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Należność pocztewa opłacona ryczałtem. 

  

Cena 20 groszy. 

  

  

Rok Vi. 
  

Z okazji odbywającego się ub. nie- 
dzieli zjazdu delegatów Zjednoczenia 
Pracy Wsii Miast — grupy politycznej 
reprezentującej na terenach 4-ch wo- 
jewództw połnocno-wschodnich wielki 
edłam demokracji, Prezes Zjedno- 
czenia pos. Marjan Zyndram Kościał- 
kowski wygłosił nacechowaną głęboką 
troską o losy państwa mowę, zaś b. 
minister Sprawiedliwości pos. prof. 
Makowski referat na temat zmiany 
konstytucji. Ze względu na wagę 
myśli, jakie wypowiedział pos. Ko- 
Ściałkowski, jak i na szczególną ak- 
tualność kwestji, którą poruszył prof. 
Makowski — obie te mowy zamiesz- 
czamy poniżej na naczelnem miejscu. 

Przemówienie wice-prezesa Zjed- 
noczenia Lechnickiego o zagadnie- 
niach narodowościowych, oraz prze- 
mówienie dyr. Wierzejskiego |o zagad- 
nieniach gospodarczych z braku miejs- 
ca wykorzystamy dopiero w jednym 
z następnych numerów. (Red.) 

Wielka mowa. posła 

Košciaikowskiego. 

Gdy patrzymy na życie tak nie- 
słychanie skomplikowane, życie or- 
ganizmu państwowego, budzić się 
muszą pewne refleksje. Patrzymy 
mietylko w przyszłość, lecz także 
zagłębiamy się w przeszłość, szuka- 
jąc tam odpowiedzi na palące zaga- 
dnienia. Gdy Polska powstała, gdy 
zrzuciła jarzmo dnia || listopada 
1918 roku była to Polska z całym 
szeregiem wad, Polska raczej przed- 
rozbiorowa, z całym balastem przy- 
war, które cechowały schyłek na- 
szego życia państwowego przed 
rozbiorami. I tak było przez kilka 
lat. Ustosunkowanie się nasze do 
kapitalnych zagadnień musi wypły- 
wąć z perspektywy naszej przeszło- 
ści. Dlatego też postaram się przed- 
stawić państwu obraz Polski po || 
listopada 18 roku. Kilka następnych 
lat trwał stan beznadziejności, stan 
chaosu, brak jakiejkolwiek wytycz- 
mej idei państwowej, bez której pań- 
stwo istnieć nie może. Odbijało się 
to na stosunkach Polski z państwa- 
mi ościennemi. Dopiero w maju 1926 
roku nastąpił zdecydowany przewrót 
stosunków. Wypadki majowe umo- 
żliwiły wprowadzenie Polski na no- 

' we drogi rozwoju. Wypadki majowe 
wydżwignęły na czoło społeczeństwa 
polskiego ludzi, którzy z myślą o 
Państwie i z myślą dla Państwa roz- 
poczęli swą owocną pracę, która w 
rezultacie doprowadziła Polskę do 
wielkiego, mocarstwowego znacze- 
mia na terenie międzynarodowym. 

Proszę Państwa! Nie możemy za- 
pominać, że państwo polskie nie 
jest państwem jednolitem pod wzglę- 
dem narodowościowym, że na tere- 
mie Polski zamieszkują także i inne 
narodowości, których liczba docho- 
dzi do 30 proc. ogólnej ilości miesz- 
kańców. Jest rzeczą jasną, że pań- 
stwo nasze wtedy tylko będzie mo- 
gło osiągnąć należyte stanowisko 
wśród narodów świata, gdy wszyscy 
jego obywatele, bez różnicy wyzna- 
mia i narodowości i niezależnie od 
klasy społecznej będą wierzyli, że 
mocarstwowy rozwój Polski i utrwa- 
lenie silnej państwowości naszej jest 
również rozwojem i utrwaleniem ich 
własnego stanu posiadania moralne- 
go i materjalnego. 

Z chwilą, gdy ludzie stojący obe- 
cenie u steru Rządu dźwignięci zo- 
stali na czało społeczeństwa, pań- 
stwo polskie znajdowało się w sta- 
mie zupełnego marazmu, skarb pań- 
stwa był pusty, władza osłabiona, 
nie posiadająca autorytetu moralne- 
go wśród społeczeństwa. Rząd po” 

/ majowy znalazł siłę zbrojną osłabio- 
ną, w której zaczęły się łęgnąć nie- 
bezpieczne objawy, Sejm rozwydrzo- 
ny i społeczeństwo w dużym sto- 
pniu dzieki wszechwladzy partyj 
zanarchizowane, pozatem społeczeń- 

_stwo nie uznawało żadnego autory- 
'tetui w dalszym ciągu podlegało 
tym wadom, o których wspomnia- 
łem. 

Obecnie jakże zmienił się obraz 
Polski. Skarb mamy pełny, albowiem 
wielkie rezerwy skarbowe zgroma- 
dzono, które rząd w każdej chwili 
może rzucić ma. szalę wypadków. 
Walutę ustabilizowano, budżet zrów- 
oważono, silną władzę w państwie i 
stały prestiże państwa podniesione, 
uznanie mamy wielkie ze strony za- 
granicy, a wojsko takie, jakiego nam 

|. zazdroszczą wszyscy obcy, Sejm wzię- 
ty w cugle państwowości, społeczeń- 
stwo, w którem coraz mocniejszym 
głosem odzywają się wielkie idee słu- 
żenia państwu, i w którem te idee co- 
raz pardziej się ugruntowują. Następu- 

_ je jeden z najciekawszych procesów 
psychicznych—budowa nowego typu 
człowieka. Bilans działalności rządu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego 

  

„nie zaistniały 

KUEJER | 
MIEZALEŻMY 

współtowarzyszy jest już sam w so- 
bie ogromny. Niewolno nam jednak 
twierdzić, że w Polsce jest już zu- 
pełnie dobrze, albowiem w Polsce 

jeszcze zmiany pod- 
staw prawnych, które to zmiany 
mogą zagwarantować trwałe i stałe 
polepszenie życia w naszej Ojczy- 
žnie. Nawołujemy do wytężonej pra- 
ey, gdyż nigdy Polska nie miała a mo- 
że przez długie jeszcze lata mieć nie 
będzie tak szczęśliwych konjunktur jak 
obecnie pod wodzą Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. ь 
Twórca tego przewrotu ma za 

sobą niebywałą wprost popularność 
wśród najszerszych warstw spole- 
czeństwa, które wierzy w jego o- 
patrznościowe posłannictwo i gdy- 
byśmy wśród społeczeństwa pol- 
skiego rozpisali plebiscyt: „kto ma 
nami rządzić” jestem najpewniejszy, 
że odpowiedź ogromnej większości 
społeczeństwa byłaby jedna „Józef 
Piłsudski"! (oklaski). 

Tak samo zmieniło się ogromnie 
życie polityczne. Partje, które na 
swoim sztandarze wypisały obronę 
demokracji i praw robotnika, nie 
wahały się wejść do rządu Skrzyn- 
skiego i stanąć do zgodnej współ- 
pracy z najbardziej wstecznemi u- 
grupowaniami politycznemi. W mo- 
mencie tym dochodziło do tego, że 
na ulicach pojawiały się demonstra- 
cyjne pochody bezrobotnych. Inne 
znowu lewicowe ugrupowania  poli- 
tyczne stworzyły wspólny blok, no- 
szący nazwę „Bloku Obrony Demo- 
jkracji i Republiki". Gdzież tuta 
est jakiekolwiek niebezpieczeństwo 
dla republiki? gdzież czai się nie- 
bezpieczeństwo dla demokracji? 
Przecież Marszałek Piłsudski w 
swoich wywiadach i przemówieniach 
publicznych zaznaczał, że pragnie 
współpracować z parlamentem ; 

DIETA TNS PORT 

Z państw ościennych. 
ROSJA SOWIECKA. 

Śnieżna burza na południu Rosji 
Sowieckiej. 

MOSKWA, 13.1 (kor. własna). Na 
południu Rosji, w okolicy morza 
Kaspijskiego panują niebywałe burze 
śnieżne. W mieście Baku burza po- 
przerywała wszystkie przewody te- 
lefoniczne i telegraficzne. Zie wzglę- 
du na olbrzymią ilość śniegu, wszel- 
ki ruch został wstrzymany. Od dnia 
10.1 do dn. 12.1 miasto to było zu- 
pełnie odcięte od reszty świata. Na 
morzu Kaspijskiem burza zapędziła 
na otwarte morze większość statków 
i łodzi rybackich. Na południowem 
wybrzeżu szata śnieżna osiągnęła 
grubość powyżej | metra. 

Uroczysty obchód 5-ej rocznicy 
śmierci Lenina. 

MOSKWA, 13.1 (kor. własna). W 
dniach 15—27 stycznia w całym 
Związku Republiki Sow. będzie u” 

roczyście obchodzona 5-ta rocznica 
śmierci Lenina. Oprócz całego sze” 
regu odczytów i pokazów postępów 
prac partjj komunistycznej w każ” 
dej dziedzinie życia sow. osiągnię* 
tych w ciągu tych 5 lat, mają być 
zorganizowane w dniu 21.5 w każ” 
dym mieście i wsi sow. uroczyste 
żałobne posiedzenia, wiece i po” 
chody. 

Prasa sow. wzywa wszystkich 
swoich współpracowników do wy” 
syłania do pism zagranicznych spe” 
cjalnie dobrze opracowanych kore” 
spondencyj, w których mają być 
uwidocznione wszystkie postępy 
społecznego budownictwa sow., o* 
siągnięte po śmierci Lenina, Kore- 
spondencje te będą oceniane i wy- 
bierane przez redakcje poszczegól- 
nych czasopism. 

BIAŁORUŚ SOWIECKA. 

Oibrzymie nadużycia w państwo- 
wej org. dla handlu lasem w BSRR, 

MIŃSK, 14.1 (kor, własna). Dnia 
19.] w moskiewskim sądzie będzie 
rozpatrywana sprawa olbrzymich na- 
dużyć, popełnionych pr: pracow” 
ników Sow. Białoruskiej org. dla 
handlu drzewem (Lesbiał). Kilkuna- 
stu oskarżonym w tej sprawie in- 
kryminują władze sądowe pobiera” 
nie łapówek od firm zagranicznych, 
a zwłaszcza niemieckich, defrau- 
dacje, niedbalstwo, handel drzewem 
państwowym na własną rękę i t. p. 
Szkody wyrządzone przez oskarżo” 
nych sięgają | mil. rubli. 
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hoty obywatelskiej, zawisł on 
i Wilna, któreby nikomu 

zić się nie dało. Chciałbym 
ilno zawsze było ostoją cno- 
atelskiej, oraz aby świeciło 

pn dla całego kraju i w wy- 
y zajęło czołowe miejsce. 

). 

‚. prof. Makowski o 
niania Konstytucii. 

łeorganizacja naszego Państwa 
się aktualną niemal nazajutrz 

odzyskaniu Niepodległości. Ta 
| dziejowa składała się z dwóch 
ych elementów: pierwszym 
konieczność jak najszybszego 

nigdy nie wyrzeka się ideałów 
mokracji. 

Jak już zaznaczyłem, stan 
Polski na terenie międzynarod 
wzmogło się w sposób zdecy 
ny. Nie pomogły oszczerstwa 
cane przez nieprzychylne na 
stwa, ani też oczernianie własn 
niezadowolonych z istniejącegc 
nu rzeczy, dawnych władców F 
ski przedmajowej, odpędzonych 
żłobu państwowego przez przewró 
majowy. 

Jest mi niezmiernie przyjemni 
mówić tu w Wilnie, w mieście 
mendanta Piłsudskiego, w mie: 
które zawsze było polskie i 
Polsce się opowiadało. Z tego mi 
sca zwracam się do Was, Panow 
z apelem, byście nam pomogli nizowania nowego państwa, 
miarę możności w rozwiązywaniu drugim był brak jakiejkolwiek do 
trudnych problemów Polski Ju sgo historycznej podstawy. Kon- 
przez darzenie nas swem zaufanie 3 Maja nie odpowiadała 
O ile w Polsce nie jest jeszcz ście wymogom współczesnym, 
pełnie dobrze, to czeka nas ogrc orem więc dla naszej nowej kon- 
na praca, w której udział wz icji miała się stać nie własna 
winno całe społeczeństwo pols ycja historyczna, ale došwiad- 
Jednem z najważniejszych zagadn ja historyczne świata całego. 
dnia najbliższego jest przebudow m tle rozpatrywać należy kon- 
ustroju społecznego drogą zmi: cję z 17 marca 1921 roku. Naj- 
konstytucji. Niestety brak czasu rzejszem postanowieniem tej 
konieczność streszczania się ytucji było przewidywanie jej 
pozwala mi na dalsze przepro in. Autorzy konstytucji 2] roku 
dzanie analizy stosunków obecnycl zali wielką skromność przewi- 
zresztą jeden z następnych mó jc, że konstytucja ta już po 7 
ców prof. poseł Makowski zapozt ch będzie musiała ulec zmianie. 
państwo z zasadniczemi motyw umieli oni, że przyjmując cudze 
zmiany konstytucji. wiadczenie i przystosowując się 

Jest w Polsce miasto, które zo i koniecznych potrzeb žycia nie 
stało przez Marszałka Józefa Pil- na liczyć się z tem, żeby tego 
sudskiego udekorowane  orderen aju norma trwała dłużej. Jed- 
„virtuti militari“. Miastem tem jest (że jeszcze zamało byli skromni. 
Lwów. Wyprzedził on Wilno, które: prma stała się konieczna już po 
mu nie dane było tak krwawić się tach. 
w obronie polskości. Ten krzyż jeś Analizując przyczyny tego stanu 
nagrodą cnoty żołnierskiej. Chciał: czy mówca oświadcza: Przenie- 
bym, aby, jeżeli kiedy ustanowią or- my na nasz grunt konstytucję 

+ 
Adam Pac-Pomarnacki 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami 
zmarł dn. 14 stycznia 1929 r. w wieku lat 53. 

Przeniesienie zwłok z domu żałoby ul. 3-go Maja 7 m. 8 do kośc. 
Św. Jakóba odbędzie się dn. 15 bm. o g. 5 pp. Nabożeństwo żało- 
bne dn. 16 b.m. o g. 9.30 rano w tymże kościele, poczem nastąpi 

eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. 
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół, 
kolegów i znajomych Żona, Siostry i Bracia. 

Wznowienie polsko = niemieckich 
rokowań. 

(Tel, od własnego korespondenta z Warszawy). 

W czasie ostatnich narad w Warszawie między pełnomocenikami de- 
legacji polskiej i niemieckiej do rokowań handlowych obie strony zgo- 
dziły się co do tego, że ma nastąpić wznowienie rokowań o zawarcie peł- 
nego traktatu handlowego polsko-niemieckiego. 

Traktat ten musi uwzględnić pewne zasadnicze postulaty polskie, 
bez których dla strony polskiej nie miałby żadnej wartości. Strona nie- 
miecka niema już w tej chwili wcale wątpliwości, że jej dotychczasowe 
propozysje w dziedzinie importu naszych produktów hodowlanych do 
iemiec nie tylko pod względem jakościowym, ale i w samem założeniu 

nie odpowiadają potrzebom eksportu polskiego na szerszą skalę. * 
W toku wymiany zdań w Warszawie strona niemiecka domagała się 

wyszczególnienia tych ustępstw, jakieby mogły być uczynione przez rząd 
polski na rzecz Niemiec w przyszłym traktacie handlowym. 

Po powrocie p. Hermesa z Berlina stanowisko strony niemieckiej ma 
być niebawem spreeyzowane przy uwzględnieniu informacyj polskich w 
dziedzinie poruszonej przez stronę niemiecką w Warszawie. Dr. Hermes 
zabawić ma w Berlinie około tygodnia. Termin jego powrotu do Warsza- 
wy uzależniony jest od zwołania gabinetu Rzeszy, który ma omówić sta- 
nowisko Polski w sprawie traktatu i zdecydować, czy rokowania polsko- 
niemieckie mają być wznowione. 

Echa wywiadu Maczka w Jugosławii. 
BIAŁOGRÓD. 14. I. (Pat). Z Zagrzebia donoszą, że tamtejszy nad- 

żupan wezwał do siebie przywódcę Chorwatów Maczka, od którego zażą- 

dał wyjaśnień w sprawie wywiadu, udzielonego przedstawicielowi buda- 

peszteńskiego dziennika „Pesti Hirlap*. Maczek wręczył nadżupanowi do- 
kładny tekst swego oświadczenia. 

Pożyczka stabilizacyjna dła lugosławii. 
BLAŁOGROD. 14 1. (Pat). Do Białogrodu przybył przedstawiciel gru- 

py banków londyńskich Robert Porters. Według informacyj dzienników 
zadaniem Portersa jest zebranie szczegółowych danych we wszystkieh 
sprawach, interesujących finansistów angielskich, w związku z projekto- 
waną pożyczką inwestycyjną i stabilizacyjną. Porters odbył już dłuższe 
narady z gubernatorem i wicegubernatorem Banku Narodowego. 

Zamordowanie gen. Słaszczewa w Moskwie. 
MOSKWA, 14.1 (Pat). Były generałjarmji Wrangla Słaszezew, który w 

ostatnich latach był profesorem jednej ze szkół wojskowych w Moskwie, 
zastał zabity w swojem mieszkaniu. Zabójca, nazwiskiem Kolenberg, li- 
ezący lat 24, oświadezył w chwili aresztowania, iż zabójstwa tego doko- 
nał z zemsty za śmierć swego brata, straconego z rozkazu Słaszczewa w 
czasie wojny domowej na południn Rosji... 

DEMOKRATYCZNY. 
  

Zadania demokracji polskiej. 
francuską 1875 roku, nie licząc się 
z tem, że Francja prócz tej konsty- 
tucjj ma za sobą doświadczenie 
stuletnie, które weszło w krew i 
ciało narodu francuskiego. Zapom- 
nielišmy o tem, że każda ustawa 
jest refleksją życia, że naprzód iść 
musi życie, potem norma prawna. 
Myśmy chcieli dać odrazu normę 
prawną, nie mając przedtem о- 
świadczenia życiowego. Prócz tego 
w ciągu XIX wieku odbywała się 
bardzo poważna, bardzo głęboka 
transformacja w pojęciach prawnych 
wogóle, a prawa konstytucyjnego 
w szczególności. 

Powstała nowa struktura wspól- 
życia, Zamiast tego współżycia lu- 
dzi, którzy w konstytucjach gwa- 
rantowali się przeciwko sobie naw- 
zajem i przeciwko organizacji pań- 
stwowej jako takiej, zaczęła się wy- 
łaniać konieczność organizowania lu- 
dzi, organizowania współpracy ludz- 
kiej, koordynacji interesów. Koncep- 
cja współzależności zastąpiła kon- 
cepcję praw przyrodzonych człowie- 
ka i ta współzależność stać się mu- 
siała podstawą budowy Państwa. 
Idea współzależności opiera się na 
tej myśli, że ludzie nie są zasadni- 
czo sobie wrogami, nie są skończo- 
nemi jednostkami, ale są skladnika- 
mi organizacji społecznej, są czynni 
kami twórczymi w życiu. My jednak 
zapomnieliśmy o tem i w pierwszej 
konstytucji naszej stanęliśmy na 
gruncie niesłychanie chwiejnym, ©- 
pierając całą budowę na zasadzie 
podziału władz. Niezrozumienie fa- 
ktu, że należy zaczynać nie od gó- 
ry, a od dołu było kardynalnym błę- 
dem naszej konstytucji. 

Stworzyliśmy więc w konstytucji 
marcowej gwarancje t. zw. negaty- 
wne człowieka przeciwko państwu, 
a kwintesencją tych gwarancyj ne- 

"OPGOWAEJ POEZJA NTW TCC APART TSKKK ISIN 

DZIEŃ POLITYCZNY. 
(Tel. od wł, kor. z Warszawy). 

Prem. Bartel wczoraj udał się 
do Belwederu i został przyjęty 
przez Marszałka Piłsudskiego. Kon- 
ferencja Marszałka Piłsudskiego z 
prem. Bartlem trwała 2 godziny. 

Poseł polski w Moskwie Palek, 
który został wezwany do Warszawy 
w związku z znaną propozycją so- 
wiecką zawarcia dodatkowego pro- 
tokółu do paktu Kelloga, wyjeżdża 
zpowrotem do Moskwy w nadcho- 
dzącą środę. W dniu wczorajszym 
pos. Patek był przyjęty przez prem. 
Bartla. ы 

W dniu 12 i 13 b. m. odbyło się 
w Spale polowanie, na które za- 
proszeni byli przez Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej oficerowie gar- 
nizonu warszawskiego na czele z 
wiceministrem spraw wojskowych 
gen. Fabrycym. 

Pan Prezydent przybył do Spały 
w sobotę wieczorem i brał udział 
w niedzielnem polowaniu. Polowa- 
nie było bardzo obfite: położono 2 
dziki; — jeden zabity przez Pana 
Prezydenta — 4 lisy i około 60 za- 
jęcy. 

Do Warszawy powrócił Pan Pre- 
zydent wczoraj w południe. 

* 

Dowiadujemy się, że dotychcza- 
sowy dyrektor naczelny Banku Go- 
spodarstwa Krajowego p. Korwin- 
Szymanowski obejmie w najbliższym 
czasie stanowisko łącznika między 
bankami zagranicznemi a Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego. W tym 
celu p. Szymanowski udaje się w 
najbliższym czasie do Londynu, 
gdzie zabawi kilka tygodni. Następ- 
nie p. Szymanowski zwiedzi inne 
ośrodki finansowe Europy. 

* 

Dowiadujemy się, że wniesiona 
przed tygodniem przez prezesa pro- 
kuratorji generalnej p. Bukowieckiego 
prośba (o dymisję, nie została je- 
szcze dotąd formalnie rozpatrzona. 
Według wszelkiego  prawdopodo- 
bieństwa jednak dymisja ta nie zo- 
stanie przez rząd przyjęta. 

* 

W najbliższych dniach p. Mar- 
szałkowa Pułsudska wraz z córecz- 
kami udaje się na kilkunastodniowy 
pobyt kuracyjny do Krynicy. Mar- 
szałkowa Piłsudska zamieszka w 
Krynicy w domu zdrojowym. 

* 

Bawi obecnie w Warszawie w 
sprawach służbowych wojewoda wi- 
leński p. Wł. Raczkiewicz,   
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gatywnych była zasada podziału 
władz, które, w myśl przestarzałych 
zasad XVIII wieku, miały być unie- 
szkodliwione przez podzielenie na 
trzy władze, ażeby jedna mogła 
bronić owych gwarancyj zagrożo- 
nych przez drugą. Chodzi nam obe- 
cnie o taki ustrój, w którymby każ- 
dy człowiek mógł znaleść właściwe 
miejsce, właściwe pole do pracy, 
możność współpracy z innymi, aże- 
by dać maximum tego, co życie 
społeczne dać może. Must być jeden 
ośrodek, jedna sprężyna, któraby po- 
wiązała ze sobą te poszczególne pola 
twórczości. | dlatego koncepcja trój- 
podziału władz zbankrutowała odra- 
zu w formie t. zw. parlamentaryzmu. 

Parlamentaryzm, to jest właści- 
wie jedność władzy, to jest właści- 
wie skoncentrowanie wszystkich 
władz w jednej sprężynie tylko, że 
sprężyną tą miał się stać parlament. 
Czy jednak można powiedzieć, że 
rozstrzygnięcie wszystkich zagad- 
nień państwowych, całego kom- 
pleksu niesłychanie skomplikowa- 
nego życia ludzkiego da się załat- 
wić w ten sposób, że pewne zgro- 
madzenie, stanowiące ośrodek, bę- 
dzie tem życiem całkowicie kiero- 
wało, czy można przejść do porząd- 
ku dziennego nad koniecznością 
stworzenia całego szeregu kół po- 
średnich? Zdaje się, że nie. Nastą- 
piło tutaj załamanie, załamanie w 
konieczności stwierdzenia przez 
świat współczesny, że parlamenta- 
ryzm przeżywa jakąś chorobę. lsto- 
tą tej choroby była napewno jedna 
rzecz: Dążenie do skoncentrowania 
wszystkiego tego co stanowi głów- 
ną siłę rządzącą państwa. Z. natury 
rzeczy powstać musiały jakieś orga- 
nizacje pośrednie, któreby połączy- 
ły te poszczególne kółka z jakich 
mechanizm życia ludzkiego się składa 

Organizacjami temi stały się 
partje polityczne, a więc nie repre- 
zentacje interesów czy pracy, a re- 

prezentacje partyjne, organizacje 
znowu idące od góry, od jakiejś 

ideologji miały być łącznikiem po- 
między instytucją centralną—parla- 
mentem, a obywatelami. Podstawą 
ich był tylko program, a skoro sto- 
imy na gruncie programu, to zaczy- 
na się licytacja programu i oto do- 
chodzimy do czegoś, co może teore- 
tycznie jest bardzo interesujące, ale 
realnie jest nie do pomyślenia na 
dalszą metę, dochodzimy do orga- 
nizacji społeczeństwa opartej na 
BR 

Trzeba wrócić do organizacji od 
dołu, do organizacji współpracy lu- 
dzi jako twórczych elementów współ- 
życia i do stworzenia takiego me- 
chanizmu, któryby stopniowo łączył 
ten szereg *zazębiających się kół. 
Nie jest to więc zagadnienie władzy, 
lecz zagadnienie organizacji. Pierw- 
szym krokiem w kierunku reformy 
w tym właśnie sensie była zmiana 
konstytucji z roku 1926. Od kon- 
cepcji władzy stojącej jedna nad 
drugą, konkurującej jedna z drugą 
przechodzimy do tego, ażeby każde” 
mu z tych czynników wyznaczyć 
należną mu rolę. 

Treścią przyszłych zmian kon- 
stytucji winno być to, ażeby orga- 
nizację Polski oprzeć natych wszy- 
stkich siłach twórczych, jakie tkwią 
w narodzie polskim i ażeby konsty- 
tucję skonstruować pod kątem wi- 
dzenia wyzyskania i skoordynowa- 
mia tych sił, żeby każdy człowiek 
nietylko był zagwarantowany prze- 
ciwko ewentualnej krzywdzie ze 
strony innego człowieka przeciwko 
ewentualnemu gwałtowi ze strony 
władzy, ale żeby każdy człowiek 
zarówno w ciasnym zakresie swych 
interesów osobistych, jak i w sze- 
rokim zakresie interesów państwo- 
wych był współtwórcą '/wspólnego 
dobra, wspólnego szczęścia Rzeczy- 
pospolitej. 

Kronika telegraficzna. 
== Marszałek Fech miał dziś atak ser- 

cowy. Stan jego wymaga zupełnego wypo- 
czynku. 

= W stanie zdrowia króla angielskiego 
następuje powoli poprawa. Następny biule- 
tyn będzie ogłoszony dziś wieczorem. 

= Wstrząśnienia podziemne, których o- 
gnisko znajdowało się prawdopodobnie w 
pobliżu Kamczątki, zanotowano wczoraj w 
Japonii. 

= fumuński minister skarbu Michał Po- 
povici wyjechał do Paryża na zaproszenie 
gubernatora Banku Francuskiego p. Moreau 
celem podpisania umowy pożyczkowej i 
dokończenia rokowań w sprawie stabilizacji 
waluty rumuńskiej. 

== W kopalni Wujek, należącej do za- 
kładów Hohenlohe, zdarzył się nieszczęśli- 
wy wypadek, którego ofiarą padł starszy 
przetokowy kopalni Ludwik Kostka który 
dostał się pod koła wagonu, ulegając roz- 
biciu czaszki i oderwaniu nogi. 
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Zjazd i Akademja Poselska Zjednoczenia Pracy Wsi i Miast. 

Bankiet. W niedzielę 13 b. m. odbył się 
w Wilnie zjazd delegatów Zjedno- 
czenia Pracy Wsii Miast województw 
wileńskiego, nowogódzkiego, biało- 
stockiego i poleskiego. Na Zjazd 
przybyło zgórą 100 delegatów oraz 
posłowie Marjan Kościałkowski prot. 
Wacław Makowski, Zdzisław Lechni- 
cki, Ryszard Błędowski, dr. Tadeusz 
Dyboski, Bolesław Srocki, Tadeusz 
Mazurkiewicz, Dominik Dratwa, Wła- 
dysław Kamiński, Jan Walewski, 

Akademja 
Z okazji Zjazdu odbyła się o 

godz. 12 w południu w sali teatru 
Reduta uroczysta akademja posel- 
ska. Salę wypełnili po brzegi dele- 
gaci Zjazdu, posłowie i senatorowie, 
kierownicy tutejszych władz pań- 
stwowych z woj. Xaczkiewiczem i wi- 
cewojewodą Kirtiklissm na czele, 
prezydjum miasta z prezydentem 
Folejewskim, wojskowość z gen. Krok- 
Paszkowskim i reprezentanci wszyst- 

kich kół miejscowego społeczeń- 
stwa. Jako delegat wojewody biało- 
stockiego p. Kżrsta przybył naczel- 
nik wydziału Weingarten. 

Zagajenie. 

Akademję zagaił w imieniu tym- 
czasowego zarządu wojewódzkiego 
Zjazdu Pracy Wsi i Miast poseł dr. 
Brokowski. Witając wojewodę, po- 
słów, senatorów i wszystkich przy- 
byłych gości, mówca podkreślił, że 
dzisiejsza akademja poselska ma na 

„celu nawiązanie żywego kontaktu 
członków obu izb ustawodawczych 
ze społeczeństwem drogą omówie- 
nia ważniejszych spraw państwo- 
wych. Zarówno my, jak i całe spo- 
łeczeństwo — oświadczył mówca — 
odczuwa dziś potrzebę jakiejś wiel- 
kiej myśli politycznej, któraby mo- 
gła nas zjednoczyć, skupić i dać 
impuls do intensywnej pracy dla 
dobra państwa i narodu. Rzucamy 
hasło nasze: Państwo, demokracja, 
praca. Z tych trzech elementów 
powinna wykwitnąć nasza myśl po- 
lityczna, ogniskująca się w  szere- 
gach Zjednoczenia Pracy Wsi i 
Miast. Chcemy zbiorowy wysiłek 
świadomych obywateli oddać na 

Piotr Olewiński, Mieczysław Raczkie- 
wicz, Stefan Brokowski, senatorowie 
Juljan Poczętowski, Walery Roman, 
Leon Lempke, Stanisław Gaszyński, 
wreszcie członkowie Głównego za- 
rządu Zjazdu dyr. Wierzejski, sekre- 
tarz generalny Paproekt i sekretarz 
wileńskiego Komitetu Franciszek 
Świderski. Grupę regjonalną Bezpar- 
tyjnego Bloku Współpr. z Rządem 
woj. wileńskiego i nowogródziego 
zeprezentuje sen. Witold Abramowicz, 

poselska. 
usługi państwa. Mówiąc o tem w 
Wilnie, w prastarej kolebce kultury 
polskiej, ognisku myśli politycznej 
w Wilnie, mieście ukochanego Wo- 
dza Narodu, stwierdzamy, że niema 
dla nas kwestji Wilna, jest tylko 
kwestja rozwoju Wilna, przywróce- 
nia temu miastu jego dawnej świet- 
ności i roli. 

Wybór prezydjum. 

Przewodniczącym akademii wy- 
brano przez aklamację p. sen. 
Romana, który, podziękowawszy za 
wybór, zaprosił do prezydjum zjaz- 
du pp. posła KościałkowSkiego, prof. 
Makowskiego, Zdzisława Lechnickiego, 
Brokowskiego, Kamińskiego, Olewiń. 
skiego, Dybowskiego, Mazurkiewicza, 
Dratwę, prot. Błędowskiego, senatora 
Poczętowskiego, oraz inż. Jensza, na 
sekretarzy p. Paprockiego i Świder- 
skiego, Senator Roman w krótkiem 
przemówieniu wyraził radość, że 
zjazd odbywa się w Wilnie, które 
tak wybitną rolę odgrywało w na- 
szych dziejach i które dziś jest mia- 
stem, gdzie Wódz Narodu czerpał 
natchnienie dla swoich prac histo- 
rycznych, dla czynów buntu, czy- 
nów walki, wreszcie dla czynów 
wielkiej państwowo-twórczej pracy, 
wzmocnienia potęgi mocarstwowej 
Polski. Przewodniczący zakończył 
swe przemówienie okrzykiem na 
cześć Najjaśniejszej Rzplitej, Prezy- 
denta Rzplitej Mościckiego i Mar- 
szałka Piłsudskiego. Publiczność, 
powstawszy z miejsc, powtórzyła 
okrzyk ten trzykrotnie z wielkim 
entuzjazmem zaś orkiestra odegrała 
hymn państwowy. 

Przemówienia i referaty. 
Przemówienia powitalne wygło- 

sili kolejno senator Abramowicz, w 
imieniu poselskiej grupy regjonal- 
nej wileńsko-nowogródzkiej p. Pro- 
ficowa w imieniu Związku Pracy 
Społecznej. Kobiet p. Zabielski w 

imieniu Związku Polskiej Akade- 
mickiej Młodzieży Demokratycznej 
Uniwersytetu Stefana Batorego p. 
Puchalski w imieniu órganizacyj pra- 
cowniczych i związków, które do 
wyborów szły pod hasłami Marszał- 
ka Piłsudskiego. 

Przemówienie sen. Abramowicza. 
Szanowni Panowie! Witam Zjazd 

w imieniu poselskiej grupy regjo- 
nalnej  Wileńsko-Nowogródzkiej 
B. W. R. Jako członek tej grupy 
muszę stwierdzić, że praca Zjedno” 
czenia Pracy i Miast odgrywa nie- 
małą rolę na terenie ziem pėlno- 
cno-wschodnich. Do grupy naszej, 
jak i wogóle do Bezpartyjnego Blo- 
ku Współpracy z Rządem wchodzą 
przedstawiciele również innych ugru- 
powań politycznych, które weszły 
do Bloku ze względu na możność 
pracy dla podniesienia i utrwalenia 
w Polsce silnej władzy. 

i Referaty. 
Następnie zabrał głos Wiceprezes 
Besp. Bloku Wsp. z Rządem i Pre- 

zes Zjednoczenia Zw. Pracy Miast 
i Wsi poseł Marjan Košcialkowski, 
którego przemówienie podajemy na 
naczelnem miejscu. Po mowie pos. 
Kościałkowskiego zabrał głos wice” 
prezes Zjednoczenia Pracy Zw. 
Miast i Wsi pos. Lechnicki, którego 
dłuższy referat o zagadnieniach na- 
rodowościowych z powodu braku 
miejsca podamy w jednym z na- 
stępnych numerów, Po referacie 
prof. pos. Wacława Makowskiego 
(por. I-sza kolumna) ostatni refe- 
rat wygł. dyrektor inż. Wierzejski z 
Warszawy, który omówił sprawy 
gospodarcze, stwierdzając, że były 
one do niedawna zaniedbane i trzy” 
mane w cieniu polityki i wąlk poli- 
tycznych stronnictw. Obecnie szero- 
kie warstwy społeczeństwa zrozu- 
miały, że sprawy gospodarcze są 
kwestją zdrowia i siły państwa. Na 
czoło wszystkich aktualnych zagad- 
nień gospodarczych wysunęła się 
sprawa bierności bilansu handlowe- 
go i sprawa walki na tym odcinku 
gospodarczym, na którym spotkać 
się muszą w zgodnym wysiłku rząd, 
samorząd i społeczeństwo. Społe- 
czeństwo polskie, które w walce o 
niepodległość potrafiło wykazać 
wspaniały patrjotyzm i otiarnošė, 
powinno obecnie wykazać to, co się 
nazywa patrjotyzmem gospodar” 

czym. 

Depesze hołdownicze. 
Po wyczerpaniu referatów prze- 

wodniczący zjazdu sen. Roman za- 
proponował wysłanie następujących 
depesz hołdowniczych: 

Do Pana Prezydenta Rzplitej prof. 

Ignacego Mościckiego w Warszawie: 

„Zjazd delegatów Zjednoczenia 
Pracy Wsi i Miast województwa 
wileńskiego, nowogródzkiego, bia- 
łostockiego, poleskiego oraz uczest- 
nicy akademji poselskiej, zebrani w 
dniu 13 stycznia r, b. w sali teatru 
„Reduta" w Wilnie, przesyłają Panu 
Prezydentowi wyrazy czci i hołdu". 

(—) Prezydjum. 

Do Pierwszego Marszalka Polski 

Józefa Piłsudskiego, Warszawa, 
Belweder: 

„Zjazd delegatów Zjednoczenia 
Pracy Wsi i Miast województwa 
wileńskiego, nowogródzkiego, bia- 
łostockiego, poleskiego oraz uczest- 
nicy akademji poselskiej, zebrani w 
dniu 13 stycznia r. b. w sali teatru 
„Reduta* w ukochanym przez Cie- 
bie, Panie Marszałku, Wilnie, prze- 
syłają ci wyrazy hołdu i czci oraz 
gorące zapewnienia nieszczędzenia 

wysiłków i ofiar dla ugruntowania 
mocarstwowego rozwoju państwa 
pod Twoim przewodem". 

(—) Prezydjum. 

Do Pana Prezesa Rady Ministrów 

K. Bartla w Warszawie: 

„Zjazd delegatów Zjednoczenia 
Pracy Wsi i Miast województwa 
wileńskiego, nowogródzkiego, bia- 
łostockiego, poleskiego oraz uczest- 
nicy akademji poselskiej, zebrani w 
dniu 13 stycznia w sali teatru „Re- 
duta* w Wilnie, przesyłają Panu 
Premjerowi wyrazy głębokiego uzna- 
nia i podziwu za Twą niezmordo- 
waną pracę dla państwa zwłaszcza 
w dziedzinie gospodarczego roz- 
woju”. 

(—) Prezydjum. 

Zebrani propozycję przewodni- 
czącego wysłania tych depesz przy- 
jęli hucznemi oklaskami. Po odczy- 
taniu depesz do Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Marszałka Pił- 
sudskiego orkiestra odegrała hymn 
państwowy, zaś po odczytaniu de- 
peszy do premjera Bartla odegrano 
Pierwszą Brygadę, poczem uczest- 
nicy zaczęli się rozchodzić. 

Popołudniu w górnej sali hote- 
lu Georgea odbył się bankiet, w 
którym wzięło udział przeszło 150 
osób. Wśród obecnych poza posła- 
mi i senatorami zauważyliśmy pp. 
wojewodę wileńskiego Władysława 
Raczkiewicza, wicewojewodę Kirti- 
klisa, reprezentanta wojewody bia- 
łostockiego Weingartena, naczelnika 
Wydziału Bezpieczeństwa Kaczmar- 
czyka, prof. Władyczkę, prof. Ma- 
leckiego, prez. Żółtowskiego, dyr. 
Maculewicza, prok.  Przyłuskiego, 
prok. Dębickiego, dyr. Wodzinow- 
skiego, reprezentanta sekretarjatu 
generalnego B. B. Fr. Lipińskiego, 
nacz. Małowieskiego, nacz. Dwora- 
kowskiego, nacz. Jocza, starostę 
Mydlarza, star. Bogatkowskiego. 
Powitał uczestników bankietu pos. 
Brokowski, wznosząc toast, w któ- 
rym wskazał na konieczność zdo- 
bywania dalszych sukcesów drogą 
żelaznej skoordynowanej pracy. Po 
nim zabrał głos pos. Dybowski, któ- 
ry daje wyraz wrażeniu, jakie na 
nim wywarło Wilno, wznosząc toast 
na cześć władz miejskich m. Wilna. 
Po toaście wzniesionym przez b. 
delegata rządu w Wilnie sen. Ro- 
mana, który podkreślił, że Wilno, 
jako miasto, które wydało Marszał- 
ka Piłsudskiego jest 
szej niepodległości przemówił p. 
wojewoda Raczkiewicz. 

Przemówienie Woj. Raczkiewiczą. 

„Jako gospodarz tej ziemi wileń- 
„skiej pozwolę sobie powitać Panów 
w Wilnie. Przybyliście Panowie jako 
przedstawiciele ciał ustawodawczych, 
by w Wilnie roztoczyć wobec ze- 
branych przedstawicieli społeczeń- 
stwa wileńskiego obraz  dzisiejsze- 
go rozwoju państwa polskiego. Przy- 
byliście Panowie z najdalszych zakąt- 
ków ziemi Wileńskiej jako przed- 
stawiciele prawie wszystkich warstw 
społecznych, by tu radzić nad zor- 
ganizowaniem wielkiej pracy, by 
szerokie masy zaprawiać do wiel- 
kiego wyścigu pracy, który zapo- 
czątkował Rząd Marszałka Piłsud- 
skiego. W tym wyścigu pracy sądzę, 
że niemałą również rolę według 
własnych sił i możności odegrała 
również i ziemia Wileńska. Pomimo, 
że przeżywaliśmy cały szereg lat 
nieurodzajnych, że w roku bieżą- 
cym znaleźliśmy się w obliczu klę- 
ski nieurodzaju, wytężamy wszyst- 
kie siły, by nadążyć za innemi dziel- 
nicami Rzeczypospolitej i w tym 
wyścigu pracy zająć nie ostatnie 
miejsce. 

Przybyliście tu Panowie by pro- 
wadzić swe obrady. Program wasz 
jest programem Polski dzisiejszej i 
Polski jutra. Program wasz pokry- 
wa się z najważniejszemi postula- 
tami obecnego Rządu. Jesteście je” 
dynem w Polsce stronnictwem sku- 
piającem w sobie wszystkie ugrupo- 
wania, które chcą pracować dla do- 
bra kraju i które to dobro stawiają 
wyżej ponad interes własny. Macie 
wreszcie Panowie w swym progra” 
mie postulat wzmocnienia władzy 
wykonawczej. W Naszej pracy nad 
podniesieniem siły i znaczenia wła- 
dzy wykonawczej towarzyszyć wam 
będą życzenia całego społeczeństwa, 
byście osiągnęli cel, który wprowa* 

kolebką na- 

dzi nasze państwo na 
carstwowego rozwoju. A 

yczymy wam pomyślnych owo- 
ców pracy. Wznoszę toast za po- 

myślność pracy Zjednoczenia Pracy 
Wsi i Miast na ręce jego prezesa 
p. posła Kościałkowskiego". 

Na toast p. woj. Raczkiewicza 
sala odpowiada burzą okrzyków na 
cześć pos. Kościałkowskiego, który 

drogę mo- 

zkolei wygłasza następujące prze- 
mowienie. 

Odpowiedź posła Wilna—posłowi 
Krakowa. 

Panie Wojewodo! Panowie Sena- 
torowie i Posłowie, Panie i Panowie- 
przemawiam jako poseł miasta Wilna 
i Wileńszczyzny i niestety bardzo żal 
łuję, że nie mogę panu posłowi Zie- 
mi Krakowskiej odpowiedzieć jako 
reprezentant zjednoczonych ziem 
byłego wielkiego Księstwa Litew- 
skiego. (długo niemilknące oklaski). 
Stąd z Wilna promieniowała idea 
Unji Polsko-Litewskiej, która zna- 
lazła wyraz w Akcie Lubelskim. 
Tutaj tworzyła się wielka linja po- 
lityczna Polski Jagiellońskiej, wyzna- 
jąca jako naczelne hasło „Wolni z 
wolnymi, równi z równymi”. 

Ideałem naszym jako szczerych 
i prawdziwych demokratów, jako 
ludzi naprawdę rozumiejących wiel- 
kie zagadnienia demokracji jest zu” 
pełne zbratanie ludzi, jest zaprze- 
stanie wszelkich sporów i waśni 
między poszczególnemi narodami i 
państwami, jest wreszcie ogólne 
szczęście ludzkości. Ten dzień, w 
którymby to nastąpiło powitałbym z 
największą dumą. Ten dzień po- 
wszechnej radości jest naszym ce- 
lem, jest naszem dążeniem jako de- 
mokratów, jako tych ludzi, którzy 
poza celem bliższym—jakim jest po- 
tęga własnego państwa; mają cel 
dalszy—szczęście ludzkości, 

Jest w Polsce człowiek, który 
wziął na siebie ogromny ciężar wy* 
dźwignięcia Państwa z chaosu. Jest 
w Polsce człowiek, który działa i 
pracuje za miljony, który w sobie 
skupia wszystką moc genjusza i 
promieniuje nazewnątrz w formie 
wielkich poczynań. On to właśnie 
wskazał na konieczność ciągłej pra- 
cy. Dla kontynuowania Jego pracy 
narodziło się nasze Zjednoczenie. 
On to, Ten opatrznościowy czło- 
wiek pierwszy wskazał myśl o ko- 
nieczności wzmocnienia władzy Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, który miał 
posiadać prawo ingerowania w žy- 
ciu państwowem jako najwyższy 
gospodarz Państwa. Obecny nasz 
Prezydent prof. Ignacy Mościcki jest 
typem człowieka o wielkiem sercu, 
rozległych horyzontach wiedzy, ty” 
pem człowieka wnikającego glębo- 
ko w istotną treść życia wspėlczes- 
nego i powikłanych zagadnień pań- 
stwowych. Jest to człowiek stwo- 
rzony nietylko do reprezentowania 
państwa nazewnątrz, lecz także do 
odegrania wybitnej roli w czynnem 
życiu politycznem. Niech żyje Naj- 
jaśniejszy Prezydent Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej (huczne oklaski). 

Na tem kończy się bankiet, któ” 
rego uczestnicy rozchodzą się, po- 
dążając do sali Klubu Kolejowego, 
gdzie mają się odbywać obrady 
Związku. 

Kowawe rozruchy głodowe. 
RYGA, 14.1. (te/, wł.) Onegdaj w Birżach miejscowi bezrobotni 

zorganizowali uliczną demonstrację, w której udział wzięło 500 osób. 
Demonstranci zaopatrzyli się w sztandary, na których widniały napisy 
„Dajcie nam pracę i chleb". Ponieważ demonstracja zaczęła przybierać 
groźne rozmiary — wezwano policję, która aresztowała trzech wybi- 
tniejszych przywódców, odprowadzając ich na posterunek. Trzykrotne 
wezwania policji do rozejścia się nie odniosły skutku—tłum demon- 
strantów rozdrażniony aresztowaniem swoich przywódców napadł na 
lokal posterunku policji, usiłując odbić aresztowanych. Policja widząc 
wyzywającą postawę tłumu dała kilka salw karabinowych, raniąc 8 
osób i zabijając jednego bezrobotnego. 

Krwawa ta demonstracja bezrobotnych — wywołała w całej Li- 
twie przygnębiające wrażenie. 

  

Rozbieżność w stronnictwie Witosa. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W niedzielę i w dniu wczorajszym toczyły się w klubie sejmowym 
Piasta obrady Rady Naczelnej tego stronnictwa. Przewodniczący pos. Wi- 
tos na wstępie posiedzenia złożył swą godność prezesa. Jednakże Rada 
Naczelna starym zwyczajem nie przyjęła do wiadomości rezygnacji p. Wi- 
tosa i powierzyła mu funkcje przewodniczącego nadal. 

Obrady dotyczą—jak stwierdzają członkowie Rady Naczelnej—cało- 
kształtu zagadnień życia państwowego oraz stosunku do rządu. Wedle 
zdania niektórych osób biorących udział w Radzie Naczelnej, toczy się 
spór co do ustosunkowania się stronnictwa wobec rządu. Posłowie z Ma- 
łopolski oraz szereg członków Rady tej dzielnicy, którzy nie otrzymali 
przy ostatnich wyborach inandatów wypowiadają się opozycyjnie wobec 
rządu. Natomiast posłowie z Wielkopolski i przedstawiciele tamtejszych 
sfer stoją na wręcz odrębnem stanowisku uważając, że działalność poli- 
tyczna stronnictwa nie powinna wywoływać zarzutu w społeczeństwie 
o niezdolności rzeczowej współpracy z obecnym rządem. 

Jak wiadomo, już dawno na terenie Wielkopolski zauważyć się dają 
nastroje przeciwne polityce p. Witosa, a nawet dążące do wyraźnej 
współpracy z rządem i klubem B. B. Na czele tej myśli politycznej 
stronnictwa stoi poseł z Grudziądza p. Michałkiewicz. Czy zwycięży jego 
pogląd podczas obecnych obrad Rady Naczelnej Piasta wykaże rezolucja, 
która będzie ogłoszona w dniu dzisiejszym. 

  

« 

Obrady delegatów. 
Po godzinie 5-tej w sali Klubu 

Kolejowego, przy ul. Dąbrowskiego 5, 
zebrali się delegaci Zjednoczenia 
Pracy Miast i Wsi z województw: 
wileńskiego, nowogródzkiego, biało- 
stockiego i poleskiego na meryto- 
ryczne obrady. Po ukonstytuowaniu 
się prezydjum z prezesem Zjedno- 
czenia pos. Kościałkowskim na czele, 
zabrał głos generalny sekretarz 
Głównego Zarządu Zjednoczenia 
p. Paprocki, który omówił sprawy 
metod organizacyjnych Zjednocze- 
nia. Po. nim wygłosili referaty: 
o pracy kulturalno-oświatowej pos. 
Błędowski, o zagadnieniach rolni- 
czych na terenie Ziem Wschodnich 
pos. Kamiński i o sprawach samo- 
rządowych pos. Dratwa. 

Rezolucje 
|) Dotychczasowa linja polityczna 

wytknięta przez Zarząd Główny i 
Prezydjum Zjednoczenia Pracy, a 
znajdująca swój wyraz między inne" 
mi w uchwałach Zjazdu Delegatów 
Wielkopolski z dnia 25 listopada r. 
ub. winna być utrzymana nadal w 
całej rozciągłości, przyczem okres 
najbliższy powinien być wyzyskany 
szczególnie dla przeprowadzenia in- 
tensywnej pracy na terenie sejmo- 
wym, zwłaszcza w związku z zagad- 
nieniem zmiany konstytucji, oraz dla 
wzmocnienia sieci organizacyjnej 
Zjednoczenia Pracy. 

2) Widząc w Bezpartyjnym Blo* 
ku Współpracy z Rządem instytucję 
nadrzędną, skupiającą wszystkie ele” 
menty, które bez względu na od- 
rębności organizacyjne i poglądy 
społeczne oraz stanowisko socjalne, 
dążą do wzmocnienia i rozwoju 
państwa polskiego w myśl szczyt- 
nych haseł i wskazań ideowego 
Sternika i Wodza Narodu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. — Zjazd stwier” 
dza konieczność dalszego utrzyma- 
nia Bezpartyjnego Bloku i zaleca 
swym członkom  przyczynienia się 
do utrwalenia jego wpływów na te- 
renie organizacyj samorządowych i 
społecznych. 

3) W stosunku do republiki li- 
tewskiej Zjazd protestuje przeciwko 
metodom stwarzania urojonego nie” 
bezpieczeństwa polskiego, zagraża” 
jącego rzekomo państwowemu i na- 
rodowemu bytowi Litwy i stwierdza, 
iż w społeczeństwie polskiem niema 
dążeń, któreby chciały przeciwsta- 
wić się prawom narodu litewskiego 
do utrzymania niepodległości pan- 
stwowej. Zjazd protestuje. również 
przeciwko nadużyciu haseł niereal- 
nego i nieistotnego dążenia_do o- 
debrania Polsce Wilna dla celów 
sztucznego wpajania i utrzymywania 
w społeczeństwie litewskiem niechęci 
i nienawiści do Polski. Zjazd wyra* 
ża natomiast wiarę, iż wszelkie wy- 
siłki Rządu i części społeczeństwa 
republiki litewskiej dla zbudowania 
pomiędzy Litwą a Polską trwałego 

Po referatach nastąpiły sprawo- 

zdania z miejsc poszczególnych de- 
legatów, obfitujące w materjały ty- 

czące się zarówno prac dokonanych 

na terenie jak również bolączek 

poszczególnych powiatów. 

Po sprawozdaniach z miejsc wy- 

wiązała się bardzo ożywiona dy- 

skusja nacechowana troską o po- 

lepszenie warunków bytowania ogó- 

łu obywateli naszego kraju. W dy- 

skusji zabierali głos pp. Rytel, Kra- 

sicki, p. nacz. Małowieski i red. 
Święcicki. 

W wyniku obrad uchwalono na- 
stępujące rezolucje: 

polityczne. 
muru niechęci i uprzedzeń wzajem - 
nych, muszą się wreszcie rozbić e 
naturałne poczucie wspólności inte- 
resów politycznych i gospodarczych 
obu państw i narodów. Stwierdza” 
jąc, że ze strony polskiego społe- 
czeństwa niema przeszkód do uło- 
żenia normalnych stosunków  są- 
siedzkich z narodem litewskim Zjazd 
wyraża głębokie przekonanie, że 
usiłowania nasze w tym kierunku 
znajdą żywy oddźwięk i zrozumie- 
nie wśród demokratycznej ludności 
Litwy. 

4) Zjazd wita z uznaniem rozwój 
dobrych stosunków między Rzeczą- 
pospolitą Polską i państwami bał- 
tyckiemi i wyraża nadzieję, że roz- 
wój ten prowadzić będzie do coraz 
ściślejszego zadzierzgnięcia węzłów 
przyjaźni i współpracy. 

5) W stosunku do zagadnienia 
mniejszości narodowych Zjazd stwier- 
dza, iż demokracja polska zorgani- 
zowana w szeregach Zjednoczenia 
Pracy Wsi i Miast uznaje i czynnie 
popierać będzie te wszystkie dąże- 
nia mniejszości narodowych, które 
odpowiadają potrzebom, wynikają- 
cym z ich indywidualności narodo- 
wych i kulturalnych, a które godzą 
się z szeroko pojętym interesem 
państwowym Rzeczypospolitej. 
szczególności w odniesieniu de 
mniejszości białoruskiej i ukraińskiej 
Zjazd stwierdza, iż winny one zna” 
leść w Polsce zarówno zagwaranto- 
wane przez konstytucję pelne prawo 

pielęgnowania kultury i ideałów na- 
rodowych, jak też szczery i przy- 
chylny stosunek najszerszych warstw 
demokratycznych polskich do ich 
postulatów. Mniejszości te winny ze 
swej strony zdać sobie sprawę, że 
ich współżycie z narodem polskim 
w ramach dzisiejszego Państwa Pol- 
skiego jest dalszym ciągiem wspól- 
noty dziejowej, zapoczątkowanej 
przed wiekami w dawnej Rzeczypo- 
spolitej i że w rozwoju potęgi i siły 
Rzeczypospolitej leży dobrobyt i 
szczęście wszystkich jej obywateli. 

Rezolucje gospodarcze. 
6) Wobec klęski nieurodzaju, 

która nawiedziła tereny województw 
wileńskiego i nowogródzkiego, zwła- 
szcza powiaty północno-wschodnie 
Wileńszczyzny, gdzie nieurodzaj spo- 
wodował straty około 50 miljonów 
złotych, Zjazd wzywa Zarząd Głów- 
ny do energicznej interwencji u 
władz centralnych w celu okazania 
pomocy państwowej w formie: 

Zjazd, stojąc na stanowisku ko- 
nieczności podniesienia produkcji 
rolniczej ziem północno-wschodnich, 
uważa za konieczne w tym celu. 

1) Jak najrychlejszą rozbudowę 
ustroju rolnego, aby typowy drobny 
posiadacz mógł w jak najkrótszym 
okresie czasu dojść do zdrowego 
produkcyjnego warsztatu pracy. 

Do tego nieodzowną jest rzeczą, 
aby cały zapas ziemi szedł na upeł- 
norolnienie karłowatych p. 

2) Dostosowania polityki gospo- 
darczej i podatkowej rządu, do mo- 
żliwości gospodarczych naszych 
ziem, niewspółmiernie uboższych w 
odniesieniu do innych ziem Polski 
itak bardzo wyniszczonych przez 
wojnę. 

8) Rozbudowa dróg bitych i ko- 
lejowych, aby się kalkulował dowóz 
wszelkich środków, mogących pod- 
nieść produkcję. rolną, oraz zbyt 
wytworów rolnych. . 

4) Obliczenie taryf kolejowych 
na nawozy sztuczne, oraz wogóle do- 
stosowania taryf do warunków na- 
szej produkcji. 

5) Przeprowadzenie w przyśpie- 
szonem tempie podstawowych me- 
Ijoracyj. 

6) pe jesef szczególnej opieki 
nad temi działami naszej produkcji, 
które są lub które mogą się stać, w 
krótkim przeciągu czasu, naszemi 
produktami  eksportowanemi (jak 
drzewo, len, nabiał i t. p.). 

7) Udzielenie możliwie poważnej 
pomocy w pracy organizacyj rolni- 
czych, które już w najbliższym okre- 
sie czasu się zjednoczą. 

8) Udostępnienie kredytu długo. 
erminowego dla drobnych rolników- 

+“ 9) Rozszerzenie sieci szkół i kur- 
sów rolniczych, Rodowłanych, male- 
ezarskich i t. d. 

Zjazd wyraža nadzieję, že wtadze 
administracyjne terenów. północno- 
wschodnich w całej rozciągłości po- 
prą nasze postulaty, 

Zjazd stwierdza, że na terenie 
województw północno - wschodnich 
o słabo rozwiniętym przemyśle fa- 
brycznym (z wyjątkiem okr.. biało- 
stockiego) podstawowem bogactwem 
kraju jest rolnictwo. 

Tylko przemysł leśny oraz zwią- 
zany z rolnictwem i hodowlą, & 
znajdujący się tu Aaa w zacząte 
kach, ma wielkie widoki naturalne- 
go rozwoju. 3 

Państwo w interesie najszerszych 

W TROSCE O LEPSZE JUTRO KRAJU I PAŃSTWA 
| 

J 
| 

  

x 

  

warstw ludności winno zapewnić mu - 
należytą opiekę i pomoc. : 
t+ Przedewszystkiem należy zracjo- 
nalizować przemysł leśny, eksploata- 
cja lasów wykonywana jest rabun- 
kowo i z uszczerbkiem dla intere- 
sów Państwa i bilansu handlowego. 
W interesie powszechnym — leży: 
wprowadzenie zakazu wywozu drze- 
wa surowego, uregulowanie taryf 
kolejowych na drzewo tarte, popie- 
ranie zakładów przemysłu drzewne- 
go (tartaki, tekturownie, fabryki ce- 
łulozy i t. p.). 

Drugim artykułem, stanowiącym 
bogactwo tego kraju, jest len, posiai 
dający tu najdogodniejsze warunk- 
gleby i klimatu, a którego produkcja 
stoi na najniższym w Państwie po- 
ziomie. 

Przez najgorętsze popieranie i 
zakładanie spółdzielń producentów 
Inu zwiększy się parokrotnie wydaj- 
ność lnu z hektara, osiągnie lepsze 
wyniki gatunkowe przez spółdziel- 
cze międlarnie mechaniczne, a tem- 
samem podniesie dobrobyt ludności 
i wybitnie poprawi bilans handlowy, 

Zakończenia Zjazdu. 
O godz. 9-ej wieczorem p. pos. 

Brokowski zamknął obrady, życząc 
zebranym owocnej pracy dla dobra. 
organizacji i państwa. * 
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polskiego przez 
12 b. m. na odcinku Koltyniany 

strażnicy litewścy bezprawnie are- 
Ч sztowali polskiego obywatela Andrze- 

Tragiczny epilog 
Przed kilku dniami we wsi Ozie- 

| rawie gminy bohinskiej powiatu bra- 
slawskiego odbywala się zabawa ta- 

‚ песгпа w mieszkaniu Aleksandra 
, Grygiełowa. Gdy goście już byli do- 

_ brze podchmieleni—wynikła pomię- 

12 b. m. w lesie bezdańskim zna- 
leziono zwłoki mieszkańca wsi Bez- 
danolesie gm. niemeńczyńskiej Mi- 
kulewicza Adama, który w dniu 9b. 
m. wyjechał do lasu po drzewo, 

"Tea smntrem ano racz 
13 ааЙО. 

(Koresp. własna) 
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Hoduciszki, pow. święciański. 

е Miasteczko nasze nie jest wielkie, 
"ale bardzo rczlegle rozrzucone na 
dwóch wzgórkach. Ludność okoliczna 
rzeważnie litewska, w tymże języ- 

odbywają się nabożeństwa w 
kościele wybudowanym z czerwo- 
nej cegły po ukazie tolerancyjnym 
1905 roku, Nie pisząc dziś o rozma- 
itych stronach naszego tu życia, po- 
ruszę tylko jedną sprawę, wołającą 

wprost do nieba o ratunek! Miano- 
_ wicie sprawa szpitala, 

Był tu za czasów rosyjskich, dob- 
rze obsłużony, obszerny i opatrzony 

| we wszystkie potrzeby, z odpowied- 
_ nim personelem, ziemski szpital. W 

czasie wojny Został ząmknięty, a 
" w 1920 r. odremontowany, obsa- 
_ dzony i otwarty jako szpital za- 
kaźny. Po ukończeniu wojny i za- 

! Ё;пі\{п epidemicznych chorób, zamie- 
; Ёпіопо go na szpital do wszystkiego, 
|| pod kierownictwem studenta z4—6 

kursu medycyny p. Montwiłła. 
ekwencja przy małem doświadcze- 

| miu medycznem kierownika nie była 
liczna, ale już zaczynała się podno- 

к 1*%6&5‹13* niestety szpital objął Sej- 

t Tu się zaczęła jego niedola. Sej- 
mik, nie mając pieniędzy, starał się 
ze szpitala brać pieniądze, a nie 

wać. W r. 1924 był ordynatorem 
r. Wiłkaniec, doświadczony lekarz 

' zaraz zmniejszono personel, pozosta- 
wiono jedną posługaczkę i jedną 

_ pielęgniarkę, akuszerkę, stróża i ka- 
_ charza. Obsługa chorych była nie- 
_ dostateczna, jednak frekwencja w 

1925 wzrosła w dwójnasób. Personel 
i lekarz naczelny po kilka miesięcy 
pracowali bez otrzymywania należ- 
ności, na którą trzeba było czekać. 
/W 1926 r. znów z „braku fundu- 
-szów* nastąpiła ponowna redukcja 
_ personelu i oczywiście ilości cho- 
rych do 12 łóżek, Przyjmowano tyl- 

'. Ko nagłe i ciężkie wypadki, lżejsze 
i kierowano do Swięcian lub Wilna. 
| Wr. 1927 zawsze z tych samych 
przyczyn, zamieniono gmach szpi- 
 talny na „izbę chorych*, z perso- 
, nelu, prócz ordynatora, pozostała 

| akaszerka, stróż i to bez utrzyma- 
ia. Izba chorych w tych warunkach 
ie miała żadnego sensu, bo tu nie- 

4 a żadnych fabryk, a ludność po- 
' trzebuje szpitala, do którego przy- 
, chodzi z zastarzałemi przypadłoś- 
4 ciami. 
(| Tych zaś, już od chwili utworze: 
nia izby chorych i skasowania szpi- 
x nie można było przyjmować. 
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|. W dn. 2. IV. 1928 lzba chorych 
// też została zniesiona, a naczelny ie- 

° Кага @т. Wilkaniec pozostał na sta- 
owisku lekarza rejonowego, z pen- 
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sją 200 zł.zi obowiązkiem: śledzenia 
2% stanem sanitarnym 4-ch gmin 

komajskiej,  twerec- | WZ ej, 
/ kiej i miorskiej), oglądania szkół, 

ga) a bezpłatnie młodzieży 
_ szkolnej, i a: walki z 

| epidemjami. rzyczem w pewne 
( godziny musi przyjmować chorych 
z taksy określonej przez sej-     

Wszystkie zaś rozchody na utrzy- 
omocy, i tp. musi 

dr. Wilkaniec pokrywać z zarobków 
_ 1 subsydjum. Powyżej opisane wa- 
runki są wprost straszne, W malut- 
kiem pomieszczeniu przebywając, 
nie mogąc rozporządzać odpowied- 

_ niemi urządzeniami, lekarz jest zmu- 
‚ szony albo odmawiać pomocy albo 
_ wysyłać chorych na pewną śmierć 
' do odległego szpitala w  SŚwięcia- 
nach, z całą świadomością że nie 
dojadą žywi, albo widzieč ich odwo- 
žonych do chat na stracenie. W mia- 
rę możności, w ciasnocie, w prymi- 
tywnych warunkach robią się ope- 
racje w sposób, który dr. musi szar- 

- pać nerwy, gdyż nie może on zapew- 
_ nić chorym ani czystości, ani dezyn- 
fekcji, ani koniecznych warunków. 
Dość powiedzieć, że zdarzało się ro- 
bienie połogów (operacji) na łóżku 
łużącej i tp. rzeczy, o których to- 

my pisać by trzeba, wołając wielkim 
sem o zmiłowanie! 
Proszę sobie wystawić stan su- 

__. miennego lekarza, który jest pewien, 
_ że natychmiastową pomocą mógłby 
" chorego wyleczyć, uratować, a musi 

į ) manie gabinetu, 

   

  

     

      

    

  

   

  

    

  

  

   

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Bezprawne aresztowanie obywatela 

straż litewską. 
ja Michweca, który został uwięziony 
w pobliskiej strażnicy. 

hucznej zabawy. 
dzy zebranymi sprzeczka, która 
wkrótce przeistoczyła się w pow-* 
szechną bójkę na noże. wyniku 
krwawych porachunków osobistych, 
zabity został Maciuk Piotr, m-c wsi 
Poddziesieniki gm. bohińskiej. 

| Zabity przez wywrócone drzewo. 
gdzie wskutek wywrócenia się pod- 
ciętej sosny został przygnieciony 
drzewem — ponosząc wskutek tego 
śmierć. 

go odsyłać, do czego właściwie, jak 
sam przyznaje nie ma prawa, bo 
wie, że tego chory nie wytrzyma. 
Akuszerki nawet niema, więc ko- 
biety rodzą bez odpowiedniej pomo- 
cy, tracą zdrowie przy nieoględnej 
opiece „babek*, o higienie i czys- 
tości nie mających pojęcia. I oto 
stan rzeczy. Chory błaga zmiłowa- 
nia i ulgi w cierpieniu, lekarz chce 
i musi go leczyć, wie że może, a 
warunki otaczające stają temu na 
przeszkodzie... 

Czy takie rzeczy nie szerzą bar- 
dziej idei bolszewickich miż obcy 
głupi, płatny agent? Czy w każdym 
razie nie są groźnym argumentem 
wobec cierpiącej ludności, która wi- 
dzi pieniądze rzucane na efektowne 
efemerydy, a nie ma najpotrzebniej- 
szej rzeczy: ratunku zagrożonego 
zdrowia i życia ojców i matek го- 
dzin? Dodajmy, że aczkolwiek pod 
względem epidemicznym okolica ta 
jest szczęśliwie wolna, to znów 
proc. gruźlicznych jest duży, a w 
samych  Hoduciszkach wynosi ni 
mniej ni więcej jak 50 proc.!!! Wszy- 
stko to są rzeczy smutne, którym 
trzeba, by odpowiednie czynniki za- 
radziły i to jaknajszybciej. Tak lud- 
ności wiejskiej pozostawiać nie mo- 
żna. H. R. 

KRONIKA WiL.-TROCKA. 

— Nadużycia w gminie mejsza- 
golskiej. W dniu 10 bm. zastępca 
inspektora samorządowego Sejmiku 
wileńsko-trockiego p. Beczkowski 
przeprowadził dochodzenie w spra- 
wie nadużyć w gminie mejszagol- 
skiej, popełnionych przez kanceli- 
stę Świetlikowskiego. 

Jak wykazało przeprowadzone 
dochodzenie, Świetlikowski zdefrau- 
dował ogółem około 1.000 zł. w 
wyniku czego został aresztowany. 
Sprawę o nadużycia skierowano do 
sędziego śledczego. 

KRONIKA MOŁODECZAŃSKA 
— Zapomoga na odnowienie 

kościoła. Ministerstwo Wyz. Relig. 
i Ośw. Publiczn. przyznało ostatnio 
zapomogę w wysokości 5000 zł. na 
odnowienie kościoła w Mołodecznie. 

Z POGRARICZA. 

— Wybryki żołnierzy sowiec- 
kich. Jak donoszą z pogranicza pol- 
sko-sowieckiego 13 b. m. żołnierze 
sowieccy w rejonie Stachowszczy- 
zny w pobliżu wsi Mańkowszczyzna 
zniszczyli 3 polskie wiechy  grani- 
czne. 

— Przyłapanie przemytu. Przed 
kilku dniami w rejonie Sejn patrol 
K. O. P-u przyłapał przemyt w po- 
staci 30 klgr. tytoniu i 10 klg. sa- 
charyny. Skonfiskowany przemyt 
odesłano do najbliższego Urzędu 
Celnego. 

Na zimowe wieczory i święta 

piękne, ciekawe i tanie książki: 
URODZONY JAN DĘBORÓG, poemat 

Wł. Syrokomli z 0- 
brazkami Andriolle- 
go. Okładkę . zdo- 
bił prof. E. Rusz- 
czyć % . zł,—gr. 80. 

NAJPIĘKNIEJSZE BAJKI POLSKIE 
A. J. Glińskiego. 
Obrazki i okładka 
J. Hoppena .-. . zł. 1 — 

GAWĘDY i PIOSNKI Wł. Syrokomli 
z rysunkami 
J. Hoppena zł, 1 — 
Ci co wpłacą na poczcie na 

rachunek Żygmunta  Nagrodz- 
kiego w P. K. O. Nr. 80.224 
zł 8 — i nadeślą swój adres, 
otrzymają wszystkie-3 książecz- 
ki bez żadnej więcej opłaty za 
przesyłkę pocztową. 

Ci zaś, którzy znajdą więcej 
amatorów pięknych czytanek i 
włacą na poczcie należność 
odrazu za 10 książeczek (po 
kilka każdej) nietylko nie po- 
niosą żadnych kosztów _prze- 
syłki, lecz jeszcze otrzymają 
jedenastą książeczkę bezpłatnie. 

Adres wydawcy: 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 11-a 
Skład maszyn rolniczych. 
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О teatrach słóweczek kilka, 
Proces kryminalny w Lutni. Zręcz- 

ny ani słowa — umiejętnie stopnio- 
wane efekty, napięcie widza, mo- 
zolne szukanie obrońcy doprowa- 
dzające do piorunującego zakoń- 
czenia. Ról prawie niema. Wszyscy 
byli tem co przedstawiali: prokura- 
torem, obrońcą, świadkami. Jedynie 
p. Jasińska wniosła ożywienie ko- 
medjowe i wesołość, Naogół, tak 
napisana sztuka, nie różnisię od sali 

sądowej, a przecie możemy niestety 
chodzić codzień na Łukiszki i misć 
takich sensacyj ile chcemy. Ale kto 
by chciał? Na premjerze było sporo 
adwokatów, (jeszcze im mało pro- 
cesów), porównywujących naszą pro- 
cedurę z amerykańską, bardziej 
swobodną i poufałą. ^ 

„. Na szczytach  Montsalvat... 
Gałganduch... najlepsi artyści wysi- 
lają dowcip postaci, stroju, mimiki, 
i dykcji, na kontorsje z bud jar- 
marcznych. Zwłaszcza p. Jaracz do- 
chodził w tym kierunku do tragicz- 
nej groteski. 

— To wszystko 
niesmaczne... 

— | nie jest nawet śmieszne... 
— Dekoracyjne pomysły bajecz- 

nie zabawne i zajmujące, ale w naj- 
ładniejsze naczynie nalana obrzydli- 
wość jest nie do strawienia. Zwłasz- 
cza... ach zwłaszcza jeśli się to na- 
czynie obnosiło tak wysoko, wzno- 
siło tak dumnie, nadawało taki ton 
relikwiarza w Świątyni sztuki, jeśli 
się krytyk ośmielił „palec zakrzywić”, 
to się nań wypuszczało profesorów, 
kapelanów, pedagogów z gromami 
oburzenia, że tak wzniosłą misję 
kulturalną Reduty, szarpie się nie- 
powołanemi uwagami. 

No, a teraz jak? Może zresztą 
i powyższe zdanie jest profanowa- 
niem wzniosłości Gałganducha czyli 
Trójki hultajskiej, ostatniej „nowości” 
na Montsalvacie... 

Hro. 

SPORT. 
Otwarcie sezonu narciarskiego w 

Wilnie. 

Sezon narciarski w Wilnie ot- 
warty został w dniu 18, I. b. r. 
konkursem skoków zorganizowanym 
przez Ośrodek W. F. Wilno. 

Terenem zawodów była skocznia 
narciarska na Belmoncie . wybudo- 
wana przez Ośr. W. F. przy popar- 
ciu finansowem Miejskiego Komite- 
tu W. F. według planu A. Z. S-u 
wileńskiego. Malowniczo położona 
skocznia widoczna z traktu prowa- 
dzącego do N.-Wilejki posiada wiel- 
kie walory propagandowe, to też 
mimo zaacznego stosunkowo, jak na 
Wilno, oddalenia od centrum  zgro- 
madziło się w dniu zawodów sporo 
widzow, aby podziwiać tę piękną 
konkurencję sportową, 

Sportowcy na nartach a publicz- 
ność pieszo, lub autobusami śpieszy- 
ła od rana na miejsce zawodów, 
które rozpoczęły się punktualnie w 
oznaczonym czasie, 

W zawodach wzięło udział 18 
skoczków, przyczem reprezentowane 
były koła sportowe gimn. Lelewela, 
Słowackiego, Mickiewicza, Z. Au- 
gnsta i Czackiego. 

Ż klubów wileńskich najliczniej 
wystąpił A. Z. S. Pol. Kl. Sp. wileń- 
ski reprezentował znany i wszech- 
stronny sportowiec Skoruk Jan. 

Po skokach próbnych rozpoczął 
się konkurs, który w swoim osta- 
tecznym wyniku przyniósł zwycię- 
stwo Ciechanowiczowi Wiktorowi z 
gimn. Lelewela, który uzyskał naj- 
lepszą notę — 15,55 osiągając dłu- 
gość skoków: 7, 5 8, 5 18,5 wszyst- 
kie ustane. 

Drugie miejsce zajął — Herma- 
nowicz Jerzy z gimn. Czackiego 
Ra 15, 52) trzecie Stankiewicz 

iktor z A. Z. S.-u (nota 15, 381) 
czwarte Wójcicki Eugenjusz z gimn. 
Czackiego (nota 14,98), piąte Miecz- 
nikowski Jerzy z gimu. Leiewela 
(nota 14,22), szóste Zajewski Jan z 
gimn. Słowackiego (nota 18,385). 

Najbardziej stylowo skakali pp.: 
Ciechanowicz Wiktor, Stankiewicz 
Wiktor, i Hermanowicz Jerzy. 

jest przykre i 

  

  

Zawody na klasę strzelecką. 

Przy udziale 40 zgórą strzelców 
odbyły się w niedzielę, dn. 18 b. m. 
na krytej strzelnicy w ogrodzie Ber- 
nardyńskim zawody na klasę strze- 
lecką zorganizowane przez Ośrodek 
W. F. Wilno na dystansie 50 mtr. 

W klasie |, panów: pierwsze miej- 
sce zajął Derecki Władysław osią- 
gając 94 pkt. na 100 możliwych u- 
stanawiając tem samem nowy re- 
kord strzelnicy. Drugim był Gadek 
Bartłomiej (92 pkt.) trzecim Kubicki 
Kazimierz (90 pkt.) wszyscy z Pol. 
Kl. Sp. 

* W klasie li, panów: najlepszy wy- 
nik uzyskał Ignatowicz Juljan z Pol. 
Kl. Sp. (79 pkt.). 2) Menich Bole- 
sław (P. K. S.) i Michniecki- Wacław 
(Strzelec) po 76 pkt. i 8) Tukałło 
Olgierd (g. Lelewela) 75 pkt. 

W klasie li, pań: 1) Roszkiewi- 
czówna Hanna (gimn. Czackiego) 
64 pkt. 2) Reszczyńska Marta (nie- 
stowarzyszona) 63 pkt. i 3) Makare- 
wiczówna Weronika (Strzelec) 60 pkt. 

Podkreślić należy szczególnie b. 
dobre wyniki uzyskane przez Pol. 
KI. Sp. który zgłosił do zawodów 
najwięcej zawodników. 

W.-1 LE N-S K 1 

ONIKA 
  

Dziś: Pawła I Post. 
Jutro: Marcelego P. M. 

15 Wschód słońca—g. 7 m. 34. 

stycznia | Zachód 5 g. 15 m. 28. 

URZĘDOWA 
— Podziękowanie P. Marszałka 

Piłsudskiego za życzenia świąteczne. 
P. Marszałek Piłsudski nadesłał na 
ręce p. wojewody podziękowanie 
tym wszystkim, którzy przyłączyli 
się do depeszy z życzeniami šwią- 
tecznemi i noworocznemi. (x). ‘ 

— Przyjęcie u p. wice-wojewody. 
Wczoraj p. wice-wojewoda Kirtiklis 
przyjął przybyłych na zjazd przed- 
stawicieli Zjednoczenia Pracy Wsi i 
Miast posła Dybowskiego z Krako- 
wa, a następnie posła Brokowskiego 
wreszcie d ra Wirszubskiego. Po po- 
łudniu zaś pan wice-wojew. odbył 
konferencję Z p. prez. Folejewskim. 

— Wyjazd służbowy p prezesa 
Male kiego. Prezes Wileńskiej lzby 
Skarbowej, p. Jan Malecki wyjechał 
na dni kilka w sprawach siužbo- 
wych do Warszawy. 

ADM'NISTRACYJNA. 

— Uwadze właścicieli broni. Sta- 
rostwo Grodzkie zamierza pociągnąć 
do odpowiedzialności karnej wszyst- 
kich posiadaczy broni, którzy nie 
odnowili w roku bieżącym  pozwo 
leń na broń. 

W razie stwierdzenia tego ro- 
dzaju wykroczeń, broń będzie bez- 
względnie konfiskowana. 

— Niema przeszkód w sprzedaży 
napojów chłodzących. Petycje wła- 
ścicieli sklepów z napojami chłodzą- 
cemi odniosły ten skutek, że władze 
centralne powiadomiły wileńskie 
władze administracyjne o nie czy- 
nieniu przeszkód w sprzedaży napo- 
jów chłodzących w okresie zimo- 
wym, który może odbywać się od 
godz. 9 do godz. 21. (x). 

Wtorek 

      

„MIEJSKA. 
— W sprawie racjonalnej miej- 

skiej gospodarki leśnej. W końcu bie- 
žącego tygodnia odbędzie się w lo- 
kalu Magistratu posiedzenie miej- 
skiej komisji gospodarczej w spra- 
wie prowadzenia przez miasto racjo- 
nalnej gospodarki leśnej. 

' SPRAWY SZKOLNE; 
— Spis dzieci w wisku szkolnym. 

1i-go b. m. w lokalu Kuratorjum 
Szkolnego pod przewodnictwem p. 
kuratora Pogorzeiskiego odbyła się 
konferencja inspektorów szkolnych z 
terenu całego województwa wileń- 
skiego. Na konferencji onawiana by- 
ła sprawa spisu dzieci w wieku 
szkolaym, Dla ułatwienia realizacji 
tego projektu miasto zostanie po- 
dzielone na szereg okręgów. 

— Dyrekcja państwowego gimna- 
zjum im. J. Lelewela podaje do wia» 
domości, że egzaminy wstępne do 
klas od l do VIl włącznie odbędą się 
w dn. 4 — 9 lutego b.r. Podania 
są przyjmowane codziennie w go- 
dzinach urzędowych do dnia 31-go 
stycznia b. r. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Walne zebranie członków T-wa 

Przyjacół Szkoły Państwowej Rze- 
mieślniczo-Przemysłow*j odbędzie się 
w czwartek dn. 17 stycznia o godz. 
6 w. w sali Stow. Techników. 

O ile zebranie o godz. 6 nie doj- 
dzie do skutku, to o godz. 7 w. te- 
goż dnia odbędzie się następne ze- 
branie, które będzie prawomocne nie- 
zależnie od ilości przybyłych człon- 
ków. Sympatycy T-wa będą mile 
widziani. 

— 2 Polskiego T-wa Ustawodaw- 
stwa Kryminalnego. We środę, dnia 
16 stycznia 1929 r. o g. 6 — 8/4 w. 
w lokalu Prokuratury przy Sądzie 
Apelacyjnym w Wilnie (Mickiewicza 
36) odbędzie się zebranie dyskusyj- 
ne, na którem p. dr. W. Reżss, radca 
Urzędu Wojewódzkiego, wygłosi re- 
ferat „O reformie administracji przez 
dekoncentrację*. Wstęp dla człon- 
ków i gości przez członków wpro- 
wadzonych. 

LITERACKA. 
— 59 Środa Literacka odbędzie 

się jak zwykle w lokalu przy ulicy 
św. Anny 4 w dniu 16 b. m. o go- 
dzinie 8 wiecz. 

Gościć będzie na niej znany po- 
eta i krytyk p. Stanisław Miłaszew- 
ski, który wygłosi okolicznościowy 
referat. (x). 

— Odczyt Stanisława Mitaszew- 
skiego. Staraniem Związku Zawodo- 
wego Literatów Polskich w Wilnie 
odbędzie się w piątek w dniu 18 
b. m. o godz. 8 w. W sali gimna- 
zjum im. Miekiewicza (Dominikań- 
ska 5) publiczny odczyt. Słanistawa 
Miłaszewskiego na temat „Cud w po- 
ezji i poezja cudu na drogach dra- 
matu współczesnego". Bilety wstępu 
można otrzymać w księgarni św. 
Wojciecha. Dochód z odczytu prze- 
znacsony został na fundusz zapo- 
mogowy literatów wileńskich. 
  

ь niezrównana fotayna ЯЛА, Эана е » żywcza dla 
dzieci, potęguje zdrowie i rozwój fi- 
zyczny dziecka. 4003 

  

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Dziś we wtorek, dnia 15 i jutro we 
środę, dnia 16 b. m. poemat dramatyczny 
J. Słowackiego — „Kordjan*. Postać tytu- 
łową odtworzy Wacław Ścibor. W „Kordja- 
nie" bierze udział cały Zespół Reduty. 

Początek o godz. 20-ej. Bilety wcześ- 
niej do nabycia w biurze „Orbis* i w dniu 
przedstawienia od godz. 17-ej w kasie 
teatru. 

— „Murzyn warszawski”, We czwartek 
dnia 18 b. m. premjera komedji A. Słonim- 
skiego „Murzyn warszawski*, ze Stefanem 
Jaraczem w roli Hertmańskiego. 

W postaci żony Hertmańskiego wystąpi 
na zaproszenie Zespołu Reduty p. Halina 
Dunin-Rychłowska. Obok niej wystąpią w 
głównych postaciach: W. Malinowska, I. La- 
rowska, J. Budzyński, Z. Chmielewski, J. 
Lubicz-Lisowski, St. Larewicz i W. Ścibor. 

REDUTA (na prowincji). 

— Dziś w Baranowiczach komedja J. 
Szaniawskiego „Ptak*. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia'). 

— „Proces Mary Dugan*. Dziś między 
godz. 8 m. 30 i 1l-ą wiecz. „Proces Mary 
Dugan. 

— Występy Karola Adwentowicza i Ireny 
Grywińskiej. Pierwszy występ Karola Ad- 
wentowicza i Ireny Grywińskiej wyznaczono 
na piątek najbliższy. W dniu tym grana 
będzie „Sonata Kreutzera* Lwa Tołstoja, z 
której próby odbywają się od dni kilku pod 
osobistym kierunkiem Karola Adwentowicza. 
Następna sztuka, grana z udziałem K. Ad- 
wentowicza, będzie „Hamlet*. Premjera, w 
środę 23 b. m. 

— Występ taneczny Anety Rejzer-Kapłan 
oraz jej uczenie. W niedzielę 20 b. m. o 
godz 12 m. 30 pp. odbędzie się w sali Te- 
atru Polskiego „Lutnia” występ znanej tan- 
cerki Anety Rejzer- Kapłan. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

WTOREK, dn. 15 stycznia. 

11,56—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej, 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 16.00 — 16.20. Odczytanie programu 
dziennego, repertuar teatrów i kin, oraz 
chwilka litewska. 16.20 — 16.36. Kurs języka 
włoskiego—lekcja 20-a w zastępstwie dr. Ja- 
niny Rostkowskiej prowadzi Waly Krajger. 
16.35— 17.00. Audycja z cykłu: „Wycieczki 
i podróże naszej młodzieży szkolnej. 17.00— 
17.25. Muzyka z płyt gramofonowych firmy 
B. Rudzki w Warszawie ul. Marszałkowska 
87 i 146. 17,25 — 17.50. Transmisja z Poz- 
nania. Odczyt wygł. St. Punicki. 17.55 — 18 50. 
Transmisja z Warszawy. Koncert w wyk. ork. 
P. R. 18.50—19.15. „Szkoła twórcza” odczyt 
wygł. Marjan Słonecki. 19.15. Odczytanie 
programu na środę i komunikaty. 19.20. 
Transmisja Teatru Polskiego w Katowicach. 
Po transmisji komunikaty z Warszawy: P.A.T., 
policyjny, sportowy i inne, oraz „Podróż 
z po Europie“ (retr. ze stacyj 
zagr.). 

ŚRODA, dn. 16 stycznia. 

. 11.56—12.10: Transmisja z Warszawy: Syg- 
nał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie. oraz komunikat meteorologiczny. 
16.00 — 16.20: Odczytanie programu dzienne- 
go, repertuar teatrów i kin, oraz chwilka 
litewska. 1620 — 16.35: Komunikat Zw. Mł. 
Polskiej. 16.35. - 17.00. Muzyka z płyt gra- 
mofonowych firmy B. Rudzki w Warsza- 
wie, ul. Marszałkowska 87 i 146. 1940— 
17.00—17.25. Transmisja z Warszawy. „Stan 
badań* odczyt wygł. dr. K. Górski. 17.25— 
17.50. O „Hamiecie* Szekspira w związku z 
premjerą w Teatrze Polskim — pogadankę 
wygł. dyr. Tadeusz Turkowski. 17.55 — 18.50. 
Transmisja z Warszawy. Koncert w wyk. 
ork. P. R. 18.50—19.15, Audycja — niespo- 
dzianka. 19.15—19 30. Muzyka z płyt gramof. 
fir. B. Rudzki w Warsz., Marszałkowska 87 
i 146. 1930 — 19.55. Kukułka wileńska. 
19.56 — 20.00. Sygnał czasu z Warszawy. 
20.00 — 20.25. Kwadrans akademicki. 20.25. 
Odczytanie programu na czwartek i komu- 
nikaty. 20.30 — 2200. Transmisja koncertu 
wieczornego z Warszawy. 22.00 —23.30. Tran- 
smisja z Warszawy. Komunikaty: P.A. T., 
policyjny, sportowy i inne, oraz muzyka 
taneczna z restauracji „Oaza”. 

Kwadrans akademicki. 

W związku ze zmianą organizacji Kwad- 
ransu FAkademickiego tygodnika Br. Pom. 
Młodzieży Akademickiej, mówionego przed 
mikrofonem rozgłośni wileńskiej śradowy 
30:ty numer obejmie redakcja pisma akade- 
mickiego „Alma Mater Vilnesis*. 

Następne numery „Kwadransów* będą 
poświęcone poszczególnym organizacjom 
akademickim, Komitet Redakcyjny Kwadran- 
su będzie dbał jedynie o ogólny poziom 
kierunek całości. 

Na wileńskim bruku. 
— Miejsce się znalazło. 18 b. m. 

o godz. 12-ej na schodach domu 
Nr. 6 przy ul. Gimnazjalnej znale- 
ziono podrzutka płci żeńskiej w wie- 
ku około 6 miesięcy, przy którym 
była kartka treści następującej: „13 
stycznia położyłam dziecko ochrzczo- 
ne na imię Leokadja, z wielkiej nę- 
dzy, bo mam męża chorego na płu- 
ca i czworo nieletnich dzieci w do- 
mu. Chodziłam do Magistratu i pro- 
siłam, aby dziecko przyjęli do ochro- 
ny, a oni powiedzieli, że niema 
miejsca. I oto teraz miejsce się znaj- 
dzie*, Istotnie miejsca się znalazło— 
podrzutka umieszczono w przytułku 
Dz. Jezus. (x) 

— Tylko 39! Za ubiegłe dwie 
doby jako bezalkoholowe za opilstwo 
i zakłócenie spokoju publicznego po- 
ciągnięto do odpowiedzialności 39 
osób. 

— Sen — kradzież — otrucia. W 
niedzielę wieczorem p. Jakóba Simo- 
cha (Świerkowa 19) spotkał przykry 
wypadek. Będąc na kolacji w pi- 
wiarni Tamonowicza przy ul. Jagiel- 
lońskiej 3 z niewyjaśnionych narazie 
przyczyn ogarnęła go nagle senność 
(mocne „piwo*) tak, że po chwili p. 
Simoch wpadł zupełnie w zaje 
Morfeusza. Skorzystała z tego służą- 
ca Tamonowicza Franciszka Rowiń- 
ska, która wyciągnęła śpiącemu z 

3 

kieszeni 100 zł. Gdy p. Simoch 
ocknął się zauważył brak pieniędzy 
wezwał naturalnie policjanta, na wi- 
dok którego Rowińska wybiegła do 
drugiego pokoju i napiła się esencji 
octowej. W stanie ciężkim ulokowa- 
no ją w szpitalu żydowskim. 

— Symulant, czy nie symulant? 
Onegdaj do policji wpłynęło zamel- 
dowanie, że na przechodzącego koło 
kośc. św. Jakóba Józefa Małachow- 
skiego (Łukiska) nepadło 3 drabów, 
którzy pobili go i zrabowali ubranie. 
Policja twierdzi, że Małachowski na- 
pad symulował, lecz w jakim celu— 
tego nie wie. (x). 

— Zatrważające! Z niewyjaśnio- 
nych narazie przyczyn usiłowały 
pozbawić się życia Wanda Bujwi- 
dówna (Zawalna 41) lat 22 i Fran- 
ciszka Raciborska (W. Cmentarna 8) 
lat 83, 

Obie samobójczynie ulokowano 
w szpitalach (żydowski i wojskowy) 
w stanie bardzo ciężkim. 

— Jakoś z ochroną mienia jest... 
gorzej. Wypadki włamań w mieście 
mnożą się ostatnio w zastraszający 
sposób, Dziś notujemy aż trzy zna- 
czne włamania, a mianowicie de 
sklepu Eljasza Brojdy (Zawalna 43) 
skąd wyniesiono skór na 4 tys, zł., 
do sklepu Lewina (Nowogródzka 38) 
gdzie skradziono tytoniu na tysiąc 
złotych i na koniec do mieszkania 
Sajfelowej (Wileńska 6) gdzie pas- 
twą złoczyńców padła garderoba i 
bielizna na znaczną sumę. 

— Q0o znaczy naiwność wobec 
bezczelności. Do firmy Borynsztejn 
(Niemiecka 11) zgłosił się jakiś mło- 
dy człowiek który podając się za 
pracownika banku  Bunimowicza 
wziął kilkanaście metrów sukna 
wartości 1600 zł. — powiedział do- 
widzenia i wyszedł. 

Klub Włóczęgów. 
W ubiegłą niedzielę mieszkańcy naszege 

nieco śpiącego grodu byli niecodziennie po- 
ruszeni korowodem, jaki przeciągał wi 
Mickiewiczowską. 

Oto zasłużony już w dziejach miasta „Klub 
Włóczęgów* defilował gwarnie i rojnie ulicą, 
kierując się ku zaśnieżonym szczytom Karo- 
linek i Sołtaniszek. Na czele pochodu sa- 
pało, grzebiąc się w śniegu — auto, za któ- 
rem wyciągał się korowód około dziesięciu 
sanek sportowych, przywiązanych mniej lub 
więcej mocno jedno za drugiem. W san- 
kach zajmował miejsca dostojny Klub Włó- 
częgów in corpore plus zaproszeni goście. 
Na samym końcu był holowany znany w 
Wilnie włóczęga — imieniem Kilometr, moc- 
no tkwiący na nartach. Cały pochód wśród 
śpiewu włóczęgów, skierował się ku Zwie- 
rzyńcowi, budząc w mieście zrozumiałą sen- 
sację. 

NADESŁANE 

Księga Adresowa Polski, 
Nakładem T-wa Reklamy Mię- 

dzynarodowėj, Sp. Zz 0. o., jen. repr. 
Rudolf Mosse w Warszawie ukaże się 
w ciągu najbliższych dni trzecie 
wydanie poprawionej Księgi Adre- 
sowej Polski dla Handlu, Przemy- 
słu, Rzemiosł i Rolnictwa wraz zw. 
m. Gdańskiem.  Zbędnem wydaje 
nam się rozwodzić nad celowošcią 
powyższego wydawnictwa, które u- 
kazało się dotąd dwukrotnie w od- 
stępach rocznych i zdobyło sobie 
powszechne uznanie i popularność 
wśród sfer zainteresowanych. 

Wydanie Księgi Adresowej Pol- 
ski, któraby umożliwiła bezpośred- 
nie stosunki między wytwórcą a 
spożywcą, wymagało długotrwałej i 
nader kosztownej pracy przygoto- 
wawczej. 

Okazało się przed 38 laty, powyj- 
ściu 1 go wydania, jak zraczna i 
powszechna była potrzeba wydaw- 
nietwa tego rodzaju. Najlepsze świa- 
dectwo daje wyczerpanie nakładu 0- 
bydwu wydań w ciągu bardzo krót- 
kiego czasu. 

Całkowite uznanie należy się wy- 
dawcy, który, mimo niestychanych 
trudności i niesprzyjających warun- 
ków, nie pożałował kosztów i pracy 
dla stworzenia podobnego dzieła. 

Nowe wydanie tego  zewszech 
miar pożytecznego * wydawnictwa 
niewątpliwie w krótkim czasie znaj. 
dzie się na biurku każdego kupca, 
by w PO ciągu służyć sprawie 
rozpowszechniania nowoczesnych 
metod pracy wśród naszych sfer go- 
spodarczych. 

Dr. Kowarski 
powrócił. — :: 

Niniejszem podaję do wiado- 
mości, że po powrocie z za- $$ 
granicy rozpoczynam LEKCJE > 

    

  

z dniem 15 b. m. 
Prywatna klasa śpiewu selowego. 3 

Partje operowe pod kierownictwem 
Prof. GAŁKOWSKIEGO 

Zapisy w dnie powszednie od 2 do 5. 

W. TOCZYŁOWSKA 
Bernardyński zaułek 3—8. 133 

Uniwersytecka Szkoła Pielęgnia- 
rek i Higjenistek w Krakowie 
otwiera nowy kurs dnia 1 lutego 
1929 r. Nauka trwa 2 lata, przyj- 
muje się tylko internistki. Wy- 
kształcenie: 6 klas głinasjikijch, 
lab równorzędne. Zgłoszenia: Dy- 
rekcja Uniwersyteckiej Szkoły 
Pielęgniarek i Higjenistek, Kra- 
4720 ków, Kopernika 28, 
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Dwa kongresy stronnictw politycznych na Litwie 
Laudininkowie i socjalni demokraci protestują przeciw rządom 

Woldemarasa. i 

RYGA, 13.1 (Pat). Z Kowna do- 
moszą do Lety: W niedzielę 13 sty- 
eznia b. r. poraz pierwszy od czasu 
przewrotu na Litwie z r. 1926, ze- 
brały się kongresy lewicowych 
stronnictw opozycyjnych: laudinin- 
ków i socjalnych demokratów. 
Dziennikarskich sprawozdawców nie 
dopuszczono ani na jeden, ani na 
drugi kongres. 

W zjezdzie laudininków uczest- 
miczyło przeszło 100 delegatów. 
Obecni byli również w sali 2 urzęd- 
micy policyjni, którzy stenografowali 
eały przebieg zjazdu. Przewodniczą- 
eym zjazdu laudininków wybrano 
dr. Staugajtisa. Referował na zjeż- 
dzie w imieniu centr. komitetu par- 
ti Dajlide. W rozprawach zabierali 
głos m. in. b. prezydent republiki 
dr. Grinius, b. premjer Sleżewiczius. 
Dr. Grinius oświadczył, że wypadki 
z 17.XII 1926 r. były dla Litwy ka- 
tastrołą. Rząd lewicowy—wywodził 
Grinius—zrzekł się przedwcześnie 
władzy nie dlatego, aby nie był w 
stanie walczyć, lecz dlatego, iżsta- 

wiał interes państwa ponad interesy 
partyjne. 3 

Rozpatrując wewnętrzne polože- 

mie Litwy od czasu przewrotu kon- 
gres stwierdził, że życie państwowe 
coraz bardziej odbiega od ideału 
demokracji i parlamentaryzmu, w 
imię których naród litewski walczył 
e swoją niepodległość. Pozostanie 
mada] na obecnej drodze grozi Li- 
twie wykreśleniem jej z liczby kra- 
jów kulturalnych i ujemnie odbić 

się może na reputacji Litwy zagra- 

micą i na jej położeniu międzynaro- 
dowem. 

W uchwalonych następnie rezo- 
lucjach w sprawie polityki wewnętrz- 
nejko ngres wysunął następujące 
tezy; 

1) Stworzona pod hasłem demo- 
kracji niezawisłość Litwy istnieć 
może tylko w imię demokracji. 

2) W parlamentaryzmie kongres 
upatruje nietylko formę rządu, ale 

także szkołę, w której naród uczy 

się troszczyć się sam o „interesy 

swego państwa, co jest niezbędne 

zwłaszcza w małych krajach. Kon- 

gres protestuje przeciwko temu, iż 
rozwiązany przed dwoma laty sejm 
litewski nie był dotychczas zwoły- 
wany i że administrowanie krajem 
edbywa się bez udziału przedstawi- 
cielstwa narodu. Kongres protestuje 
przeciwko sytuacji, która pozbawia 
ładność swobód sbywatsikich i 
praw poręczonych przez konsty- 
tucję, a także protestuje przeciwko 
biurokratycznemu centralizmowi we 
wszystkich dziedzinach. który nisz- 
ezy inicjatywę obywatelską i ogra- 

  

A Od dnia 11 do 15 styeznia 1920 r. 
Kino NIEJ ME włącznie będą wyświetlane filmy: 

kulturalno- oświat. 

nicza prawa samorządowe. Kongres 
domaga się, aby sejm był natych- 
miast zwołany i ażeby sejmowi, 
jak to jest przyjęte we wszystkich 
krajach kulturalnych, dana była 
możność uchwalania budżetu, ustaw 
i zatwierdzania międzynarodowych 
umów i t. d. 

W sprawach polityki zagranicz- 
nej kongres laudininków w rezolu- 
cjach swych stwierdza: 1) że posta- 
nowienie Rady Ligi Narodów z 10-XII 
1927r. nakłada na Litwę obowiązek 
wznowienia stosunków z Polską, 
przyczem sprawę „okupowanej Lit- 
wy” pozostawiono na dalszym pla- 
nie, i w ten sposób pozbawiono Lit- 
wę najważniejszej broni ku rewin- 
dykowaniu Wilna, 2) z Niemcami 
zawarto umowę handlową, która 
faktycznie przekształca Litwę w nie- 
miecką kolonję, 3) zwalczając chrze- 
ścijańską demokrację rząd zawarł 
konkordat z Watykanem, w wyniku 
którego zwiększa się klerykalny 
wpływ państwa, 4) nie uczyniono 
niczego w sprawie sojuszu państw 

bałtyckich, przeciwnie dopuszczono 
w stosunku do krajów bałtyckich 
niepożądane obce wpływy, 5) z po- 
budek polityki wewnętrznej zawarto 
ścisły związek z tak odległym kra- 
jem jak Włochy, podczas gdy sto- 
sunków z najbliższymi sąsiadami 
nie uregulowano. 

Kongres podkreśla, że w zagra- 
nicznej polityce należy zwrócić 
większą uwagę na zasadę celowości 
a nie kierować się interesami odręb- 
nych grup i osób. Dla wzmocnienia 
międzynarodowego położenia Litwy 
kongres uważa za potrzebną kon- 
solidację wewnętrznego życia pań- 
stwowego na zasadach demokracji 

i parlamentaryzmu. Co się tyczy 

zarządzenia naczelników powiatów 
o zmianie statutów politycznych or- 

ganizacyj, iżby niepełnoletni nie 
mogli należeć do organizacyj, kon- 
gres uznał, że to rozporządzenie jest 
bezprawne, lecz aby uniknąć zatar- 
gów postanowił sprawę tę pominąć. 

Kongres socjalnych demokratów 
zgromadził 30 delegatów. | na tym 
zjeździe asystowało dwóch funkcjo- 
narjuszy policji, notując stenograficz- 
nie przebieg obrad, oraz dwóch in- 

nych dla utrzymania porządku. W 
imieniu centralnego komitetu prze- 
wodniczący jego inż. Kairis prze- 
dłożył zjazdowi sprawozdanie. Wska- 
zał, iż z 200 oddziałów stronnictwa 
socjalno-demokratycznego na Litwie 
czynnych jest niespełna 100, a 
wszystkie inne zamknęła policja. 
be W powiatach Telszy, Troki i 
Marjampol zamknięto wszystkie wo- 
góle organizacje socjalno-demokra- 

Bezimienni bohaterowie 7; 02;. 
kańskiej polieji lotniczej w 8 aktach. Walka między sercem a sumieniem! Genjaina reelizacja Emory Johnsona. 
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Zmierzch legendy Rysia. 
Ryś i krwawy jego pomocnik Szałkowski skazani na śmierć. 

Zapowiedź ogłoszenia wyroku w 
sprawie od dziesięciu lat głośnej u 
nas bandy  rozbójniczo-złodziejskiej 
na czele z Antonim Rysiem i Pio- 
trem Szałkowskim obudziła nieob- 
serwowane dotąd zainteresowanie. 

Wogóle proces ten od chwili je- 
go rozpoczęcia był tematem wszę- 

dzie. Wszyscy dziejami zuchwałej 
bandy, a zwłaszcza legendarnego 
Rysia zajmowali się z zainteresowa- 
niem godnem lepszej sprawy. Ci, 
którzy mie mogli uczestniczyć w 
rozprawie w charakterze słuchaczy, 
komentowali żywo przebieg procesu 
na zasadzie sprawozdań w prasie 
zamieszczanych lub opowiadań za- 
słyszanych od świadków. 

W ciągu soboty, niedzieli i po- 
niedziałku wczorajszego zaciekawie- 
nie wzrosło do punktu kulminacyj- 
nego. 

Wczoraj od rana kuluary sądu 
przepełnione pyblicznością. Policja 
z trudem utrzymuje porządek. Roz- 
stawione posterunki bacznie obser- 
wują śród ciżby. 

Wielka sala I-go wydziału karne- 
go zamknięta. Sprawy wyznaczone 
na ten dzień sądzono w innej bocz- 
nej sali. 

Dopiero tuż przed godz. 2 pp. 
t.j. terminem ogłoszenia wyroku 
poczęto pojedyńczo wpuszczać je- 
dynie tych, którzy mieli po temu 
jakikolwiek tytuł. Napór jednak pu- 
bliczności, węszącej sensację (spo- 
dziewane kary śmierci)—tak wielki, 
że obawiano się czy drzwi nie żo- 
staną wysadzone. 

Tymczasem drzwiami zajmowali 
miejsca przed przegrodzeniem sali 
uprzywilejowani, jak: palestra, apli- 
kanci, urzędnicy sądowi (rozumieć 
należy płci obojga z przewagą dla 
piękniejszej), członkowie prasy, re- 
prezentujący wszystkie pisma i agen- 
cje. Na ten czas przerwano posie- 

dzenia sądowe w innych wydzia- 

łach toczące się, a sędziowie usa- 

dowili się na podjum poza fotelami 

sądu orzekającego. ||| 

Podsądni, odpowiadający z wol- 

nej stopy, na dany znak przez woż- 

mego, zajmują ustawione dla nich 

ławy. Po pewnym czasie pod silną 

eskortą policji wprowadzono oskar- 

żonych, trzymanych w więzieniu. 

Wszystkich oczy zwrócone na 

głównych aktorów procesu: Rysia i 

Szalkowskiego, usadawiających się 
„na swych od tygodnia zajmowanych 
pierwszych miejscach na ławie os- 
karżonych. 

Ryś z obandażowaną głową, 
spokojnie rozgląda się po sali. Na 
jego twarzy małuje się jednak zde- 
nerwowanie. 

Mijają dłużące się kwadranse. 
Podniecenie wzrasta. Atmosfera sta- 
je się coraz duszniejsza. Wożny 
otwiera, co może, by wpuścić tro- 
chę powietrza—nic nie pomaga. 

Wybiła godzina trzecia. Mija je- 
szcze kilkanaście minut. Wreszcie 
rozlega się upragniony przez wszyst- 
kich, nie wykluczając i pewnie pod- 
sądnych dzwonek. Na sali porusze-, 
nie. Miejsce oskarżyciela zajmuje 
pośpiesznie podprokurator p. Ruf- 
kiewicz, 
., Po chwili woźny oznajmia: „Sąd 
idzie, proszę wstać". 

ierwszy na podjum wchodzi 
przewodniczący, wice prezes wydz. 
karnego p. sędzia Ant. Owsianko, 
za nim sędziowie pp. Kontowtt i 
Miłaszewicz. 

Przewodniczący rozkłada akta na 
ustawionym na stole pulpicie i sto- 
jąc oświadcza: „Będzie ogłoszona 
sentencja wyroku” i z wyrażnym wy- 
siłkiem odczytuje: „W imieniu Rze- 
czypospolitej..“ 

Padają bez końca prawie arty- 
kuły, na zasadzie których powzięty 

tyczne. Kongres przyjął rezolucję, 
w której oświadcza, że o żadnym 
kompromisie z rządem obecnym 
nie może być mowy. Za najważ- 
niejsze zadanie przyszłości kongres 
uważa dążenie do utrwalenia na 
Litwie demokracji, przyczem należ- 
ną rolę uzyskać mają organizacje 
robotnicze celem obrony rozlicznych 
*praktycznych interesów. _Postano- 
wienie naczelników powiatów o 
o zmianie statutów politycznych or- 
ganizacyj kongres uznał za bezpraw- 
ne i poruczył centralnemu komite- 
towi skoordynować te statuty z o- 
bowiązującemi ustawami. Oznacza 

Wielki dramat 

to odmowę spełnienia żądania o 
wykluczeniu niepełnoletnich czego 
domaga się rozporządzenie naczel- 
ników powiatowych. 

W kołach socjalistycznych liczą 
się z możliwością zupełnego zam* 
knięcia partji socjalno-demokratycz- 
nej przez rząd i wypowiadają zda- 
nie, że partja w takim wypadku nic 
nie straci, gdyż i przy obecnych 
warunkach prawie zupełnie nie mo- 
że pracować. 

Po zamknięciu kongresu socjali- 
stów uczęstnicy jego próbowali 
zaintonować międzynarodówkę, lecz 
policja nie dopuściła do tego. 

A ojojojojojoj 
=]    
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Amanuliah zrzekł się tronu. 
BERLIN. 14.1. (Pat). Biuro Wolffa donosi z Peshawaru, że na pogra- 

niczu Afganistanu krążą pogłoski, jakoby Amanullah miał się zrzec tronw 
na rzecz swego starszego brata księcia Inayater-Ullaha. Król Amanullak 
miał opuścić Kabul i odlecieć samolotem w kierunku Kandahara.i 

LONDYN. 141. (Pat). Agencja Reutera potwierdza wiadomość e ab- 
dykacji króla Amanullaha. 

Berlim wobec misji Morgana. . 
BERLIN, 14.I (Pat). Powołanie Morgana na członka komisji rzeczo- 

znawców reparacyjnych wywołało w Berlinie wrażenie. Cała prasa berliń- 
ska podkreśla doniosłość tej nominacji. „Vossische Zeitung* oświadcza, Że © 

koła urzędowe niemieckie przyjęły z zadowoleniem kandydaturę Morgana. | 
sw jest demokratą, Morgan zaś republi- _ 

kaninem, z czego wynika, że oba wielkie stronnictwa Stanów Zjednoczo- | 
nych będą stać za delegatami amerykańskimi. 

Katastrofa kolejowa z powodu šniežycy. 
LWÓW, 14.1 (Pat). Dyrekcja kolei państwowych komunikuje: W 

dniu 14 b. m. utknął w śniegu na linji Lwów—Sapieżanka pociąg towa- 
rowy nr. 2371. Celem udzielenia pomocy wysłano na miejsce zatrzymania | 
się powyższego pociągu posiąg osobowy nr, 2314. Nie czekając na przy” 
bycie pomocy ruszył ze szlaku parowóz pociągu nr. 2471 i zderzył się z 
pociągiem nr.2314. Wskutek zderzenia został zabity kierownik pociągu | 
nr. 2314 oraz ranni zostali dwaj palacze, dwaj manipulanci pociągu towa- | 
rowego oraz zawiadowca stacji. Z pośród podróżnych jeden doznał zła” 

Dziennik podkreśla, że Oven 

   
    
    

    

    

    

    

     
      
   
   

  

mania podudzia oraz trzech innych odniosło lekkie kontuzje. Ranni zo- | 
stali opatrzeni na miejscu przez lekarza rejonowego. 

PALE GERDA TOSARA CA OWO TYAN EATON OOP KNITAS | 

został wyrok. 
Dla obeznanych z kodeksem 

karnym już z tych suchych cyfr 
zrozumiałem jest, że sąd zawyroko- 
wał zgodnie z aktem oskarżenia i 
domaganiem się prokuratora; zasto- 
sował bowiem artykuły, mówiące o: 
zmowie, kradzieżach zwykłych i kwa- 
lifikowanych, paserstwie, usiłowaniu 
zabójstwa i dokonaniu mordu, u- 
dziale w bandzie, rozboju, święto- 
kradztwie, gwałtów, zaś wyszcze- 
gólniony między innymi art. 15 przep. 
przech. do K. K. świadczy, że sąd 
zastosował najwyższy wymiar kary 
— śmierci. 

Po chwilowym odpoczynku, prze- 
wodniczący wymienia cały szereg 
kradzieży koni, wozów, sań, manu- 
faktury i in. rzeczy, które sąd przy- 
pisuje: Rysiowi, Szałkowskiemu i 
karze ich pó 6 lat domu poprawy 
za każde przestępstwo. 

Następnie za udział w bandzie 
zbrodniczej również po 6 lat d. p. 
skazuje: Rysia, Szałkowskiego, Pro- 
kofjewa, E. i J. Cieploszonkėw, S. 
Czałkę, Sawieljewównę, Szałkow- 
ską, Pobierżę i Z. Jermołajewa. 

kolei za przechowywanie kra- 
dzionych rzeczy Szmerela i Zełdę 
Reinów po 3 lata domu poprawy. 
Za zbezczeszczenie świątyni 5. Czał- 
kę na osadzenie przez lat 10 w 
ciężkiem więzieniu, a za zgwałcenie 
służącej ks. Choroszuchy Wiktorji 
Puchalskiej (Malejową) Szałkowskie- 
go na 8 lat 'takiegoż więzienia oraz 
tegoż Szałkowskiego za usiłowanie 
zabójstwa pos. Jarosza na lat 12 
ciężkiego więzienia. 

tym momencie przewodni- 
czącemu załamuje się ze wzrusze- 

xe 

Głuchota 8 LEKARZE B ` 

   
   

     

   
     

    
    

    

    

    

    
   

          

      

    
   

    

    

   

nia głos, wobec czego odczytywa” | 
nie wyroku kontynuuje p. sędzia 
Kontowtt: 

..za napad na Marcinkańce — 
Rysia i Szałkowskiego skazać na 
bezterminowe ciężkie więzienie; ząe 
napad na plebanję Dzierkowszczyznę 
tychże Rysia i Szałkowskiego rów- 
nież na bezterminowe więzienie, 
zaś Czałkę na 10 lat takiegoż wię” 
zienia; wreszcie za napad na rodzi- | 
nę Sanków we wsi Sierody, w cza” 
sie którego zamordowano Józefa, a | 
śmiertelnie raniono Kazimierza San* || 
ków — Rysia i Szałkowskiego na 
karę śmierci przez powieszenie. Т 

Z. pošrėd innych podsądnych 
skazano po zastosowaniu amnestį 
Moisieja Jermołajewa na 2 lata 8 
miesięcy d. p, C. Prokofjewa na 4 
lata d. p., Afonja Dubinowa na 15 | 
lat cięż. więzienia, Kazimierza Klu- 
cznika na | rok 4 miesiące oraz. 
Zenobja Jermołajewa na 15 lat cięż. 
więzienia. k 

Pozostałych oskarżonych, a więc: — 
Sergjusza Iwanowa, Mowszę „Reina, | 
Izraela i Rachelę Bermanów, Józe” 

Grzek. Teodora i Jana, s. Szym. 
Krupieninów, Manuela Czałkę, Alek- 
sandra Markowa i Jana Kożemia- 
kina uniewinniono. Я 

Do wszystkich skazanych prėcz 
Reinów, którym sąd wyznaczyl kau- 
cje po 500 zł. zastosowano areszt 
bezwzględny. 42 

Skazani wysłuchali wyroku spo” 
kojnie. oi 

Ryś wyprowadzony przez poli“ || 
cję, nie tracąc fantazji, powiedział: | 
„Niema tak dobrze, jest jeszcze || 
apelacja”. Ka-er. | 

W rolach głównych: NEIL HAMILTON i DOROTA GULLIWER. Nadprcgram: 1) „Śląsk — źrenica Polski* 1-sza część. 
2) „Pierwsza kłótnia nowożeńców* komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g.3 m.30. Początek seansów od g.4-ej. 
W dniach 11, 12, 14 i 1b stycznia r. b. dla p.p. fukcjonarjuszy Policji Państwowej za okazaniem legitymacji 
wstęp bezpłatny. Następny program: „NA ŻÓŁTYCH WODACH". 

в е 
uleczalna. EIODSAOKNEAOAAA5AE 
Fenomenalny wynalazek 
Rufonja zademonstrowa- DOKTÓR 
ny specjalistom. Sami się 

SALA MIEJSKA 
Qstrobramska 5. 

  

     

     

     

    

DRUKARNIA [27 sz 
     

  

wyleczycie z przytępio- BLUMOWICZ #) 

pe KINO - TEATR DZIŚ ! Wielki współczesny dramat serc, INTROLIGATO NI nego słuchu, szumu i ciek- 3 

ы « Najnowsze arcydzieło I kl STAREG R | miłości, zdrady, zbrodni i zazdrości nięcia z uszów. Liczne Choroby weneryczne, || 

r ze „Złotej Serji* Polski według Stefana K'edrzyńskiego. podziękowania. Poucza- syfilis i skórne Lug 

W podwójnej roli księżniczki i córki rybaka JADWIGA SMOSARSKĄ, w rolach głownych Marja Gorczyńska, Jerzy . Š jącą broszurę na žądanie a З: : 

” Marr, Krukowski, Waltor, Gruszczyūski, Justjan i wielu innyeh. Rzecz dzieje się w pałacach Ks. Zami'ty w Warszawie Wilno, -to Jańska 1: tel. 3-40 wysyła bezpłatnie Eulo- Wielka 2f М 

| Wileńska 38. i na Polesiu, Łaskawy udział bierze I pułk Szwoleżerów. Początek o g. 4, 6, 8i 10.15. Dła młodzieży dozwolone. nja, Liszki koło Krakowa. О Ki 
  Dzieła książkowe, druki, książki dla Urzędów Pań- 

stwowych, Samorządowych, Zakładów Naukowych. 
Bilety wizytowe, . prospekty, zaproszenia, afisze 

i wszelkiego rodzaju roboty drukarskie. 
DRUKI JEDNO i WIELOKOLOROWE. 

OPRAWA KSIĄŻEK, 

145 0d 9 — 1 i 3 — 8. 
(Telef. 921). 4520 — 

ОЙЕЙ кеа — 
Firma istnieje 
od 1907 roku 
  

KINO-TEATR Dziś! Najpotężniejszy film doby obecnej! — — 02181 Najpotęžniejszy film doby obeeneji 

UK |OSTATNI ROZKAZ *56"EMIL JANNINGS šwiata 

  

  E
A
R
O
B
G
E
D
A
A
D
E
G
R
E
B
O
A
O
N
E
S
Z
G
O
C
E
E
|
 

E
R
O
D
O
E
N
O
C
E
G
H
R
O
G
A
C
O
B
O
D
E
G
A
C
O
E
C
E
|
 

  

Mickiewicza 22 Prasa całego świata, a wraz z nią i publiczność przyjęła ten fllm z niebywałym entuzjazmem. Poez. o g. 4, ost. 10.25. PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE. 

Elolojojojojojojojnjajojojofolo(o| 5 G Ą : KINO žė i jad Mary Peel jęko Mabuadia Takię | Mjómnieky Ś 1 Ake AGECEKA AOAECOSAGEEEEAAEEEEEEEEGAO ; kapitałem do dzierża- CHOROBY WENERY- | 

Poraz pierwszy w Wilniel y najnowszej i najpotężniejszej kreacji w wielkim szla- , wy pensjonatu ewentual- CZNE i SKÓRNE 

INSTITUT de BEAUTE (Kór-Paris). | poswokuje, Oferty s adre:. Elektroterapja, Diater. 
Masaż twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie wad cery.  Elektryzacja. sem pod „Sanatorjum* mia, Słońce górskie, ай у` 

iso džia najwspanialszym filmie Sensacyjno-SALONOWYM w 12 akt. 
81 Udział biorą: 27 lwów, 15 Iwie, 6 tygrysėw, 0 tygrysio, 12 biažych 
towym p. t.: 112 burych niedźwiedzi oraz niemniej drapieżna, lecz i kusząco 

  

  

  

  

Wielka 42. powabna DARRY HOLM Słynny balet „TILLER-GIRLS" (24baletnic). ъ ае © składać do Administra. я $ 

Przy nakręcaniu tego filmu Harry Peel został ciężko raniony O czem OWE: prasa całego Śaiałki” ) Mickiewicza 37 m. 1, tel. 657. W. Z. PASL 4641 peak Mickiewicza 12 

KINO DZIŚ! po raz ostatni w Wilnie! z Najpiękniejszy amant świata w swe > + ок, róg. Tatarskiej. 3а 

7 X Łabędzi śpiow Rudoif Valentino. osiataiej przedómiernej rose ю OGŁOSZENIE. da 2000dolarów | PIANISTA poimes=215-3 
ramat w 8 aktach. Scenarjusz opracował HANS KRALY posiłkując * А '.‚ U „Czarny Orzeł się fragmentami z powieści ALEKSANDRA PUSZKINA. W rolach KAta- wego oglasza przełarę na Sus a gpolu Špirytusos przedamy folwark | przyjmuje zamówienia na DOKTÓR | 

rzyny — LOUISE URESER, Masza Trojekutowa — VYILWA BANKY. 
W sobotę i niedzielę i w dnie świąteczne od godziny 1-ej do 4-ej. — SE usa Ga 

GO 
skie na dogodnych wa- D Z ld 07 
runkach, na žadėjo TRIO ' 6 OWIĆ 
z jazz-bandem. Dow. w 
Biurze Ogłosz. 8. Jutaha E aj J 
ul. Niemiecka 4, tel. 222. wyg, od a ANA 

, 
wiecz. 

ui : używanych pó wyrobach monopolowych, na okres ckiewicza 11 Ceny od 40 groszy. czasu a A lutego do 31 grudnia 1029 roku. 
zezegółowa warunki przetargowe mogą być 

KINO sai > w — — _ Szaleństwo młodej utracjusuki. — — — _ Dziś! wysłane reflektańtom podług Sodanych drew. Še 
Kobiety 0 nieokreślonych pragnieniach i wrzącej krwi musz t ai rę M ówni - 

W AN D A ÓST ostatnie arcydzieło bosko pięknej > B a rb a = y i = S ar e TR PMS" us a o To 
onumentalny psychologiczny dramai 

sz STY ZMY SŁ KO BIETY (Sandra « w 12 akt. Saidi kainos dacie z życia 

z zabudowaniami. 
Rzeka na miejscu. 

Dom H,-K. „ZACHĘTA* 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 

  

        
Pierwszeństwo do otrzymania dostaw będzie 

  

je 

  

Wielka 30. 

Kino Kolejowe Dziś! 

OGNISKO 
(obok dworca 

sensacja 

Obraz o bardzo ciekawej i silnie denerwującej treści. — — 

wau Człowiek bez nerwów SSS SS wwa 
HARRY PEEL 

Nadprogram: Ciekawa komedja w 2-ch aktach. 

  

kolejowego). Początek seansów o godzinie 5-ej, w niedzielę i święta o 4ej popołudniu. Reflektanci na dostawę butelek winni złożyć O 336 se 
PE w kasie Dyrekcji Państwowego Monopolu Spiršjakos Každ REENEEUSZGENEANAR aa ais © : 

, KINO-TRATR DZIŚ! z udziałem słynnych wego w Warszawie lub w jednej z Kas Skarbo- ą sumę zodówacink w 

DOROTHY DWAN 

ATOMO Каа Pietno przeszlošci i ROBERT ARMSTRONG 

Mickiewicza 9. | Dia młodzieży dozwolony. — 

fabryki masyn specjalnych 

  
na dostawę szkła zwrotnego” — mależy kierować W.Z.P. 261. 122 tel. 1000. w. z. P. 75. 

p = cia w zespele. d adresem: Warszawa, ul. Leszno N l, Wydział : Ž 1 danas 
w Bielsku Ciesz. : _в"'а Pollaka 20 SW nazwa ace Dyrekcji Państwowego Monopolu Sosa DRUSKIENIKI KEAENEGECANOAGOSA „SA 

odda zastępstwo na województwo wileńskie pierw- jest ideałem Radjoamatora. Wileńskiego". w 1: ю E oferty należy dołączyć kwit na vpiakias 28 Baon K.0.P. poszukuje INFORMATOR B Akuszerka i 

szorzędnej firmie handlowej z należycie zorganizo- 
wanym aparatem sprzedaży, dobrze prowadzonej i 
ustosunkowanej w przemyśle. 

Oferty z podaniem referencji przyjmuje pod 
„Sprawność* Towarzystwo Reklamy Międzynarodo- 

wej 3 Rudolf Mosse, Kraków, Ziblikiewicza 16. 

Tragiezne zrządzenie 

Akumulator 

Przedstawicielstwo, fachowe ładowanie | 
i naprawa akumulatorów. | 

MICHAŁ GIRDA 
Wilno, Szopena 8 (przy dworcu). 

  

logu, tajemnicza kradzież kolji, rehabilitacja niewinnie posądzonych. 
Nadprogram: WESOŁA KOMEDIA я 2 aktach. 

KORNECISTA 
student, gra również na 
pianinie, poszukuje zaję- 

genty | jęz tę żaka i cenach, ustalonych w warun- 
kach do przetargu D.P.M.S. zastrzega sobie jednak 
prawo wyboru dostawców, załeżnie od ogólnych wy- 
ników przetargu. 

Termin składania ofert upływa z dniem 29 
stycznia, godz. 14-ta. 

wych wadjum przetargowe: po zł. 10.000 — (słow- 
nie: dziesięć tysięcy złotych) dla rejentów Państwo- 
wych Wytwórni Wódek: w Warszawie i Łodzi, zaś 
po zł. 5000 (słownie: pięć tystęcy złotych) dla re-- 
ŻY Państwowych Wytwórni Wódek: w Kowlu, 
oznaniu, Starogrodzie, Wilnie, Bzreściu n/B., Sta- 

misławowie, Lwowie, Biełskn (Śląskim), Krakowie i 
Włoeławku. 

+ Oferty w zalakowanych kopertach z napisa- 
mi; „Oferta do przetargu w dniu 29 styeznia r. 1929 

  

PIANINA 
do wynajęcia. Repe- 
racja i strojenie. Ul. 
Mickiewicza 24 — 9. 
Estko. 146 

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

         

  

134 

zasadniczo przysługiwało tym oferento: - 
kobiety wampirzycy o dwukrotnej dussy. W rlo. gt. Barbara la Marr amant. Antonio Moreno } пгосла С!ага Вом. deklarują P inidi also iela paai POPE Lidia IW(OWA D 0 M 

poszukuje pracy 
w prywatnych domach za 
skromne wynagrodzenie. 

Adres: Mostowa 9—5. 
M. Kozłowska. 137-0 

     

  

gotówki lokujemy naj- 
solidniej pod mocne 
gwaraneje, bardzo do- 
godnie. 135 
Dom H.-K. „AACHĘTA* 
Miekiewicza 1, tel. 9-05. 

Kapelmistrz 
    

wykwalifikowanego i u- 
zdolnionego do samodziel- 
nego prowadzenia orkie- 
stry wojskowej, kapelmi- 
strza w stopniu starsze- 

go sierżanta. 
Oferty składać pod adre- 
sem: 23 Baon K. 0. P. 
Druskiemiki. 117-1 

ч 

elektryczne, ziemi pół dz. 
do sprzedania. Kolonja 3 
Wil. Nr. 7, Marja Jasus. kobiece, weneryczne, па- 

эа 
skanalizowany, Światło II DBLŃOWICZOWA 

. 

  

Lekarze-Dentyści 8 

Lokarz-Bentysta 

Anna Minkier SĘ 5eó5ex Eini 
EA arie ii . 

Leczenie, pliombowanie, 
sztuczne zęby. 

RODZIEŃSKI @ 
Šanusanazaztasma 

M. Miszewska „rzyjmuje od 9 rano 
LEKARZ - DENTYSTA х 

przyjmuje od g. 9 do 11 
i od 4 do 6-ej. 

Grodno, ul. Kołożańska 8. 

parterowy, 
murowany, Kobieta-Lekarz B j 

V 

    

     

   

  

   

   
rządów moezow. od 12—2 = 3 

  

Пг.КвпіцзЬвш, 

i Ą 

Mickiewicza 4 

  

Marja red | 
do 7 w. ul. Mick 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redsktor działu ros 1 przyjmuje od godz. 6—7 wiecz. we wtorki i piątii. Rękopisów Redakcja mie zwraca. Dyrektor wyd. przyj- pa. 
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