania śię, lecz 
kiedy nie poskutkował trzechkrotny okrzyk 
„stój”, plut. Maślak oddał 3 strzały rewol- 

Papiery procentowe: 

listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94 
” „ Banku Roln. 94 

dolarówka 68,75 67,75 
8 proc. ziemskie 83 
4 1 : 6# proc. ziemskie 57, - 57,15 
8 proc. warszawskie 80,58 80,20 
5 proc. warszawskie 63,75 64, - 
Akcje Banku Polskiego 153, 

    

„M. G 
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— (n) Ceny w Wilnie z dnia 17 lu- 
tego r. b. 

Ziemiopłody: żyto 40—41, owies 38—40 
(zależnie od gatunku), jęczmień browarowy 
43—, na kaszę 39—40, otręby żytnie 28 — 
29, pszenne 30. 

Mąka pszenna amerykańska 100—110 
gr. za 1 kg., krajowa I gat.: 95—100, II gat. 
80—90, żytnia 65 proc. 58—50, 75 proc. 50 
—52, razowa 38 - 40, kartoflana 85—95, gry- 
czana 75—85, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc. 60 — 65, 60 
ię stołowy 55—60, rczowy 35—40 gr. za 

g. 
K:sza manna amerykafska 130—150 gr. 

za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała 
95—105, przecierana 94—105, pertowa 80— 
95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, ja- 
glana 80—90. 

. Mięso wołowe 240 — 250 gr. za 1 kg., 
cielęce 180—200, baranie (brak), wiepszo- 
we 300—380, szynka świeża 350—380, wę- 
dzona 400—420. 

Tłuszcze Słonina krajowa I gat. 400— 
420. Il gat. 350—380, amerykańska 430—460, 
szmalec amerykański I gat. 450 — 480, II 
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 
240—260. 
LEADS RASTI AS S TAKSI 

werowe, raniąc Chodasewicza, który wkrót- 
ce zmarł. 

W rezultacie przewodu sąd pod prze- 
wodnictwem ppułk. k. s. Doboszyńskiego 
doszedł do przekonania, żę oskarżony, 
strzelając do uciekających, działał zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o służbie 
wartowniczej, plut. Maślaka od winy i ka- 
ry uwolnił. 

Oskarżał podprokurator kpt. k. s.*Cho- 
lewo, bronił oskarżonego z*'urzędu mec. 
Lityński. (1). 

    

Ostatni tydzień 

wyprzedaż resztek 
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Niezwykła rewizja w Mm ieszkaniach prywatnych 

w poszukiwaniu zbiegłego b. posła przestępcy polifycznego. 

W nocy z dnia 17 na 18 b. 
m. paru funkcjonarjuszy po- 
licji politycznej i munduro- 
wej z st. przod. Teležyn- 
skim na czele wkroczyło do 
mieszkania Nr. 3 przy ul. Sie- 
rakowskiego 21 z nakazem 
podpisanym przez zast. kier. 
ekspozytury pol. pol. na m. 
Wilno Wasilewskiego, doko- 
nania w tem mieszkaniu re- 
wizji. 

Mieszkanie powyższe skła- 
da się z 6 pokoi i jest własno- 
ścią komendantki okręgu 
Związku Strzeleckiego p. Olej- 
niczakowskiej. Dwa pokoje p. 
Olejniczakowska odnajmuje 
od dłuższego czasu wice-prc- 
zesowi Sądu Apelacyjnego p. 
Lucjanowi Bochwicowi, jeden 
redaktorowi „Kurjera Wileń- 
skiego* Batorowiczowi, w po- 
zostalych zaštrzech zamiesz- 
kuje z matką. 

` 

i wysortowanych 
  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

W chwili gdy służąca zaa- 
larmowała p. Olejniczakow- 
ską © przyjściu policji, pań- 
stwo Bochwicowie już spali, 
p. Batorowicza zaś nie było 
w domu. | 

Przodownik Teleżyńskt wy- 
konując ślepo nakaz swej wła- 
dzy nie zadowoltł się wyjaś- 
nieniem p.O.że kim są je jsub- 
lokatorowie i zaalarmowal p. 
prezesa Bochwica. U p. Boch- 
wica rewizji nie robił - wziąw- 
szy od niego słowo, że w za- 
mieszkałych przez niego po- 
kojach nie ukrywa się żaden z 
poszukiwanych za antypań- 
stwową działalność b.posłów. 

Po tem zapewnieniu z całą 
skrupułatnośćią rozpoczął re- 
widować pozostałe pokoje, 
domagając się wydania przez 
p. O. fotograiji poszukiwane- 
go przestępcy, który istotnie 
przed pięciu laty odnajmował 

PZN W OMETES JA AD 
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pokój od p. O. 
Niewątpliwie ta przykra 

wizja oparta została nasi 
mych wiad ;mościach urzęć 
policyjnego, którego winą je 
iż niezatroszczył się o dokłi 
dniejszy adres przestępcy. | 

Ciż sami funkcjonarjusł 
policji, zanim trafili do miń 
szkania p. Qlejniczakówajj 
zrewidowali mieszkanie niĖ 
jakiej p. Daszkiewiczowej zi 
opatrzone anałogicznym 
merem przed kilku laty. 
Wiadomość o tej niezw 

łej rewizji wywołała wiel 
sensację w całym Wilnie. 

P. wice-prezesowi Sądu @ 
pelacyjnego władze admin“ 
siracyjne wyraziły Zz powoth, 
opisanego zajścia swe ubó: 
wanie. 

   

Zakiad Połozniczo-uinekologiczuy 
doktorów Karnickiego, Dobrzańskie- 
go, Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 4 
Małej Pohulanki, tel. Nr 1404 (w 

„lecznicy d-ra Dembowskiego) przyj- gl 
muje chore na operacje i porody.    

IB Tylko za 20 złotych 
każda z pań może się w krótkim 
czasie wyuczyć tkactwa ręcznego i 
własnoręcznie przerobić sobie sweter. 

kamizelkę i t. p. 

Pracownia tkaciwa ad 
R ul. 3 Maja 9, m. 9. (parter na lewo)* 

od 11 -5 godz. 

słynna Wróżka Ghiromanfk 
Przepowiada przyszłość, sprawy i 
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dowe, o miłości i t. d. Przyjmujeśśj | 
10 do 8 wieczór. Ul. Młynowa | 

m m. 6, naprzeciw Krzyża (Zarzec: 
aw bramie na prawo na schody. 
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