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MIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

To co nas zbliża. 
Artykuł p. St. Mackiewicza p. t. 

„Potrzeba zgody” w Nr. 10 „Яюма“ 
w wbrew intencjom autora, dyskusji 

dotąd nie wywołał. Z. tego, że nikt 

z pośród miejscowych Konserwa- 
tystów nie zabrał głosu, możnaby 

wnosić, że artykuł tem nie odbiega 
maogół od stanowiska tej grupy, 

którą reprezentuje „Slowo“. Nie 
chciałbym, aby brak odpowiedzi do- 

tąd z naszej strony mógł być przez 

kogokolwiek komentowany jako za- 

sadnicza odmowa bez dyskusji. Tak 

bynajmniej nie jest. Chcemy podejść 

do sprawy, podniesionej p. St. M. 

bez żadnego zgóry powziętego Sądu, 
chcemy ją rozważyć spokojnie, rze- 

czowo, i dopiero w wyniku tych roz- 

ważań sformułować swoje stanowi- 

sko. 

Sądzę, że możemy odrazu przy- 

stąpić do rzeczy. Zbyt dawno się 

znamy i stykamy w tej czy innej 

działalności publicznej na gruncie 

miejscowym, abyśmy potrzebowali 

długo siebie oglądać i analizować. Je- 

dynie dla ułatwienia dyskusji muszę 

zrobić parę uwag wstępnych. 

P. St. M. stwierdza w swoim ar- 

tykule szereg faktów, którym nie 

będę przeczył, ale zarazem przyo- 

bleka w formę niezbitych faktów 

pewne swoje domniemania, na któ- 

rych potwierdzenie niezawodnie za- 

brakłoby mu dość przekonywują- 

cych argumentów. Nie jest naprzy- 

kład słusznem mniemanie, że „nie- 
zgoda” pomiędzy demokratami a 

konserwatystami wileńskimi pow- 

s „nie ze współczesnego realiz- 
й mu, lecz z przeszłości, z uprzedze- 

mia, z personalji"*. Jest tak może 

gdzieindziej, ale nie u nas. Pozosta- 

liśmy tu dotąd jeszcze prawie obcy 

kierowaniu się w działalności pu- 

bhcznej pobudkami natury osobistej, 

których wpływ na postępowaniu 
jednostek lub grup na terenie sto- 
licy przyprawić może o mdłości. My 
tu jakoś dotąd uchowaliśmy się 

więcej od tych obyczajów. 

P. St. M. zalicza do konserwa- 
tystów „prawie całość ziemiaństwa” 
i twierdzi, że „tylko ziemiaństwo 
reprezentuje tradycję idei państwo- 

wej”. Poglądy to bardzo śmiałe i 
ryzykowne, którym przeczą liczne 
fakty z niedalekiej przeszłości i te- 

rażniejszości. Klasa ziemiańska ma 
zasadniczo skłonność do przystoso- 

wywania się do każdej państwo- 

wości, jaka w danej chwili panuje. 

Politykę t. zw. ugodową prowadziło 

we wszystkich trzech zaborach przed 

wojną przedewszystkiem ziemiań- 
stwo. Polityka ta szczególnie w b. 
zaborze rosyjskim, była wybitnie 
defetystyczną, oznaczała rezygnację 

z idei restytuowania dawnej pań- 

stwowości polsko-litewskiej. Mniej- 

sza jednako to. Nie chodzi mnie w 
tej chwili ani o polemikę na ten 
temat, ani o spieranie się z p. St. M. 

co do liczebności konserwatystów 

i demokratów wileńskich. 

W interesie naszego upośledzo- 

nego kraju, którego historyczna 
wielkość i jego synów wawrzyny 

mają jakgdyby być złożone do mu- 
zeum jako martwe choć cenne pa- 
miątki, pozbawione na zawsze roli 
tworzywa nowych odpowiadających 

tamtym wartości, nie leży powię- 

kszanie dystansu, jaki dzieli miej- 
scowe grupy społeczne, zdolne do 
nawiązania zerwanych nici, łączą- 

cych nas z przeszłością. Co nas 

obecnie pod tym kątem widzenia 
wśród wspólnej rzeczywistości łączy, 
a co dzieli? — na to pytanie mo- 
żna dać odpowiedź jasną, bez uprze- 
dzeń i niedomówień. Tu trzeba—dla 
lepszego zrozumienia teraźnieszo- 
ści — przypomnieć kilka faktów i 
sutuacyj z niedawnej przeszłości. 

Demokratyczna grupa wileńska 
sformowała się po wypadkach 

rewolucyjnych na terenie Rosji w 

latach 1904-1906. Założyciele jej 

współdziałali wówczas z miejsco- 

_wemi grupami rewolucyjnemi wszyst- 

kich narodowości, wychodząc z za- 

łożeń aktywizmu politycznego, szu” 

kającego rozwiązania ówczesnej sy- 

tuacji w taktyce rewolucyjnej. Prze- 

waga tendencyj ogólno—rosyjskich, 

niekrajowych, o charakterze prze- 

dewszystkiem socjalnym, zmusiła 

demokratów wileńskich do wyod- 

rębnienia się a następnie do porzu- 

cenia swoich chwilowych sojuszni- 
ków. W późniejszym okresie by- 
wały niejednokrotnie sytuacje, w 
których demokraci wileńscy stykali 

się z niezorganizowanymi wówczas 

konserwatystami. Był niejeden wy- 

padek, kiedy potrafiono uzgodnić 
wspólne stanowisko. Innym. znów 

razem stawały te grupy na dwóch 

przeciwnych biegunach. 

„Trzyletnia działalność Komitetu 

Polskiego w Wilnie podczas oku- 
pacji niemieckiej daje bogaty ma- 

terjał dla historji stosunków pomię- 

dzy demokratami a konserwatysta- 

mi wileńskimi. 

Na tle aktualnych podówczas za- 
gadnień politycznych współdziałanie 

tych dwóch skrzydeł Komitetu prze- 

ciwko centrum, które stanowili na- 

rodowi demokraci i pokrewne im 

grupy, nie było zjawiskiem rzadkiem. 

Łączyło je wówczas wspólne stano- 

wisko w sprawie restytucji historycz- 

nego stosunku ziem b. W. X. Litew- 

skiego do Polski oraz w zakresie 

państwowotwórczych usiłowań czyn- 

ników warszawskich i legjionowych. 

Od chwili wyruszenia kadrówki z 

Krakowa demokraci wileńscy zajęli 

stanowisko zdecydowanie antyrosyj- 

skie i niepodległościowe. © 

W okresie Litwy Środkowej de- 

mokraci wileńscy nie toczyli walki 

z konserwatystami a nawet, współ- 

działając w pewnych wypadkach, 

przychylnie ustosunkowali się do 

kandydatury p. A. Meysztowicza na 
Prezesa Komisji Tymczasowej. Do- 

piero później polityka p. Meyszto- 

wicza, a nie jego osoba, wpłynęła 

na zmianę naszego stanowiska, 

Konserwatyści wileńscy, jako zor- 
ganizowana grupa, istnieją, jeżeli się 

nie mylę, od r. 1923-go. O ich po- 

glądach i programie dowiadujemy 

się głównie ze szpalt „Słowa”. Swój 

zatem stosunek do tej grupy budo- 

wać możemy w znacznej mierze na 

podstawie materjału, dostarczonego 

przez jej organ. Działalność jej w 

Sejmie, w klubie sejmowym, pro- 

wadzącym politykę niezależną od 

programów wchodzących w jego 

skład grup nie może wchodzić tu w 

rachubę. Poważny natomiast mate- 

rjał dla takiej oceny może dać dzia- 

łalność przedstawicieli konserwaty- 
stów wileńskich w rządzie, lub na 
innych odpowiedzialnych  stanowis- 

kach państwowych. Jak dotąd mamy 
do zanotowania jeden taki wypadek, 

dotyczący p. A. Meysztowicza. Oce- 

ny działalności jego na stanowisku 

ministra sprawiedliwości dokonaliśmy 
niedawno; powracać przeto do tego 

tematu nie mamy potrzeby. 

A więc cóż nas — demokratów 

wileńskich, lub powiedzmy ściślej 
krajowych, grupujących się około 
„Kurjera Wilenskiego“—lączy z gru- 

ра konserwatystow „Slowa“, a co 

dzieli? 
Łączy nas niezawodnie sporo 

rzeczy, choć bardzo różnej wartości. 

Przedewszystkiem to, że jesteśmy w 

znacznej mierze adorygenami swego 

kraju, związanymi psychicznie, oby- 

czajowo i kulturalnie z jego histo- 

ryczną przeszłością. Nosimy w sobie 

poczucie współwłasności tego, co w 

tej przeszłosci było wielkiem, co 

miało swój specyficzny charakter, 

wynikający z połączenia kilku róż- 

nych cywilizacyjnie i narodowo pier- 

wiastków, z dyfuzji w nas krwi pol- 

skiej, litewskiej, ruskiej (bialorus- 

kiej), tatarskiej, bałtycko-niemieckiej. 

Psychicznie bliższy jest nam zruse- 

nizowany szlachcic chodaczkowy z 
pod Lepla, chłop z pod Turmontu, 
lub robotnik z Szańców kowieńskich, 

  

Л państw ościennych. 

E Odpowiedź Litwie w sprawie 
protokółu sowieckiego. 

f8 RYGA, 29. 1. (Pat.) Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych doręczyło li- 
tewskiemu posłowi w Rydze odpo- 
wiedź na memorandum Litwy, do- 
tyczące projektu protokółu Litwino- 
wa. Odpowiedź łotewska wita z 
zadowoleniem fakt, że rząd litewski 
dał wyraz swemu pragnieniu dąże- 
nia do ścisłej współpracy z pań- 
stwami bałtyckiemi oraz daje wy- 
raz nadziei, że ta współpraca przy- 
bierze konkretne formy i znajdzie 
swój wyraz w rozmaitych kierunkach. 

Udział Łotwy w podpisaniu pro- 
tokółu polsko-rosyjskiego może być 
jedynie w wysokim stopniu pożą- 
dany i pożyteczny, o ile protokół 
znajduje się w zgodzie z paktem 
Kelloga, do którego przystąpić rząd 
łotewski postanowił jeszcze w sier- 
pniu 1928 r. Udział Łotwy w pro- 
tokóle będzie zależny od ostatecz- 
nej formy, którą przybierze ten pro- 
tokół w wyniku toczących się obe- 
cnie rokowań. 

E S:T-O-N JA. 

Odpowiedž w sprawie protekėlu 
Litwinowa. 

TALLIN, 29, I. (Pat), Esteński 
minister spraw zagranicznych wrę- 
czył dz'š poslowi litewskiemu odpo- 
wiedź na memorandum litewskie w 
sprawie protokółu Litwinowa — Od- 
powiędź wita życzenie rządu litew- 
skiego nawiązania ściślejszego kon- 
taktu z Estonją. 

Rząd estoński — stwierdza od- 
powiedź — dążył zawsze do współ- 
pracy nad utrwaleniem pokoju i 
dlatego witać może każdy krok, 
zmierzający do tegu celu. Estonja 
gotowa jest wspólnie z resztą państw 
"zainteresowanych przyłączyć się do 
propozycji Litwinowa. 

LITWA. 

Wilki na przedmieściach Kowna. 

KOWNO. 29. I. (Pat). „Lietuvos 
Žinios“ donosi, że w ostatnich 
dniach pa przedmieściu kewieńskiem 
Zielona Góra ukazało się kilka wil- 
ków — Mieszkańcy przedmieścia 
uskarżają się, że wieczorami nie mo- 
gą wychodzić na ulice. 

    

,Polsko-niemiechie rokowania 
handlowe. 

BERLIN, 291. (Pat.). „Vossische Zeitung* donosi, że treść odpowie- 
dzi miemieckiej na pismo ministra Twardowskiego, wysłanej w poniedzia- 
łek z Berilna do Warszawy ustalona została po naradzie z posłem nie- 
mieckim w Warszawie Rauscherem, który wczoraj przybył do Berlina. 

„Vossische Zeitung” twierdzi, że aczkolwiek stanowisko polskie wo- 
bee postulatów niemieekich nie zadowolniło miarodajnych kół erlińskieh, 
to jednak odpowiedź niemiecka zapewne umożliwi dalsze prowadzenie ro- 
kowań z Polską, Kai 

Aresztowanie posła Czumy. 
(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

W Krakowie został aresztowany generalny sekretarz P. P. S. lewiey 

Andrzej Czuma pod zarzutem działalności antypaństwowej na terenie 

Sosnowca. Pes. Czuma został odstawiony do Sosnowca. 

Proces morderców $. р. kuratora 
Sobińskiego. 

LWOW. 29. 1. (Pat). Wczoraj rozpoczęła się w Sądzie Okręgowym 
karnym ponowna rozprawa przeciwko mordercom ś. p. kuratora Sobiń- 
skiego Atamańczukowi i Werbickiemu. — Rozprawa potrwa dłuższy czas, 
wezwano bowiem cały szereg Świadków. 

Dymisja Plechawiczjusa. 
KOWNO, 29. I. (Pat). „Elta“ do- 

nosi: Szef sztabu generalnego litew- 

skiego płk. Plechawiczius, który w 

ostatnich czasach był ciężko chory 
i dlatego nie mógł znowu objąć u- 
rzędówania, wręczył prezydentowi 

państwa prośbę e dymisję. — Prezy- 
dent dymisję tę przyjął. Jakie funk- 
cje pełnie będzie Plechawiezius w 
przyszłości, to — w/g doniesienia 

Elty — będzie zaleźało od stanu 
jego «drowia. 

Ż miarodajnych źródeł kowień- 
skich donoszą, że dymisji Plechawi- 
cziusa, ze względu na kierowniezą 

rolę, jaką odegrał w czasie przewro- 

tu z grudnia 1926 r., przypisać na- 

leży doniosłe znaczenie. Oficjalny 
pretekst dymisji Plechawicziusa — 

choroba — nie ma, zdaniem tych 

kół, nie wspólnego z istotnym sta- 

nem rzeczy. Plechawiczius był po- 

dobno zmuszony opuścić stanowisko 

szefa sztabu generalnego z powodu 

różnicy zdań w niektórych kwes- 
tjach zewnętrzno-politycznych z pre- 

zesem ministrów  Woldemarasem, 

który jest jednocześnie ministrem 

spraw wojskowych. 

ek - Powody dymisji Płechawicziusa. AA Ka 

BERLIN, 29.1 (Pat.). Wbrew doniesieniom biura Wolffa, jakoby po- 
wodem ustąpienia szefa litewskiego sztabu generalnego płk. Plechawi- 
cziusa miał być niepomyślny stan zdrowia, korespondent kowieński 
„Wossische Ztg.", powołując się na informacje jak najbardziej wiarogod- 
nych kół litewskich, donosi, że istotną przyczyną dymisji płk. Plechawi- 
cziusa był poważny konflikt, jaki przed niedawnym czasem powstał w ło- 
nie litewskiego sztabu generalnego. 

Obecnie dopiero —oświadcza korespondent — wychodzi na jaw, że 
przed niespełna trzema tygodniami trzej oficerowie lit. szt. gen. areszto- 
wani zostali pod zarzutem knowań przeciwrządowych. Płk. Plechawiczius 
widocznie zgłosił solidarność z aresztowanymi kolegami i wobec tego mu- 
siał ustąpić ze swego stanowiska. 

niż p. Faustyniak z pod Poznania 

lub p. Grzechotka z pod Tarnowa. 
Nic więc dziwnego, że łączy nas 

na tem tle wspólna niechęć do wszel- 
kich miejscowych nacjonalizmów—pol- 
skiego, litewskiego, białoruskiego, — 

usiłujących w walce narodowej zdo- 

być każdy dla siebie na niepodziel- 

ną własność jaknajwiększą część 

kraju, rozbijając jego całość i nisz- 
cząc w ten sposób najistotniejszą 

jego właściwość: aglomerat różnych 

kulturalnych i etnicznych pierwiast- 

ków stopiowy przez bieg wypad- 

ków dziejowych. Cementem spaja- 

jącym była państwowość W. X. Li- 
tewskiego wraz z polityką ówczesną 

rządu Rzeczypospolitej. 

Walory w tym rozwoju zdobyte 

umiemy — mówię o demokratach — 

ocenić i chcemy je zachować, uczy- 

nić żywemi na przyszłość. W na- 
szem zrozumieniu leży to w intere- 
sie kraju, jako całości, i odpowiada 

racji politycznej obecnej Rzeczypo- 

spolitej. Sądzę, że i tu zachodzi pe- 
wna—może nie tak znaczna—wspól- 

ność poglądów naszych z konser- 

watystami. W każdym razie jesteš- 

my—my i oni—w pewnym stopniu 

jednakowo niechętni i nieufni wzglę- 
dem kuliurirūgerėw z innych dziel- 

nic Rzeczypospolitej, przypisujących 

sobie zbyteczną misję wskazywania 

nam nowych dróg życia i narzuca- 

nia pierwiastków własnej, innej psy- 

chiki. Nie posuwamy jednak tej nie- 
chęci aż do idjosynkrazji (czynią tak 

jednostki), a przybywających do nas 

z otwartem i wrażliwem sercem, 
zdolnem do odczucia nas, zrozumie- 
nia, a poniekąd do zasymilowania 

się z nami, widzimy chętnie i ser- 
decznie. 

Daleki też jestem od bagatelizo- 

wania pożytecznej roli społecznej i 

kulturalnej, jaką ma za sob: zie- 

miaństwo polskie u nas z okresu 

„paszczenie, 

przedwojennego. Ocenił tę rolę — 

podówczas bardziej aktualną — nie- 

zmiernie trafnie p. Ludwik Abra- 

mowicz w jednym ze swoich arty- 

kułów drukowanych w „Przeglądzie 

Wileńskim” z przed wojny, kiedy 

ten tygodnik reprezentował polską 

"myól demokratyczną u nas w szer- 

szej skali. niż obecnie, Znamy tę 

rolę, widzieliśmy ją zbliska, nieraz 
udział w niej braliśmy—wielu z nas 
ze sfery ziemiańskiej się wywodzi. 
Rola ta ziemiaństwa miejscowego 

należy, niestety, przeważnie do prze- 
szłości. Ale o tem później. 

Ż mniejszą pewnością mógłbym 

wskazać jeszcze na jedno zagadnie- 
nie, do którego stosunek nasz i kon- 

serwatystów jeżeli się nie pokrywa, 
to w każdym razie jest dość zbliżo- 
ny. Jest to zagadnienie centralizmu 

państwowego. Wprawdzie w artyku- 

łach p. Mackiewicza zawiera się ta- 

ka sama ostra krytyka obecnego 

ceniralizmu, jakiej i my niejedno- 

krotnie dawalismy wyraz, ale nie 

przypominam sobie aby kiedykol- 
wiek p. Mackiewicz jakąś konkre- 

tną tezą przeciwną centralizmowi 

postawił, Za taką tezę nie mogę 

uważać koncepcji „Statutu Litwy 

Środkowej" wydanej w broszurze 

w roku 1922-im, i napisanej w chwi- 

li kiedy zrealizowanie podobnego 
statutu stosownie do obietnicy rzą- 
du Ponikowskiego, zawartej w ak- 

cie dwustronnym © przyłączeniu się 

Litwy Środkowej do Polski, można 

było brać na serjo, Mam też pewne 

dane aby wątpić, czy silnie zaak- 

centowany anti-centralizm p. Mac- 

kiewicza jest całkowicie podzielany 
przez wielu z pośród jego przyjaciół 

politycznych. Dlatego swoje przy- 

że nasze poglądy na 

konieczność zmiany systemu we- 

"wnętrznego rządzenia panstwem w 

sensie daleko posuniętej decentrali- 

zacji znajdują silniejszy oddźwięk u 

konserwatystów wileńskich, zmuszo- 

ny jestem narazie zaopatrzyć zna- 

kiem zapytania. W szczególności nie 
jest znane stanowisko ich w spra- 

wie naszego zasadniczego postulatu 

w tej dziedzinie, którym jest auto- 

nomja Wileńszczyzny w szerokiem 

znaczeniu tego terytorjalnego okre- 

šlenia. 

Ża mniej istotny uważam fakt 
znajdowania się nas i konserwaty- 

stów w obozie Jedynki. Daje to 

wprawdzie miarę stosunku obu tych 
grup do zadań iinteresów państwa. 

Zaliczamy je zgodnie do kategorji 

wyższej, niż nasze grupowe interesy 

i dążenia. Gotowiśmy te ostatnie 

podporządkować pierwszym w imię 

wzmocnienia i zabezpieczenia po- 

myślnego rozwoju państwa. Łączy- 

my się we wspólnem zaufaniu do 

tego decydującego w wyborze dróg 

czynnika, jakim jest obecnie Józef 

Piłsudski. Wierzymy w jego rozum 

i przenikliwość polityczną, w jego 

poczucie odpowiedzialności, w cał- 
kowitą niezależność decyzji i czy- 

stość intencji. Ale organicznie Jedyn- 
ka nas ze sobą nie łączy. Czego 

innego spodziewa się od dalszego 

rozwoju wypadków p. Mackiewicz, 
pracując w klubie Jedynki, czego 

innego spodziewamy się my. Gdyby 

nas pozostawiono samych z konser- 
watystami, wątpię, czy znaleźlibyś- 

my wspólną drogę. 
Jednak bezsprzecznie obecny stan 

rzeczy, zniewalający obie strony do 

możliwego stępiania przeciwieństw, 
sprzyja dyskusji zapoczątkowanej 

przez p. St, M. w „Słowie”. To też 
podejmujemy ją bez uprzedzeń, od- 

kładając, po rozważeniu tego co nas 

łączy, przyjrzenie się odwrotnej stro- 

nie medalu na jeden z dni najbliż- 

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

Bardzo dużo związków komunał- 
nych rozpoczyna najrozmaitsze ro- 
boty inwestycyjne bez dostatecznych 
kapitałów, licząc na otrzymanie kre- 
dytów z Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego, które umożliwiłyby dopro- 
wadzenie inwestycyj do końca. 

Ponieważ kredyty Banku Są 0- 
becnie ograniczone, związki komu- 
nalne, rozpoczynając roboty inwe- 
stycyjne, stawiają Bank Gospodar- 
stwa Krajowego przed faktem doko- 
nanym i wywieraję w ten sposób 
pewnego rodzaju presję na władze 
Banku. Minister Składkowski otrzy- 
mał w ostatnich dniach cały szereg 
informacyj o tego rodzaju niedopu- 
szczalnych z punktu widzenia finan- 
sowego i gospodarczego metodach 
związków komunalnych i wobec tego 
wydał specjalne instrukcje do wszy- 
stkich wojewodów. 

Minister polecił zwrócić uwagę 
związkom komunalnym, że mylne 
jest mniemanie związków, iż Bank 
Gospodarstwa Krajowego w sposób 
nieograniczony i bez wyczerpania 
dysponuje kredytami. Trudna sytu- 
acja, którą stwarzają sobie związki 
komunalne przez tego rodzaju poli- 
tykę finansową, może się jeszcze po- 
gorszyć przez niemożliwość wykona- 
nia zobowiązań w stosunku do do- 
stawców i przedsiębiorców, wyko- 
nywujących te roboty inwestycyjne. 

Polityka taka— pisze min. Skład- 
kowski w swym okólniku — spo- 
wodować musi poderwanie zaufania 
do związków komunalnych i dalsze 
utrudnienia i tak jaż trudnych wa- 
runków kredytowych. 

Pos. J. Radziwiłł rezygnuje 1 
prez, komitetu zachowawczego. 

(Od wł. kor. z Warszawy). 

Pos. Janusz Radziwiłł. zdecydo- 
wał się ustąpić ze stanowiska pre- 
zesa komitetu zachowawczego. Ko- 
mitet ten obejmuje wszystkie orga- 
nizacje i ugrupowania konserwaty- 

stów na terenie całej Polski, Decy- 

zja pos. Radziwiłła wywołała duże 
wrażenie w kołach politycznych i 
jest różnie komentowana, 

Pos. Janusz Radziwiłł, który о- 

beenie bawi w Rzymie wskutek 
śmierci swej matki, po powrocie do 
Warszawy zwoła zjazd konserwaty- 
stów, na którym zostanie dokonany 

wybór nowego prezesa. Nie jest wy- 

kluczone, iż niektóre ugrupowania 
konserwatystów ponownie zapropo- 

nują ma stanowisko prezesa ks. 
Radziwiłła, Oznaczałoby to wzmo- 
cnienie jego pozycji w aktualnych 
zagadnieniach politycznych w sfe- 
rach konserwatywnych. 

  

Kronika telegraficzna. 
== Peżar, który wybuchnął tam na tle 

krótkiego spięcia w przewodach elektrycz- 
nych w Moreni w Rumunji zniszczył trzy 
szyby naftowe oraz wiele rezerwuarów. 

== Najniższa temperatura w Szwajcarji 
wynosiła wczoraj 15%. W górach tempera- 
tura dochodziła do 28 stopni. 

= W tartaku parowym Altetralau, w 
Berlinie wybuchł olbrzymi pożar. W czasie 
akcji ratunkowej dach tartaku zawalił się, za- 
bijając. dwóch strażaków a 6 poważnie raniąc. 

== Hiszpańska rada ministrów przyjęła 
traktat hiszpańsko-polski. 

Folalyna Elanas, zz: е 
DI Ji ró Kd, :; zaj if 
zyczny dziecka. 4003 

  

  

Nauka -to przyszłość! 
Wpisy | egzaminy na Il semestr. 

Kursy maturalne dla dorosłych 
rzy Gimnazjum im. Kraszewskiego w 
ilnie, ul. Orseszkowej 3—15 od 10—12 

i ed 16 do 17 oraz przy ul. Ostrobram- 
skiej 27. I p. od 17!/, do 21. 

Nauka wedie programów Min. W. R. 
i O. P. dla gimnazjów państw. Repety- 
torja de egzaminów wstępnych z VI klas 
i matury. Ustrój '/ą roczny. Nauka wed- 
Je nowoezesnych metod i systemu przed- 
miotowego. Wolne miejsca na stopień 
rzygotowawczy, do kl. IV, V, VI, VII, 
II. Speejalne repetytorjum dla woj- 

skowych, 270—4       

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!       
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ŽYCIE GOSPODARCZE, 
Nowe I0-złotowe 
Bank Polski podaje do wiado- 

mości, że dnia | lutego 1929 r. pu- 
szczone zostaną w obieg 10-złoto- 
we bilety bankowe z datą 20 lipca 
1926 r., które różnią się od dotych- 

bilety bankowe. 
czasowych tylko drobną zmianą w 
wykonaniu znaku wodnego. Zamiast 
dat panowania Bolesława Chrobrego 
znajduje się nad jego podobizną 
liczba „10", u dołu zaś litery „zł.*. 

Wymiana banknotów 
Z dniem 31 stycznia b. r. upły- 

wa ostateczny termin wymiany w 
Banku Polskim banknotów 10, 20 i 

50 złotowych, wycofanych z obiegu 

w ubiegłym roku. Są to banknoty 
emisji z dnia 28 lutego 1924 r. o- 
raz banknoty 50 złotowe z dnia 28 
stycznia 1925 roku. 

Po dniu 31 stycznia b. r. oddzia- 
ły Banku Polskiego wyżej wymie- 
nionych banknotów przyjmować nie 
będą. Wymieniać je będzie można 
jedynie w drodze wyjątku w skar- 
bcu emisyjnym Banku Polskiego w 
Warszawie. 

Walny zjazd delegatów Zw. Kółek 
i Organizacyj Rol. z. Wileńskiej. 
W dniu 4 i 5 marca b. r. odbę- 

dzie się m Wilnie zjazd delegatów 
Kółek i Organizacyj Rolniczych z. 
Wileńskiej. 

KRONIKA KRAJOWA. 

— Kredyty na pasze treściwe. 
W celu rozpowszechnienia używal- 
ności pasz treściwych, wpływających 
na podniesienie mleczności, wzglę- 
dnie dla opasania trzody chlewnej 
i owiec oraz wobec znacznego niedo- 
boru pasz objętościowych, Państwo- 
wy Bank Rolny udzielać będzie kre- 
dytu na pasze treściwe (otręby, ma- 
kuchy, łubin), oraz na pasze obję- 
tościowe (koniczynę, siano, słomę) 
zgłaszającym się rolnikom bez 
względu na posiadany przez nich 
obszar gruntu. Kredyt udzielany bę- 
dzie przedewszystkiem: 

a) Związku Spółdzielń Mleczar- 
skich i Jajczarskich Oddziałów w 
Wilnie dła członków Spółdzielń Mle- 
czarskich; 

b) Centralnej Kasy Spółek Rol- 
niczych Oddział w Wilnie—dla człon- 
ków Kas Spółdzielczych nienależą- 
cych do Spółdzielń Mleczarskich; 

c) Spółdzielni kredytowych, na- 
lezących do „Unji“; 

d) Spėldzielni Rolniczo-Handlo- 
wych; 

e) Gminnych Kas Požyczkowo- 
Oszczednošciowych; 

9 Powiatowych Kas Oszczędno- 
ści; 

g) Spółdzielni Spożywców, dzia- 
łających na wsi. 

Z CAŁEJ POLSKI. 

— Upadłości na Łotwie. Zosta- 
ła ogłoszona upadłość następujących 
firm handlowych łotewskich: August 
Abelit w Rydze, A. G. British Łat- 
wian Textile. Co w Rydze, Tow. 
Rolnicze Latvis w Rydze, Cijaje 
Danneman w Rydze, Bencjan Gor- 
don w Rydze, Bencjan Gurewicz w 
Rydze, Samuel Baranow w Rydze. 

— Podatki do płacenia w lutym. 
W lutym należy opłacić podatki 
ściągane przez miasto na rzecz 

skarbu państwa t. j. państwowy 
podatek i dodatek komunalny od 
nieruchomości (4 rata), od lokali, 
zbytku mieszkaniowego, od nieza- 
budowanych placów wreszcie od 
gruntów rolnych za | półrocze. (x) 

— Ekspedycja drzewa do Nie- 

miec. związku z wejściem w ży- 
cie polsko-niemieckiego prowizo- 
rjum drzewnego Wil. Dyrekcja Ko- 
lejowa otrzymała polecenie nie czy- 
nienia żadnych trudności przy wy- 
syłaniu transportów drzewa do Nie- 
miec. Poprzednie zarządzenie o 
posiadaniu specjalnego zezwolenia 
zostało cofnięte. (x) 

(SS III I IS TI ITS Ga TIT TIT T KA 

„Myśl Karaimska”. 
Oczekiwana z dużem zaintereso- 

waniem, a nawet pewną niecierpli- 
wością, organ do niedawna wileń- 

skich i trockich, a obecnie już wo- 

góle polskich Karaimów, „Myśl Ka- 

raimska”, wyszła z druku, Są to już 

IV i V zeszyty tego wydawnictwa, 
złączone w jeden, z datą |.VI.28, 
wydane jednak dopiero we wrześniu 
r. ub., wskutek pewnego, niezależ- 

nego od Redakcji „M. K.“ opožnie- 

nia, Z przyczyn natury „technicznej" 
opóźniliśmy się z artykułem spra- 

wozdawczym, który jednak, sądzi- 

my, nie stracił mimo to na aktual- 
ności, dzięki swoistym walorom oma- 
wianego w nim pisma, nie mającego 
podobnego sobie w całej Rzplitej, 
a bardzo niewiele, wogóle na świecie. 

Organ niezmiernie ciekawej i ma- 
ło znanej grupy etnicznej, pod każ- 
dym względem na zainteresowanie 
zasługującej, „Myśl Karaimska“ jest 
prawdziwą kopalnią wiadomości za- 
równo dla historyka, jak dla etno- 
grafa, filologa czy archeologa, że 
wspomnę tu tylko najbardziej zain- 
teresowanych. Pozatem każdy inte- 
ligentny czytelnik znajdzie tam dla 
siebie materjał, niekiedy — rewela- 
cyjny nawet; wypływa to zresztą ze 

wspomnianych już walorów tego 
wydawnictwa. Jego wysoki poziom, 
poważny ton oraz zaznaczona w ty- 
tule naukowość, nie osłabiają zain- 
teresowania przeciętnego czytelnika 
nawet, dzięki atrakcyjności informa- 
cyj, zawartych w tem czasopismie. 

Zjazd obradować będzie przy ul. 
dama Mickiewicza 33-a, w sali 

Klubu Kupieckiego (wejście od pla- 
cu Łukiskiego). 

— Sytuacja walutowa i akcyj- 
na dn. 28. l. godz. 8 wieczorem. 
Dewizy New-York notowano 8.90. 
Tranzakcje międzybankowe kablem 
New-York przeprowadzano na 892.00 
za 100 dolarów. W grupie dewiz 
europejskich nieco słabsze: Londyn, 
Zurych, Praga. Między bankami 
płacono za dewizę Berlin 211.92, a 
za dewizę Gdańsk 172.93. Prywat- 
nie notowano dolary 8.88 i trzy 
czwarte, ruble złote 4.62, czerwoń- 
ce sowieckie 1.90 dolarów. 

Na rynku akcyjnym panowała 
tendencja niejednolita. W porówna- 
niu z ostatniemi notowaniami obni- 
żyły się: Bank Polski 192.00 na 
190.00, Cukier z 42.00 na 40.25, 
Ostrowieckie z 92.50 na 91.00, pod- 
niosły się natomiast: Bank Związku 
Spółek Zarobkowych z 85.50 na 
86 25, Węgiel z 96.00 na 96.50, 
Modrzejów z 31.00 na 32.00. W 
dziale papierów państwowych noto- 
wano zwyżkę proc. Premjowej 
Pożyczki Dolarowej z 103.00 na 
103.50. Na rynku listów zastawnych 
panowała tendencja mocniejsza. 
Podniosły się: 4 i pół proc. L. Z. 
m. Warszawy, z 49.35 na 49.45 r. 
8 proc. L. Z. m. Warszawy 269. na 
70.25 5 proc. L. Z. m. Warszawy, 
z 53.75 na 54.25. 

W popołudniowych obrotach 
ozagiełdowych notowano: Bank 
olski 190.00, Starachowice 37.75, 

Modrzejów 31.50, Lilpopy 37.50, 
— 43.00, Wegiel 96.00, Cukier 

Giełda warszawska z dn. 29. I. b. m. 

WALUTY i DEWIZY: 

Belgja  . SEZ . 123.95—123,64 
Londyn ZW 43 24'/,—43,14 
Nowy York ž ы я . 8,90 -8,88 
Paryž 8 34.86'/, —34,78 
Praga у 26.38'/,—26,34 

Szwajcarja 171.50—171,07 
Włochy |. ZZA 46,69—46,57 
Marka niemiecka w obrotach 

nieoficjalnych . + 57 ua 

Papiery procentowe: Pożyczka inwesty- 
cyjna 112. Premjowa dolarowa 103,50 — 
103,25. 5% konwersyjna 67. 5% kolejowa 
59. 10% kolejowa 102. 8% L. Z. Banku 
Gospodarstwa Krajowego i Banku Rolnego, 
obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 
94. Te same 7% 83. 4'/,% ziemskie 50 — 
50.75 —50 4% ziemskie 42.75 — 43,40. 5% 
warsz. 54,50. 8% warsz. 70,75—71—70,75. 8% 
Łodzi 65. 

Akcje: Bank Polski 191. Bank Związku 
Spółek Zarobkowych 86. Kijewski 96. Spiess 
250 Elektrownia w Dąbrowie 82—85. Siła i 
Światło 122 -123—122. Cukier 40,50—41— 
40,75. Węgiel 97. Lilpop 37,50. Modrzejów 
32. Norblin 206 Osrewiec s. A 91. Rohn 16, 
Starachowice 37,75. 

Pożytek z przeczytania go będzie 
tem większy, że naogół o karaimach 
jest dużo zupełnie błędnych mnie- 
mań czy wiadomości, w czem oprócz 
niesumienności niektórych zgoła nie- 
powołanych  „informatorów* w ro- 
dzaju osławionego, niefortunnego 
Schummera, jest także i nieco złej 
woli o czem — dalej. 

Najnowszy zeszyt „Myśli Karaim- 
skiej” jest pod znakiem obioru naj- 
wyższego dostojnika duchownego 

karaimskiego w Rzplitej. Poświęco- 
ne mu są pierwsze dwa. artykuły; 
jeden („Witaj Pasterzu!*), omawia- 
jący ten obiór w perspektywie cza- 
su od r. 1910, t.j. odkąd trocka dje- 

cezja karaimska jest pozbawiona 
hachana, aż do ostatniego momentu, 
z krótkim rysem losówĄ społeczeń- 
stwa karaimskiego u nas, w tym 
okresie i genezą obioru jego, obec- 
nego Zwierzchnika religijnego. Ser- 
decznem powitaniem tegoż kończy się 
ten artykuł, którego autorem jest 
dr. Zacharjasz Nowachowicz z Ha- 
licza. 

Następny poświęcony jest osobie 
nowego dostojnika, J. E. Hachana 
Serai Chana Szapszała, postaci bar- 
dzo wybitnej i szanownej. Nie mo- 
głoby społeczeństwo karaimskie zna- 
leżć godniejszego kandydata na to 
stanowisko, tak wielkiemi zaletami 
umysłu i serca cieszy się p. Seraja 
Chan Szapszał, którego już sam ze- 
wnętrzny wygląd budzi szacunek i 
zaufanie, a nawet sympatję, o czem 
autor niniejszego przekonał się oso- 
biście w czasie uroczystości ingresu 
p. Hachana we wrześniu r. ub. 

KURIER 

Niemierty zodaliemokrać 2 armija. 
(Korespond. własna „Kurjera Wal."). 

Berlin w styczniu. 

Dyskusja nad stanowiskiem nie- 
mieckiej socjaldiemokracji wobec za- 
gadnień wojny i zbrojeń ma zna- 
czenie europejskie. Nie jest to tylko 
kwestja wewnętrznych + orachunków 
stronnictw niemieckich, lecz zagad- 
nieniem polityki śwatowej. 

Niemiecka socjaldemokracja jest 
najsilniejszą partją Niemiec— głosuje 
na nią 9 miljonów wyborców, w tej 
liczbie 8 miljonów robotników zorga- 
nizowanych. Nikt nie wątpił o tem, 
że mieszczańskie stronnictwa nie- 
mieckie i komuniści są zwolennika- 
mi uzbrojenia Niemiec. Jedynie wię- 
zy traktatu wersalskiego de jure ta- 
mują owe dążenia, A cóż niemiecka 
socjaldemokracja? 

Niemcy przebyły po klęsce wiel- 
ki ruch pacyfistyczny. Hasło „Mie 
wieder Krieg!* — hasło absolutnego 
bezwzględnego pacyfizmu ogarnęło 
bardzo szerokie masy. Lecz był to 
tylko chwilowy nastrój. 

Wszyscy wodzowie pacyfistyczni 
poczynając od Helmutha von Gerlacha 
do radykalnego d-ra Gzllera są to 
ostatecznie generałowie bez armii. 
Za nimi stały i stoją rozproszkowa- 
ne grupy sympatyków, lecz nie sku* 
piona organizacja. Skupioną organi” 
zacją miljonów jest socjaldemokracja 
to też jej pozycja ma znaczenie de- 
cydujące w określeniu stosunku na* 
rodu niemieckiego względem wojny. 

Już 4 sierpnia 1914 roku każdy 
trzeci niemiecki  rezerwista był 
zorganizowanym _ socjaldemokratą. 
Jest to bardziej realnem obecnie, 
kiedy każdy drugi niemiecki rezer” 
wista jest zorganizowanym socjalde- 
mokratą. Obchodzi nas w tem miej- 
scu tylko nastrój owej połowy przy” 
szłej rezerwy niemieckiej. Nastrój 
drugiej połowy jest nam znany i 
pamiętamy te czasy, gdy czerwona 
armja stała pod murami Warszawy 
i gdy w tramwajach w Berlinie ob- 
cy sobie ludzie gratulowali sobie 
nawzajem z promieniejącemi ze 
wzruszenią twarzami.,. 

Nie zapominajmy jednakże, że 
zewnętrzna konjunktura polityczna 
nie była sprzyjająca dla pacyfistów 
niemieckich śród uzbrajającego się 
od stóp do głowy świata, perspek- 
tywa „wyspy rozbrojenia* nie mog" 
ła być zbyt ponętna. Marzenia o 
tej czy innej roli armji niemieckiej 
w przyszłości snuły się po niejed- 
nej głowie, nie mam na względzie 
marzeń komunistów niemieckich 
wraz z czerwoną armją o przekro- 
czeniu Renu ani też planów zmar- 
łego generała Hoffmana zorganizo* 
wania pochodu krzyżowego przeciw 
bolszewikom. Naprzykład Mussólini 
jako podpora Niemiec przeciwko 
Francji wyglądałby bardzo zachęca” 
jąco. A czy tylko Mussolini speku- 
luje na wzmocnienie „nowego im- 
perjalizmu niemieckiego? Jakże się 
na to zapatruje niemiecka socjalde- 
mokracja? 

W naszych oczach wskrzeszono 
spór między zwolennikami nacjona- 
lizmu a internacjonalistami. Pierwsi 
powołują się na Marksa, Engelsa, 
Janżesa i Bebla, domagają się moż- 
liwie największego uzbrojenia Nie- 
miec, których aparat pojemny miał- 
by służyć postrachem dla każdego, 
ktoby zechciał zakłócić pokój. 

T emu oryginalnemu argumentowi 
zwolenników nacjonalizmu przeciw- 
stawiają internacjonaliści Żądanie 
ograniczenia się do policji pogra- 
nicznej; wszyscy militaryści wszel- 
kich czasów i narodów uzasadniali 
konieczność uzbrojenia się uzbroje- 
niami sąsiadów". Spór ten rozstrzyg- 
nął magdeburski kongres partyjny 
niemieckiej socjaldemokracji. Nieza- 
leżnie od tego, jak wypadnie kom- 
promis między stronnikami najwięk- 

Uczony dużej miary, zajmował 
wybitne stanowisko w petersburskim 
świecie naukowym przed wojną jako 
wice-prezes tamtejszego T-wa Orjen- 
talistów i prezes l-ej sekcji tegoż 
T-wa. Orjentalistyka bowiem była 
dziedziną, której się poświęcił, ukoń- 
czywszy w r. 1899 wydział języków 
wschodnich uniwersytetu petersbur- 
skiego, jako główny przedmiot, ma- 
jąc języki turecki i perski. Pierwszy 
z nich najbliższy jest karaimskiemu, 
którego naukowe badanie za główny 
cel sobie obrał p. Szapszał. 

W tymże roku, gdy poselstwo 
"perskie za pośrednictwem rosyjskie- 
go M. S. Z. zwróciło się do uniwer- 
sytetu petersburskiego z prośbą o 
wydelegowanie jakiegoś profesora 
na nauczyciela dla perskiego następ- 
cy tronu, uniwersytet tę misję po- 
wierzył p. Szapszałowi, już wówczas 
kandydatowi na profesora przy ka- 
tedrze języka tureckiego. 

Po dziewięcioletnim tam pobycie 
wraca do Petersburga i poświęca 
się pracy na polu naukowem. 

W r. 1910 zostaje wybrany ha- 
chanem trockim, wybór ten jednak 
odrzuca, w skromności swej uważa- 

jąc się za zbyt młodego (miał lat 

37 wtedy) do pełnienia tak wyso- 

kiej godności. Śprzeciwia się także 

postawieniu swojej kandydatury w 
ojczystym Krymie. 

Dopiero w r. 1915 po dwukrot- 

nym swoim wyborze na prośby de- 

legatów wszystkich 19-tu gmin ka- 

raimskich na Krymie, przyjął tę god- 

МЕ ЗКЦ 

SEJM I 
Posiedzenie przewodniczących 

klubów. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj pod przewodnictwem 

marszałka Sejmu odbyło się posie- 

dzenie przewodniczących klubów 

sejmowych. Na posiedzeniu tem 

przyjęto propozycję marsz. Daszyń- 

skiego, aby obrady plenarne Sejmu 

nad budżetem odbywały się po- 

czynając od dnia 30 b. m. do 10 

lutego. Posiedzenia trwać będą po 

9 godzin każde, a mianowicie od 
godz. 10 rano do 2 po południu i 

od 4 do 8 wiecz. W ten sposób 

drugie czytanie zostałoby załatwio- 

ne 12 lutego. 

Dzisiejsze posiedzenie Sejmu. 

(Tel, od wł, kor. z Warszawy). 

Dziś o godz. 4 po południu od- 

będzie się posiedzenie Sejmu. Na 

porządku dziennym znajduje się 

sprawozdanie komisji budżetowej 

o preliminarzu budżetowym na 

1929/30 r., sprawozdanie komisji 

spraw zagranicznych o wniosku klu- 

bów poselskich w sprawie rękojmi 

bezpieczeństwa i utrzymania pokoju 

oraz wniosek nagły klubu P. P. S. 

w sprawie zmiany niektórych prze- 

pisów ustawy o państwowym po- 

datku dochodowym. Przed połud- 

niem w Sejmie odbędzie się posie- 

dzenie komisji spraw zagranicznych, 

skarbowej i administracyjnej. 

Dalsze obrady kom sji budżetowej. 

WARSZAWA, 29.1 (Pat). Na 
dzisijejszem posiedzeniu sejmowej 

komisji budżetowej, sprawozdawca 

generalny poseł Byrka omówił do- 

datkowo poszczególne artykuły u- 

stawy skarbowej. Referent godzi się 

na powiększenie o jeden miljon 

kredytów na zasiłki dla inwalidów. 

Co się tyczy dodatkowych kredy- 

tów, referent stwierdza zasadniczo, 

że niema wydatków bez zgody Sej* 
mu i bez ustawy. ustawodaw- 

stwie.naszem jest jedna luka—w 

wypadku, gdy rząd wydal kwoty 
nieprzewidziane w ustawie, lub prze” 

kroczył przewidziane. Referent ape” 

luje przeto do rządu, aby wypraco- 

SENAT._ 
wał prawo budżetowe, któreby kwe- 
stje bez dowolności w komentowa” 
niu uregulowało. 

Pos. Chądzyński (NPR) zapowia- 
da wniosek NPR. Ch. D. i K. Nar. 
© przyznanie urzędnikom państwo- 
wym dalszych 10*/, dodatku. 

Pos. Czapiński PPS. odczytuje 
poprawkę w sprawie otwierania no- 
wych kredytów która brzmi: „Wra- 
zie klęski żywiołowej oraz koniecz- 
ności nagłych wydatków, nieprze- 
widzianych w uchwalonej ustawie 
skarbowej, otwieranie kredytów, nie” 
objętych budżetem, może nastąpić 
uchwałą Rady Ministrów na wnio- 
sek ministra Skarbu. przyczem rów" 
nocześnie minister Skarbu zawia- 
damia o uchwale prezesa N. I. K. 
oraz przesyła marszałkowi Sejmu 
uchwałę celem zatwierdzenia w dro* 
dze ustawodawczej". 

Pos., Czaptński (P. P. S) omawia 
sprawę funduszu dyspozycyjnego 
i zapowiada do ustawy skarbowej 
wniosek o podwyższenie dodatku 
dla urzędników o dalsze 10°/,. Co 
się tyczy kwestji przekroczeń bud- 
żetowych, to zaznacza, że w ustawie 
skarbowej mówi się o konieczności 
zatwierdzenia w drodze ustawodaw- 
czej, ale nie powiedziano, kiedy to 
zatwierdzenie ma nastąpić. Przeto 
poseł zapowiada odpowiedni wnio- 
sek. Wypowiada się dalej przeciwko 
szerokiemu stosowaniu virement. 

Sprawozdawca generalny zos. Byrka, 

odpowiadając na zarzuty pos. Cza- 
pińskiego, zaznacza, że pierwszym 
warunkiem uniknięcia ”przekroczeń 
jest taki stosunek ministra skarbu 
do ministrów innych resortów, aby 
żaden z nich nie mógł wdrożyć na- 
wet akcji wstępnej, któraby w kon- 
sekwencji pociągać mogła za sobą 
przekroczenie. Wreszcie referent nie 
godzi się na propozycję rozciągnię- 
cia 10/6 dodatku na podatek ma- 
jątkowy. 

Pos. Rataj (Piast) sprzeciwia się 
wnioskowi pos. Czapińskiego, zgła- 
szając swój wniosek i domaga się 
skreślenia art. ||, zapowiadając, że 
bronić się będzie stanowczo przeciw 
wprowadzaniu obciążenia podatko- 
wego z okazji ustawy skarbowej. 

W dalszej dyskusji pos. Chruckė 
(KI. Ukr.) zgłasza poprawkę, ażeby 

podczas sesji sejmowej nie dopusz- 

czano żadnych wyjątków w prawie 
budżetowem Sejmu, a tylko gdy 
Sejm nie jest zebrany. 

W związku z poprawką w spra- 

szego uzbrojenia a zwolennikami— 

rozbrojenia należy podkreślić pewną 

okoliczność, która pobudziła wielu 

b. oficerów armji niemieckiej do 
wstąpienia w szeregi republikanów. 

Czarno-biało-czerwony sztandar 

monarcji niemieckiej nie był dla 

niemieckiego robotnika - socjalisty 

„naszym sztandarem”. Czarno-czer- 

wono-złoty sztandar republiki nie- 

mieckiej dał syntezę nacjonalistycz- 

nej i socjalistycznej idei, zjednał 

roletarjat socjalistyczny dla ideo- 

ogji narodowej. Za czasów kajzera 

i Niemiec imperjalistycznych, nie- 

miecki robotnik-socjalista nie po- 

szedłby walczyć w obronie monarchji 

i jej systemu rządowego. W obronie 

niemieckiej republiki demokratycznej 

stanie 3 miljony członków „kechs- 

baueru“, 2 „Schwarte - Rout - Gold“, 

gdyż w tych Niemczech, ich właśni 

towarzysze zajmują najbardziej od- 

powiedzialne stanowiska. Nie zapo- 

minajmy o tem, że pruski minister 

spraw wewnętrznych jest synem 

wyrobnicy, że pierwszy prezydent 

republiki niemieckiej był majstrem 

siodlarskim, a obecny niemiecki 

kanclerz—był robotnikiem wyrobów 

ność i sprawował ją z wielkim dla 

swego społeczeństwa pożytkiem do 

przewrotu bolszewickiego, po któ- 
rym musiał emigrować z kraju do 

Konstantynopola, gdzie mieszkał aż 
do niedawna. 

Tyle o nowym metropolicie Ka- 

raimów ich oficjalny orgań, co zresz- 

tą w znacznym przytaczamy skrócie. 

Odnosząc się zawsze z sympatją do 

społeczeństwa karaimskiego (na któ- 

rą ono w zupełności zasługuje) cie- 

szymy się, że na jego czele stanął 

duchowy przywódca tej miary. 

Język „Myśli Kar." jest dwojaki. 

Artykuły o treści ogólnej, naukowej, 

kronikarskiej i t. p, pisane są po 

polsku, zaś część literacka po kara- 

imsku. Do tej ostatniej oczywiście 
należy wiersz poety trockiego Sze- 
mai Firkowicza p.t. „Kyna“ (Elegja), 

poświęcony bł. pamięci Emanuelowi 
Kobeckiemu, zmarłemu 5.I1.27 r. wiel- 
ce dla społeczeństwa Karaimów pol- 

skich zasłużonej jednostce, wice-pre- 

zesowi Wil. Okr. Izby Kontroli, pre- 

zesowi Karaimskiej Gminy Wyzna- 

niowej w Trokach. Śmierć jego 

jest dotkliwą dla tegoż społeczeń- 

stwa stratą, zawdzięcza ono Zmar- 

łemu wiele. Pamięć jego niezmor- 

dowanej pracowitości, energji, wiel- 

kiej szlachetności i dobroci na zaw- 

sze w umysłach współrodaków po- 

zostanie. Stratę znaczną poniosła i 

Rzeczpospolita, której ubył dzielny 
i zacny obywatel. 

Ustępują z życia weterani pracy 

społecznej, w ślad ich wstępuje no- 

we pokolenie; idą młodzi, zajmują 

„Karaim z 

sem 

tabacznych. A ilu innych robotni- 
ków warsztatowych zajęło obecnie 

w Niemczech odpowiedzialne sta- 
nowiska? lstonie, dziś niemiecki ro- 
botnik czuje w wyższym stopniu 
przywiązanie do swego kraju niż' 

kiedykolwiek. | przezto jest właści- 
wie wszystko powiedziane. „Partja, 
której nie brak odwagi żądać od 

narodu wielkich ofiar, koniecznych 
dla zachowania jego niezawisłości 
i wolności czyż zostałaby znienawi- 
dzona i zginęłaby wskutek własnej 
nieudolności"? Mimowoli przez ana- 
logję, przypomina mi się myśl, wy- 

powiedziana przez słynnego  profe- 

sora lwowskiego Leopolda Caro: 

„Im silniejszą będzie Polska i im 
lepiej będzie się w niej czuł niepol- 
ski element, tem dalej będzie się 
on znajdował od myśli, szukającej 
ujścis zagranicą, tem łatwiej będzie 
on pracował dla dobra Polski, a 
tem samem dla swego własnego 
dobra“. 

Niemiecki robotnik wie, že szczę- 
ście Niemiec jest jego szczęściem. 
Tu właśnie gnieżdzi się nowo-nie- 
miecka narodowa solidarność. 

Dr. Grzegorz Wtrszubski. 

opróżnione w różnych dziedzinach 
tego życia placówki. Oto coraz to 
żywiej daje znać o sobie, tymcza- 

sem na łamach „Myśli Karaimskiej“ 
młody i zdolny uczony, orjentalista, 
p. Ananjasz Zajączkowski. Należy 
do znanej i szanowanej, trockiej ro- 

dziny karaimskiej i już od kilku lat 
poświęca się badaniom ojczystej 
mowy pod kierunkiem prof. T. Ko- 
walskiego na Uniw. Jagiell. w Kra- 
kowie (tu mimochodem stwierdza- 
my, iż przydałaby się odpowiednia 
katedra na U. S. B.). 

W omawianym zeszycie „M. K.* 
są jego dwa artykuły; pierwszy, to 
rozprawa literacko - filologiczna o 

zbiorze poezyj karaimskich, utalen- 
towanego poety S. Kobeckiego, zaty- 
tułowanych „/rłar* (Pieśni), wyda- 

nych w r. 1904-ym. jest to dziś już 

rzadkość bibljograficzna, ze względu 
na swoją wieloraką wartość, godna 
przypomnienia i ściślejszej oceny. 

Ponadto utwory te są z natury rze- 

czy szerszemu ogółowi niedostępne, 
należy się więc podziękowanie p. 

Zajączkowskiemu, że je w tym omó- 

wieniu i treściowo (przynajmniej w 

części) i formalnie uprzystępnił tak- 

że t. zw. laikom, tembardziej, że 

przez swoją znaczną i różnorodną 

osobliwość są bardzo godne poz- 
nania. 

„Karaimi żyją na półwyspie 
Krymskim 2000 lat, Tatarzy zaš Z 

„górą 700%. Tak rozpoczyna następ- 

ny artykuł p. 7. S. Lewi- Babowicz, 
Krymu, współpracownik, 

korespondent „Myśli Kar.*. Daje on 

tu spokojną, rzeczową odprawę za- 
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Z_OKNA_ REDAKCJI. 
Śmierć kwiatów. 
Umarły moje kwiaty, — 

umarły z tęsknoty do słońca — 

geranjum, pelargonja 

1 fuksja różowo kwitnąca. 

* 

Nie mogly žyč juž diužej 

nie mogly ni jednej chwilki 

teraz w doniczkach sterczą 

jch smutne, niežywe badylki. 

+ 

A tak czekały długo, 
czekały w udręce i męce 

do nieba wyciągały 

pożółkłe gałązek ręce. 

* 

Modliły się do słońca 

choćby o promyk mały, — 

słońce nie przyszło jednak — 
= i dziš nad ranem skonaly... 

) 
bicz. 

  

  

wie 10%/, _dodatku dla urzędników 
pos. Hołyński (BB) nie uważa za 
możliwe pokrycie tego podatku 
z podniesienia podatku obrotowego. 

Na posiedzeniu popołudniowena 
kilkakrotnie zabierał głos min. Skar- 
bu Czechowicz, przestrzegając przed 
uchwalaniem budżetu deficytowego, 
który wywrze najfatalniejsze wraże- 
nie w kraju i zagranicą i oświadcza 
w imieniu rządu, że niema takiej 
siły, któraby go zmusiła do wyko- 
nywania takiego budżetu. 

Sprawa rzekomych nadużyć 

w dyrekeji radomskiej. 

Sejmowa komisja komunikacyjna 
obradowała dziś pod przewodnic- 
twem pos. Sobolewskiego (BB) nad 
wnioskiem pos. Kapelińskiego i tow. 
w sprawie rzekomych nadużyć w 
w dyrekcji kolejowej radomskiej. 
Po dyskusji postanowiono zażądać 
wyjaśnień od rządu. Wniosek posłów 
frakcji komunistycznej w  kwestji 
przyznania dodatku dla robotników 
węzła warszawskiego odesłano de 
komisji budżetowej. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— Na froncie gospodarczym. W 
dziesiątą rocznicę odzyskania nie- 
podległości. 1918 11.X1 1928, War- 
szawa. Wydawnictwo miesięcznika 
„Droga” str. 442 — VIII nl. (Skład 
główny „Droga”, Chmielna 38 m, 5). . 

W dziesią'ą rocznicę odzyskania 
niepodległości wydawnictwo  mie- 
sięcznika „Drega* wystąpiło z sze- 
roko zakrojoną publikacją p. t. „Na 

froncie gospodarczym* obejmującą 
syntetycznie ujęty całokształt Za- 
gadnień ekonomic*nych Polski dzi- 
siejszej. Na tom ten świadczący, jak 
poważna dokonywa się u nas praca 
w dziedzinie myśli społeczno-gospo- 
darczej, składa się 36 rozpraw wy- 
bitoych naszych ekonomistów, bio- 
rących czynny udział w budowaniu 
zrębów gospodarczych nowej Polski, 
Wszystkie te prace związane są wJ- 
raźnie zarysowaną myślą przewod- 
nią, tak, że wielka ta publikacja 
zbiorowa ma charakter szczegóło- 
wego programu gospodarczego. 

Dlatego też książka ta рглуслу- 
ni się z pewnością do dalszego p0- 
głębienia naszej myśli gospodarczej 
i będzie niewątpliwie czytana z Za- 
ciekawieniem nietylko przez fachow- 
ców i specjalistów, ale i przez sze- 
roki ogół czytelniczy, wykazujący 
coraz silniejsze zainteresowanie Za- 
gadnieniami natury gospodarczej. 

amo aa a e L SL PRACZE YORKA 

rzutom autorów dwóch, wyszłych w 
Konstantynopolu książek, pomawia- 
jących Karaimów krymskich o ucis- 
kanie tamtejszych Tatarów, wespół 
z Rosją. P. Babowicz wykazuje w 
sposób. nader przekonywujący całą 
bezpodstawność tych ataków, przy- 
taczając mnóstwo ciekawych dowe- 
dów— faktów przeciwko nim. Wogóle 
cały artykuł roi się od zajmujących 
danych z. przeszłości karaimskiej. 
Niektóre nas bezpośrednio obchodzą. 

„W r. 1398, W. Książe Litewski 
Witold, zawierając pokój z chanem, 
postawił za warunek odstąpienie mu 
kilkuset rodzin. Karaimów tych po- 
chodzących z Sołchatu (obecnie Sta- 
ry Krym) osiedlił Witold na ziemiach 
polsko - litewskich jako wzorowych 
rolników i ogrodników, a oni zorga- 
nizowali kolonje w miastach: Troki, 
Łuck, Poniewież i Halicz". 

P. Lewi-Babowicz jest jak u nas 
w przypisku p. A. Z. informuje jed- 
nym z najlepszych znawców kultury 
muzułmańskiej,hazzanem karaimskim 
w Sewastopolu. Tembardziej zatem są 
jego słowa interesujące. 

„Din da seż* — taki jest tytuł 
artykułu w języku karaimskim, idą- 

cego bezpośrednio potem. Znaczy to 
„Religja i język*. Autor jego p. 
„Eszet* omawia w nim znaczenie 
tych dwóch czynników dla życia 
i kultury Karaimów. 

Zarówno też jak i dwu po nim 
następujące wiersze p. Zacharjasza 
Abrahamowicza („Tigendi jaz“ — 
Skończyło się lato) i p. Sergjusza 
Rudkowskiego („Tergieninde*) pisane 
są w narzeczu halickiem języ kaka-- 
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*WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Stan gospodarczy, oświatą i stosunki polityczne 

w powiecie Święciańskim. 

Stan gospodarczy. 

Powiat święciański, posiadając 
losyć nieprzyjazne położenie ge- 

ograficzne i ostry klimat znajduje 
się—jeśli do tego jeszcze dodamy 

arną glebę—w ciężkich warunkach 
ospodarczych. Rolnictwo, postawio- 
je przeważnie na b. niskiej stopie 
„ulturalnej, w słabym stopniu roz- 
ija się—nie rokując widoków na 
rzyszłość. Z tych względów ko- 
nieczną jest wzmożona akcja spo” 
eczeństwa oraz władz państwowych 

kierunku niesienia rolnictwu szyb” 
kiej i wydatnej pomocy. 

_ Chodzi tu o podniesienie kultu- 
ralne gospodarstw małorolnych, sko- 

' masowanie ich oraz wskazanie ko- 
_|rzyści racjonalnej gospodarki. Ażeby 

zachęcić wieśniaka do dobrej uprawy 
ziemi, potrzeba na to realnych do- 
wodów, a dowody takie można 
mieć tylko przez racjonalne pro- 
wadzenie przynajmniej jednego go- 

' spodarstwa na gmin. Takie racjo- 
„A | maa prowadzone gospodarstwo, z 
którego wieśniak mógłby brać przy” 

ad, mogą prowadzić, mojem zda” 
lióm, średnie i większe własności. 

|). Ostatnio pod wpływem tenden- 
" <cyj rządowych w celu podniesienia 
rolnictwa władze powiatowe, oraz 
działacze społeczni rozwinęli inten- 

 sywną akcję w celu podniesienia 
- stanu kulturalnego rolnictwa. 
| We wszystkich gminach naszego 

_ powiatu istnieją już kółka rolnicze, 
* w których praca choć naogół leni- 
wie, lecz stale posuwa się naprzód. 

_ Pożądanem jest zakładanie przy 
"tych kółkach stacyj rozpłodowych 

inwentarza żywego, oraz wyposaże” 
„nie kółek w takie narzędzia gospo- 

‚° darcze, jak tiery, siewniki i t. d 
| Kwestja poprawienia rasy koni, 
krów i świń jest zagadnieniem nie- 
pnšiakijai wagi. Bydlo, konie i šwi- 
nie, jakie hodują nasi wiešniacy. są 
skarlowaciale i nie przedstawiają 
prawie żadnej wartości, gdyż w prze” 
_<cęitnym stopniu nie pokrywają wieś- 
'miakowi kosztów ich utrzymania. 

a 

żone podatkami nie są w stanie o 
łasnych siłach wydźwignąć się z 

"nędzy—a groźny ten stan pogłębiła 
klęska nieurodzaju w ostatnim roku. 

Już dzisiaj większa część drobnych 
| rolników zaczyna kupować zboże na 

<hleb, a co będzie wiosną? 
Wypada jeszcze wspomnieć o 
hieczności zmeljorowania bagni- 

    

      

   

    

   
    
   

        

    
    

    

    

    

  

  

    

    

      

   : „KRONIKA WIL.-TROCKA. 

° — — Plaga wilkėw. W związku Zz 
szerzącą się coraz bardziej plagą 

5 wilków, z różnych stron wojewódz- 
( twa nadchodzą wiadomości o nie- 
bywałem wprost rozzuchwaleniu 

' tych bestyj. Wiadomości te są 
_ przerażające tembardziej, że cho- 

- dzące całemi stadami wilki nietylko 
| že robią ogromne spustoszenia 

| wśród inwentarza, ale, napadając 
nawet na osiedla, powodują nie- 

_ bezpieczeństwo dla życia samej 
- ludności. 2 

Poniżej zamieszczamy jedną z 
ich wiadomości, nadesłaną nam 

przez naszego stałego czytelnika z 
Czarnego Boru. 

| „W „Kurjerze Wileńskim" z dn. 
4 b. m. ukazała się wzmianka o 

- pladze wilków, grasujących w gmi- 
"nie rudziskiej. Otóż niestety niety|- 

| ko. gmiau rudziska jest tem nie- 
/ szczęściem dotknięta. Pojawiają się 
©ni i u nas i to ogromnemi nieraz 

| stadami, przyczem są tak rozzuch- 

Gospodarstwa małorolne, obcią | 

(Korespondeneja speejalna „Kurjera Wileńskiego"). 

stych przestrzeni, które zajmują 
dość poważny odsetek gruntów— 
oraz o kwestji zaopatrywania rolni- 
ków przez kółka rolnicze w dobo- 
rowe nasiona i nawozy sztuczne na 
kredyt. 

Te krótkie uwagi—wskazują, jak 
dużo jeszcze w tym zakresie pracy 
pozostaje do zainicjowania i wcie- 
lenia w życie. 

Oświata. 

Mówiąc o stanie oświatowym, 
muszę rozpocząć od szkolnictwa 
powszechnego państwowego i pry- 
watnego. okresie niepodległości 
szkolnictwo powszechne w naszym 

powiecie dość pomyślnie się rozwija. 
Mam tu na myśli stopień organiza- 
cyjny, wychowawczo-pedagogiczny 
i poziom nauczania. 

Nauczycielstwo powiatu święciań- 
skiego na drodze zdobywania wie- 
dzy fachowej i kwalifikacyj zrobiło 
wielki wysiłek i dziś możemy po- 
wiedzieć, że typ niekwalifikowanego 
nauczyciela w* naszym powiecie 
prawie że zniknął. 

Władze szkolne, chcąc umożliwić 
mniejszości litewskiej zdobywanie 
wiedzy w jej ojczystym języku, po- 
stanowiły w tym celu wyszkolić na- 
uczyciela. Dzięki rządowym kursom 
języka litewskiego—znaczny odsetek 
nauczycielstwa język ten opracował 
do tego stopnia, że w kilkudziesię- 
ciu szkołach rządowych — jest on 
wykładany, będąc traktowanym bar- 
dzo poważnie zarówno przez nau- 
czyciela, jak i władze szkolne. 

Postęp w kierunku podniesienia 
poziomu naukowego i wychowaw- 
czego w szkołach powszechnych 
jest całkiem widoczny i rokuje jak- 
najlepsze nadzieje, 

W dziedzinie oświaty pozaszkol- 
nej praca również posunęła się na- 
przód. W bieżącym roku skolnym 
na terenie powiatu mamy trzydzie- 
ści kilka czynnych i dobrze prospe- 
rujących kursów dla dorosłych. 

Rozwinięciu akcji na szerszą ska- 
lę, stoi na przeszkodzie głównie brak 
środków finansowych. To, co jest, 
trzeba zawdzięczać ofiarnej pracy 
nauczyciela, który rozumiejąc interes 
ogółu i państwa, poświęca godziny 
swego wypoczynku dla dobra spo- 
łecznego. 

Marjan Święcicki. 
(D. en.) 

  

walone, že nawet o zmroku pory- 
wają z podwórzy psów. 

Wychylenie się w nocy chociaż- 
by o kilka kroków poza dom jest 
połączone z wielkiem niebezpieczeń- 
stwem dla życia, czego dowodem 
są liczne ślady, widoczne każdego 
ranka tuż koło budowli". 

Józef Iwanowski, 

KRONIKA GRODZIEŃSKA. 
— Teatr Miejski. Jak było do 

przewidzenia, Teatr Miejski pod dy- 
rekcją, przepraszam, w dzierżawie 
p. Jaroszyńskiego przy „režyserji“ 
p. Skąpskiego musi kuleć. Obecnie 
prowadzi się gospodarkę rabunko- 
wą, która doprowadza do takich 
anomalij jak strajk personelu tech- 
nicznego niemal na 5 minut przed 
rozpoczęciem przedstawienia. Powo- 
dem strajku było nie regularne wy- 
płacanie należności personelowi te- 
chnicznemu. Sytuacja teatru zdaje 
się być krytyczną. Bojkot ze strony 
miejscowej. prasy, wstrzemiężliwość     : taimskiego, różniącem się nieco od 

| mowy Karaimów trockich. Ta ostat- 
nia ma być czystsza, bardziej rdzen- 

'z punktu widzenia filologicznego. 
-fa„Na marginesie studjum Bałaba- 

ma“ „Karaici w Polsce—jest to dru- 
gi z wspomnianych, artykuł p. Za- 

- jęczkowskiego w tym zeszycie. Dru- 
ga zarazem odprawa na zarzuty pod 
adresem Karaimów, tylko znacznie 
©d poprzedniej ostrzejsza. Ale 
też te „zarzuty“ to już oszczerstwa. 
" P. Majer Bałaban, skądinąd b. 
zasłużony badacz historji żydów w 
Polsce, zabrał się niedawno do ba- 
dania przeszłości Karaimów, samo- 
władnie i bezpodstawnie na rzecz 

| žydowskošci ich anektując, oraz 
"traktując z dziwną u „naukowca*, 
wyrażnie nieprzyjazną, a nawet 

- wrogą tendencję. Praca jego (wspo- 
_ mniane wyżej studjum) poza mnó- 
stwem błędów (choćby uparte uży- 
wanie nazwy „Karaita" zam. „Ka- 

- raim*, jedynie właściwej) obfituje w 
wyrażne fałsze historyczne, nace- 
chowane równie wyraźną, wspom- 
nianą na początku niniejszego arty- 

| kułu złą wolą, widoczną także w 
tendencyjnem przekręcaniu cytat z 

| innych autorów, na ten sam temat 
mapisanych dzieł. Ta zła wola wy- 

aje się tu tak oczywista, że cho- 
 ciaż zdumiewający jest taki brak 

я ‘(ЁЪіе]“у\чіишп. eżstronności u hi- 

   

   

  

L
   

"storyka, to nie „mniej inne tlo- 

В czenie jest nieprawdopodobne. 
Dalej, z tendencyjnością ową po- 

— — łączona jest duża ignorancja, w kwe- 
-_stjach filologicznych zwłaszcza. Wy- 
stępuje to w pracy p. Bałabana, 

   

  

tam gdzie on nieostrożnie stara się 
zdefinjować język karaimski. Po- 
dobne nieorjentowanie się w tych 
kwestjach jest dla historyka poważ- 
nym defektem. 

Przy tem wszystkiem rozprawa 
p. B. niepozbawiona jest pewnych 
zalet w tych miejscach gdzie autor 
opiera ją na poważnych pracach 
źródłowych, abstrahując od wszel- 
kich tendencyj a czerpiąc materjały 
bezpośrednio z archiwów. O tych 
momentach wspomnimy jeszcze kie- 
dyindziej osobno. 

Resztę zeszytu wypełniają recen- 
zje, bibljografja i kronika Życia ka- 
raimskiego. Z pierwszych zasługuje 
na uwagę sprawozdanie z bardzo 
cennej i ciekawej pracy prof. Kowal. 
skiego: „Pieśni obrzędowe w narzeczu 
Karaimów z Trok*: Ponadto aby się 
ustrzec od błędnych informacyj w tej 
dziedzinie warto przeczytać spra- 
wozdanie z książki p. B. Janusza, 
lwowskiego konserwatora pono peł- 

nej najrozmaitszych nieścisłości i błę- 
dów, dość powierzchownie opraco- 
wanej jest także wzmianka o jesz- 
cze jednej mało szerszemu ogółowi 
znanej kradzieży p. Schummera, mia- 
nowicie o jego artykule w miesię- 
czniku „Naokoło świata”, bezcere- 
monjalnie „šciągnietemu“ po kawal- 
ku z różnych artykułów „Myśli Kar", 

Na tem kończymy sprawozdanie 
z tego tak ciekawego czasopisma 
obiecując powrócić jeszcze przy naj- 
bliższej okazji do niektórych zawar- 
tych w nim rzeczy. 

8. Klaczyński. 
— 

KU РЕ 

Walne zebranie członkiń Związku 
Pracy Społ. Kobiet, 

W. poniedziałek dnia 28 b. m. 
© godz. I8-ej w lokalu Z. O. W. w 
Wilnie odbyło się walne zebranie 
członkiń Związku Pracy Społecznej 
Kobiet m. Wilna przy licznym u- 
dziale. Obrady zagaiła i przewodni- 
czyła na zebraniu p. Helena Profi- 
cowa wiceprzewodnicząca Związku. 
Przewodnicząca zakomunikowała, że 
w dniu 17 lutego r. b. odbędzie się 
doroczny Walny Zjazd delegatek 
prowincjonalnych kół Związku. 
Wówczas Zarząd przedłoży wyczer- 
pujące sprawozdanie. Narazie pod- 
kreślić należy szybki rozwój organi- 
zacji, i w związku z tym rozwojem 
niezbędną potrzebę rewizji statutu. 
Możliwem byłoby również ewentu- 
alne połączenie się Związku Pracy 
Społecznej Kobiet, obejmującego 
województwo wileńskie i część no- 
wogródzkiego, ze Związkiem Pracy 
Obywatelskiej Kobiet w Warszawie. 
Połączenie takie jednak w obecnych 
warunkach nie byłoby wskazane ze 
względu na zbytnią centralizację 
związku warszawskiego i brak zro- 
zumienia z jego strony potrzeb pro- 
wincji. W dyskusji nad tą sprawą 
oświetlił ją w sposób fachowy red. 
Franciszek Świderski. Wynikiem dy- 
skusji była powszechna opinja prze- 
ciwna połączeniu się ze Związkiem 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w War- 
szawie, o ile Związek ten nie przy- 
stosuje swego statutu do naszych 
potrzeb. W zasadzie stworzenie jed- 
nej wielkiej organizacji kobiecej mo- 
głoby mieć duże znaczenie, Zkolei 
przystąpiono do dyskusji nad po- 
prawkami do statutu Związku Pracy 
Społecznej Kobiet w Wilnie. Po- 
prawki te w ostatecznej redakcji 
przedłożone będą walnemu zjazdowi 
do zatwierdzenia. ‚ 

Następnie p. Jadwiga Malowieska 
oinformowała zebranie o pracach 

Wileńskiego Wojewódzkiego Komi- 
tetu Pracy Kobiet na Wystawie Pow- 
szechnej Krajowej w Pozmaniu. Ko- 
mitet zbiera materjały, które mają 
ilustrować społeczną, zawodową, 
umysłową pracę kobiet na terenie 
województwa wileńskiego. Materjały 
te będą służyły do sporządzenia w 
Warszawie w Komitecie Wykonaw= 
czym odpowiednich statystyk i wy- 
kresów i wejdą w skład ogólno-pol- 
skich eksponatów z tej dziedziny na 
Wystawie Poznańskiej. Dzięki za- 
biegom i staraniom kobiet polskich 
powstanie na P. W. K. specjalny 
pawilon Pracy Kobiet, zbudowany 
według projektu architekta Hrynie- 
wieckiej-Piotrowskiej z funduszów 
zebranych drogą sprzedaży żetonów 
1i 10 złotowych. W ostatniej chwili 
powstała też myśl wydania księgi 
poświęconej specjalnie pracy kobiet 
na Wileńszczyźnie. Na czele Komi- 
tetu Redakcyjnego stanęła p. Hele- 
na Romer-Ochenkowska. Zebranie 
poleciło Zarządowi zorganizować wy- 
cieczkę kobiet z Wiłeńszczyzny na 
Powszechną Wystawę Krajową w 
Poznaniu. W końcu dokonano wy- 
borów delegatek Wileńskiego Koła 
na wspomniany na wstępie walny 
Zjazd. Wybrano p.p. Weronikę Łan- 
nicką, Janinę Fieldorfową i doktoro- 
wą Safarewiczową. 

szerokiej publiczności od uczęszcza- 
nia do teatru, chaotyczność progra- 
mu, składającego się przeważnie ze 
sztuk małowartościowych, przy tem 
niezmiernie słaba reżyserja, konku- 
rencja świetnie prowadzonego Tea- 
tru Garnizonowego—oto istotne przy” 
czyny sytuacji, w jakiej się znalazł 
grodzieński teatr miejski. 

P. Jaroszyński usiłował wymócz 
od Rady Miejskiej podwyższenie 
subsydjum z 5.000 na 9.000 złotych 
miesięcznie. Rada Miejska odmówi- 
ła. Słusznie. Niewolno wyrzucać fun- 
duszów, tworzonych znojną ręką po- 
datników, na niefortunne przedsię- 
wzięcie pod szumną nazwą „Teatr 
Miejski" Jaroszyński—Skąpski. Trze- 
ba szukać innych dróg wyjścia. 

KRONIKA ŚWIĘCIAŃSKA. 
— Fundusz na założenie spół- 

dzielni Iniarskiej. Gmina hoduciska 
w budżecie na rok 1929—30 uch- 
waliła 2.500 zł. na założenie spół- 
dzielni Iniarskiej. 

Na ile ta sprawa jest aktualna 
świadczy protest Związku Kupców 
Żydowskich, którzy złożyli podanie 
o skreślenie tej sumy z budżetu 
gminy, tembardziej, że sprawami 
budżetu gminnego nigdy dotychczas 
nie interesowali się. Widocznie pp. 
kupcy uprzytomnili sobie, że żero- 
wanie na rolniku może się skoń- 
czyć i że dotychczasowe dochody 
kupców przejdą do kieszeni rolnika. 

Trzeba wiedzieć, że Hoduciszki 
są ośrodkiem handlu lnem, do któ- 
rego ciążą następujące miejscowości: 
Postawy, Komaje, Mielegjany, Twe- 
recz, Widze i Koziany. 

Po stworzeniu spółdzielni, han- 
del lnem zostanie nareszcie upo- 
rządkowany i przyczyni się do 
dobrobytu rolników wymienionych 
miejscowości. 

Oby jaknajprędzej się to stało! 
Miejscowy, 

  

JANBULHAK 
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Środa | Jutro: Piotra Nolasko 

30 Wschód słońca—g. 7 m. 4. 

stycznia | Zachód ° g. 15 m. 58. 

METEOROLOGICZNA 
— Spostrzeżenia Zakładu Meteo- 

rologicznego U. $, B. z dnia 28 b. m. 
Ciśnienie średnie w milimetrach 
779. Temperatura średnia — 6* C., 
Opady w milimetrach 1,9. Wiatr prze- 
ważający południowo-wschodni. 

Uwagi: Pochmurno. Minimum — 
7* 0, maximum — 5° С. 

Tendencja barometryczna: wzrost 
ciśnienia. 

URZĘDOWA 

— Przyjęciau p. Wojewody. Wczo- 
raj p. wojewoda odbył konferencję 
z prezesem Okr. Izby Kontroli Pań- 
stwowej p. Pietraszewskim, mjr. 
Fieldorfem w sprawach ośrodka W. 
F. iP. W. Pozatem złożyli B WO- 
jewodzie wizytę prezes Dyr. Kolejo- 
wej p. Staszewski i p. Laguna, któ- 
rzy zaprosili p. wojewodę na „czar- 
ną kawę* kolejarzy, która odbędzie 
się 2 lutego w hotelu „St, Georges“. 

— Konferencja p. wojewody z 
prezesem Sądu Apelacyjnego. Wczo- 
raj p. wojewoda Raczkiewicz odbył 
dłuższą konferencję w sprawach 
słażbowych z prezesem u Ape- 
lacyjnego p. Bochwicem. 

OSOBISTE 
— Prezes Banku Polskiego w Wil- 

nie. Wczoraj bawił w Wilnie Prezes 
Banku Po'skiego p. Stan. Karpiński, 
który odwiedził tutejszy Oddział 
Banku Polskiego, którego dotąd nie- 
znał. P. prezes Karpiński intereso- 
wał się wielce działalnością Oddzia- 
łu, poznał jego pracowników i na- 
wiązał kontakt z członkami Komite- 
tu Dyskontowego przy Oddziale, W 
południe p. Karpiński wraz z dy- 
rekiorem Białasem złożyli wizytę 
p. wojewodzie. i 

Następnie p. wojewoda rewizy- 
tował p. Karpińskiego. 

Wieczorem p. Karpiński opuścił 
Wilno, (x). 

MIEJSKA 
— Posiedzenie Komisji Kulturalno- 

Oświatowej. W piątek 31 b. m. w 
lokalu Magistratu odbędzie się po- 
siedzenie miejskiej Komisji Kultu- 
ralno-Oświatowej. Na porządku dzien- 
nym między innemi sprawa podzia- 
łu subsydjów pomiędzy szkolnictwo 
zawodowe. 

— Stan chorób zakaźnych. W ty- 
godniu ubiegłym Sekcja Zdrowia 
Magistratu zanotowała na terenie 
m. Wilna 49 wypadków zasłabnięć 
'na choroby zakaźne, z czego na pło- 
nicę — 16; błonicę — 1; ospę wie- 
trzną — 2; różę — 2; ksztusiec—9; 
jaglicę — 9; drętwicę karku — 1 i 

grypę — 10. 
— Rozszerzenie przytułku dla star- 

ców. Towarzystwo św. Wincentego 
a Paulo, prowadzące przytułek dla 
starców przy ul. Turgielskiej 12 za- 
mierzą w najbliższym czasie rozsze- 
rzyć wydatnie lokal, powiększając 
ilość miejsc o 25 osób. 

SAMORZĄDOWA 

— Preliminarz budżetowy Srjmi- 
ku wileńsko trockiego na rok 1929/80. 
Preliminarz budżetowy Sejmiku wi- 
leńsko-trockiego na rok 1929/30 20- 
stał już ostatecznie opracowany. Po 
stronie wydatków zwyczajnych wy- 
nosi on 704.565 zł., z czego na po- 
szczególne oddziały przypadają cyfry 
następujące: administracja ogólna — 
9.997 zł; Utrzymanie domu sejmi- 
kowego — 5.812 zł.; spłata długu— 
25010; drogi i place publiczne — 
264.075 zł.; oświata — 7.700 zł; za- 
siłki dla instytucyj kulturalno-oświa- 
towych — 1.400 zł.; zdrowie publi- 
czne — 87.102 zł.; opieka spolecz- 
na — 44.900 zł.; popieranie rolni- 
ctwa — 122.927 zł.; popieranie prze- 
mysłu i handlu — 6.580 zł.; bezpie- 
czeństwo publiczne — 21.287 zł; 
świadczenia na rzecz innych związ- 
ków komunalnych — 6.000 zł; wy- 
datki rożne — 11.850 zł: 

Dział wydatków nadzwyczajnych 
wyraża się cyfrą 338.000 zł., w tem 
na budowę. szosy Ponary—Landwa- 
rów — 275.000 zł., udział w kosz- 
tach budowy szpitala psychiatrycz- 
nego w Kojranach — 27.000 zł. 

Dochody zwyczajne: majątek ko- 
munalny — 189.465 zł;  przedsię- 
biorstwa komunalne — 8.538 zł; 
subwencje i dotacje — 17.782 zł; 
opłaty administracyjne — 900 zł; 
opłaty za korzystanie z urzędów i 
zakładów dobra publicznego—59 875 
zł; udział w podatkach państwo- 
wych — 27.000 zł.; dodatki do pań- 
stwowych podatków — 256.853 zł.; 
podatki samoistne — 285.961 zł. 

Dział dochodów nadzwyczajnych 
sprowadza się do cyfry 388.000 zł. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Los podwójnych ojców. Każda 
najniniej świadoma stosunków  ży- 
ciowych jednostka płci brzydkiej a 
stanu swobodnego, wie, jak ciężki 
jest los wszystkich mężów wogóle. 
Ale najcięższy bodaj jest los tych 
mężów swoich żon, którzy są za- 

razem ojcami Akademickiego Klu- 
bu Włóczęgów. Ojcostwo klubu 
wpada w ciągłe kolizje z ojcostwem 
rodziny. I tu ciągnie i tam trzyma— 
mówią z głębokiem westchnieniem. 
Chciałaby dusza do rajn: nęcą śnież- 
ne przestrzenie zimą, pola tchnące 
wiosennym zapachem świeżo zora- 
nej ziemi, zapach dojrzałych zbóż w 
lecie, a w jesi-ni poetyczny szelest 
opadających liści. Nęcą znane obli- 
cza włóczęgów — wyjadaczy kapuś- 
niaku ze wszystkich ekolicznych 
siedzib wiejskich. Ale obowiązek 
rodzinny, troska życiowa przyczepia 
się do kołnierza paltota i nie pusz- 
cza ani krokiem za próg domu. 
Konflikt ten rozszczepia i łamie du- 
sze tych ojców — włóczęgów, któ” 
rych tryb życia przykuł mocno do 
jednego miejsca. Jedyny ich dzień 
wytchnienia i spokoju to pierwszy 
luty. Tego dnia jedynie mogą po- 
godzić swe włóczęgostwo ze swojem 
życiem osiadło-rodzinnem, pakując 
się wraz z całą rodzinną na wielki 
bal włóczęgów. To też każdy z nich 
skwapliwie czeka tego niezrówna- 
nego momentu w życiu i wracając 
nad rarem do domu, wzdycha, że 
oto znów zacznie się konflikt mię- 
dzy ojcostwem  włóczęgowskiem a 
ojcostwem rodzinnem. 

Robespierre. 

— (zwartek akademicki. Dziś w 
„Ognisku* o godz. 20 min. 16 roz- 
poczniemy rozmowę na aktualne te- 
maty: o obecnym stanie „rzeczpos- 
politej akademickiej w Wilnie*, o 
„ludziach dobrej woli* i o X Sesji 
Rady Nacz.  „Odrodzenia*, która 
niedawno odbyła się w Wilnie, ja- 
ko o jednym z wyrazów ogólnych 
dążeń do reform. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Wil. Koło Bibljotekarzy Pol- 
skich. 1 lutego 1929 r. o godz. 8-ej 
wieczorem odbędzie się w Uniwer- 
syteckiej Bibljotece Publicznej 59 
zebranie członków z odczytem 
p. Włodzimierza Piotrowicza p. t.: 
„Teoretyczne zasady wypożyczania”, 

Wprowadzeni goście mile wi- 
dzian 

KARNAWAŁOWA 
— Doroczny Bal Wojewódzki, któ- 

ry się odbędzie dnia 1-go lutego w 
górnych Salonach Pałacu P. Woje- 
wody, wywołał jak co roku żywe 
zainteresowanie wśród sfer społecz- 
nych i towarzyskich naszego miasta 
i województwa. Tradycja Balu usta- 
liła już, że łączy on pożyteczny cel 
społeczny—wsparcie materjalne Za- 
kładów Opieki nad Dziećmi — z ży- 
wą 1 estetyczną zabawą taneczną i 
towarzyską. 
Pomysłową dekorację stylową Sa- 

lonów zaprojektował inż. arch. W. 
Małkowski. Dekoracje z żywych 
kwiatów i zieleni uzupełniają całość 
artystycznej oprawy Balu. 

Tańce będą odbywały się w dwóch 
jednocześnie Salach: — w Białej za- 
proszeni w liczbie 9 pp. wodzireje 
prowadzić będą tańce tradycyjne, 
według ustalonego w karnecikach 
omysłu prof. F Ruszozyca porząd- 
u, oraz w ostatniej sali Pałacn, 

gdzie współczesność znajdzie swój 
wyraz w dekoracjach i w tańcach. 
Salony środkowe Pałacu przeznaczo- 
ne zostały pa rozmowy, wypoczy- 
nek, bufet i t. d. 

Początek Balu wyznaczony Z0- 
stał na godzinę 10 wieczór; punkta- 
alnie zaś o godz. 11 wieczór roz- 
pocznie się polonez. Do tańców przy- 
grywać będą trzy orkiestry: dęta i 
smyczkowa 6 p. p. Leg. oraz jazz- 
band. 

Panie przy wejściu na Bal otrzy- 
mują karneciki z wiązankami ży- 
wych kwiatów. Dla wygody Pań 
czynni będą dwaj fryzjerzy w cią- 
gu całego Balu. 

Pozostałe bilety nabywać można 
w Urzędzie Wojewódzkim pokój Ne 
40 codziennie od 11 do 2 w połud- 
nie (tel 512). ‹ 

— Maskarada Harcerska odbędzie 
się w niedzielę dnia 83-go lutego Ъ.› 
r. w sali gimn. im. A. Mickiewicza. 
Druhny, Druhów, Przyjaciół i Sym- 
patyków Harcerstwa prosi o przy- 
bycie na „Maskaradę* Czarna Trzy- 
nastka Wil. Drużyna Harcerska, Do- 
bry Humor konieczny. Obowiązują 
stroje i kostjumy „com mioł — tom 
wdzioł*. Początek „Maskarady* 0 
godz. 17 (5 p. р.). W czasie „Ma- 
skarady* zostanie przeprowadzony 
konkurs w celu wybrania najładniej- 
szej harcerki i najbrzydszego har- 
cerza drużyn wileńskich. Szyjcie ko- 
stjumy i przybywajcie licznie. Wstęp 
1 zł. dla wszystkich gości bez wzglę- 
du na płeć i wiek. 

— Doroczna Reduta Artystów Te- 
atru Polskiego. Dowiadujemy się, że 
protektorat nad tą bezwątpienia naj- 
weselszą zabawą Karnawału, objął 
Pan Wojewoda Władysław Raczkie- 
wicz, Komitet przystąpił już do roz- 
syłania zaproszeń. Jak wiadomo Re- 
duta Artystyczna odbędzie się dnia 
7.go lutego, t. zn. w Tłusty Czwar- 
tek w salonach Kasyna Gartizono- 
wego. 

— Doroczny Bal Pocztowy. W 
dniu 2-g0 lutego 1929 r. w sali b. 
Apollo ul. Dąbrowskiego 5 odbędzie 
się Doroczny Bal Pocztowy pod pro- 
tektoratem prezesa Dyrekcji Poczt i 
Telegrafow p. inž. J. Żółto wskiego. 
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Zaproszenie otrzymać można u pp. 
gospodyń i gorpodarzy. Początek Ba- 
lu o godz. 22. Do tańców będą przy- 
grywały 2 orkiestry. 

— Doroczny Bał Korpusu Podofi- 
cerów D, O. War. Wilno odbędzie się 
w dniu 1.11 r. b. w salonach Klubu 
RE przy ul. Dąbrowskiege 

r. 5. 
Zaproszenia otrzymać można w 

Komitecie Zabawowym Podoficerów 
przy D. O. War. Wilno. 

RÓŻNE 
— Medale dla urzędników skarbe- 

wych. Minister Skarbu upoważnił 
prezesa Wileńskiej Izby Skarbowej 
do przyznania prawa do nad dia 
10-lecia odzyskania Niepodległości 
Urzędnikom Skarbowym Okręgu Wi- 
leńskiego. 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Dziś i jetre świetna komedja Ą. Sło- 
nimskiege — „Murzyn warszawsxi* z Stefa- 
nem Jaraczem w postaci Hertmańskięgo. 
Są to ostatnie przedstawienia tej komedji. 

— W piątek, dnia | lutego premjera głoś- 
nej sztuki J Benavente p. t. „Krąg intere- 
sów*. Do sztuki tej przygotowały pracownie 
Reduty nowe, bogate ubiory, ściśle według 
historycznych wzorów „commedii del'arte*— 
oraz nowe dekoracje, imitujące prymityw in- 
scenizacyjny starego teatru, zaprojektowane 
przez dyr. Trzcińskiego, a wykonane przez 
art. mal. H. Zwolińskiego. Ilustrację muzycz 
ną dobrał inscenizator z mało znanych, 
młodzieńczych oper Mozarta—„Zaide* i „La 
finta giardiniera“. 

Przedstawienie to obudziło powszechne 
zaciekawienie. 

Bilety już są do nabycia w „Orbisie*, 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia”), 
© F— Występy Karela Adwentowicza. Dziś 
powtórzenie wczorajszej premjery „Ojca* — 
Strindberga, w którym Karol Adwentowicz 
tworzy niezapomnianą kreację. 

— Premjera „Żywego trupa” — Tołstoja. 
W piątek po raz pierwszy rozgłosna sztuka 
Lwa Tołstoja „Żywy trup* z Karolem Adwen- 
towiczem w roli Fiedi Protasowa. 

— „Hamlet“ dia młodzieży. W sobotę 
o g. 4ej p. p. i w niedzielę również o g. 
4ej pp grany będzie „Hamiet* z Karolem 
FAdwentowiczem. 

Ceny na te widowiska zniżone do po- 
łowy. 

Wileńskie Towarzystwo Filharmonicz- 
ne w Reducie na .Pohulance. 

W poniedziałek dnia 4-go lutego o godz. 
8 wieczorem odbędzie się niezwykle intere- 
sujący i jedyny w swoim rodzaju koncert 
kameralny Stowarzyszenia Miłośników Daw- 
nej Muzyki w Warszawie. 

W programie utwory XVI i XVII stulecia 
w szczególności usłyszymy wokalne utwory 
Mikołaja Gomółki, Szamozulskiego, Pękiela, 
Palestriny, Orlanda di Lassa, G. Gabriellege 
oraz instrumentalne Szarzyńskiego. Erleba- 
cha i Stamitza. W niezwykłym tym koncer- 
cie biorą udział, Chór Stowarzyszenia pod 
dyr. B Rutkowskiego, Zespół „Trio Sonata* 
oraz doskonała śpiewaczka M, Modrakowska. 

Koncert ten będzie probierzem muzy- 
kalności Wilnian. Bilety po najniższych ce- 
nach są do nabycia w biurze „Orbis* ul. 
Mickiewicza 11. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fała 426,7 mtr. 

ŚRODA, dn. 30 stycznia. 

11.56 — 12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikaty, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie oraz komunikat 
meteorologiczny. 12.10 —13.00. Transmisja 
z Warszawy. *Audycja dla dzieci*. 15.10 — 
15.35 Transmisja z Warszawy. „Znaczenie i 
zadanie akcji misyjnej” odczyt. 16.00— 16,20. 
Odczytanie programu dziennego. chwilka 
litewska i repertuar teatrów ikin. 16.2—16.35. 
Komunikat Zw. Młodz. Polskiej. 16.35—17.00. 
Muzyka z płyt gramofon. 17.00—17.55. Au- 
dycja literacka. „Wierna rzeka* w wyk. Zesp. 
Dram. Rozgł. Wil. 1755—18,50. Transmisja 
z Warszawy. Koncert popularny ork. Polsk. 
18.50—19 .i0. Odczytanie programu na czwar- 
tek i komunikaty. 1910 -19.35. Transmisja 
z Warszawy. „Góry nasze na szacie zimo- 
wej” odczyt. 19.35— 9.55. Muzyka z płyt 
gramofonowych.  19.56—2000. Transmisja 
sygnału czasu z Warszawy. 2000—20.25. 
wagrans akademicki. 20.30—22.00. Trans- 

misja z Konserwatorjum Warszawskiego. 
Koncert. 22.00—23.30. Transmisja z Warsza- 
wy. Komunikaty: P. A. T., policyjny, spor- 
towy i inne, oraz muzyka taneczna. 

Na wileńskim bruku. 
— Zasypany ziemią. Wczoraj w 

południe podczas robót ziemnych 
= budowie domu miejskiego na 
ióromoncie usunęła się ziemia, któ- 

ra zasypała robotnika Augusta Mar- 
chewko 1. 44. Zasypanego, natych- 
miast odkopanoi po udzieleniu pier- 
wszej pomocy ze złamaną nogą od- 
wieziono do szpitala św Jakóba. 

— Nagły zgon Zmarł nagle Ma- 
rjan Norejko (W'ęzienna 10). Przy- 
czyna zgonu nieustalona. 

— Zgnęła bez wieści. W dniu 28 
b. m. zaginęła Marja Słomińska (No- 
wogródzka 4) 1. 80. Policja poszuku- 
je zaginioną. 

— Aresztowanie przemytnika. W 
mieszkaniu znanego przemytnika 
Paleckiego (Kwaszelna 15) areszto- 
wano Michała Klima, który dla nie- 
wiadomych celów przybył nielegal- 
nie z Litwy Kowieūskiej. 

— Bójka na noże. Podczas bójki 
koło Hal Miejskich aieznani sprawcy 
porznęli nożem Stanisława Wilczyń- 
skiego (Raduńska 28) Rannego u- 
mieszczono w szpitalu żydowskim. 

— Z powodu cięzkich warunków 
materjalnych usiłowała pozbawić się 
Życia przez wypicie esencji octowej 
14-letnia uczenica Rocha Botwinik 
(Subocz 2.) Zatratą ulokowano w 
szpitalu żydowskim. 

— Zderzenie taksówki z dorożką. 
Na ul. Mickiewicza koło domu Nr. 
54 taksówka Nr. 14144, kierowana 
przez szofera Welcela, wpadła na 
dorożkę Nr. 212 powożona przez 
Kondratowicza Józefa, W skutek 
zderzenia koń Kondratowicza został 
zabity. Szofer został zatrzymany.            
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Z Sądów. 
  

'Miłe złego początki, lecz koniec 
załosny. 

Przedsiębiorcza gospodyni i jej nadobna pensjonarka ograbiły 
swego gościa. 

Sera Finkielmanowa, zamieszka- 
ła w Dziśnie wręczyła niejakiemu, 
Borysowi Mnraszece pieniądze w 
kwocie 50 rubli w złocie i 14 zło- 
tych, polecając ru sprowadzenie ze 
wsi Czeczuki buhają, stargowanego 
już poprzednio. 

Muraszko, zaopatrzony w gotów- 
kę. przed wyruszeniem w podróż, 
zapragnął uradować sobie nieco 
duszę i w tych zamiarach wstąpił 
do jednego z wesołych Irkali, pro- 
wadzonego przez znaną w całej 

Dziśnie Olgę Stefanowiczową, gdzie 
zastał jej pensjonarkę 19 letnią Jul- 
ję Turonok. 

Zarówno gospodyni, jak też na- 
dobna Julcia przyjęły gościa bardze 
wile, tymbardziej, że Muraszko za- 
raz na wstępie dał do poznania, iź 

posiada większą kwotę pieniędzy: 
Na stole wnet znalazły się prze- 

kąski, a sama gospodyni przyniosła 
buteleczkę z nalewką swojego Wy- 
robu. 

Nalewka jednak, choć odznacza- 
ła się niezwykłym aromatem zioło- 
wym, to jednak tak podziałała na 
M. że ten wkrótce pogrążył się w 
głęboki sen, z którego rozbudził się 
dopiero po kilku godzinach. 

Jakież jednak było jego zdziwie- 
nie, gdy spostrzegł, że ulotniły się 

wszystkie powierzone mu pieniądze. 
Dom Olgi Stefanowiczowej za- 

mienił się w istne piekło. To po- 
szkodowany Muraszko tak energicz- 
nie domagał się od swych towarzy- 
szek zwrotu pieniędzy. Zwabiona 

krzykami policja narazie aresztowa- 
ła awanturującego się Muraszkę, 

jednak kiedy ten, po wytrzeźwieniu, 
podtrzymywał w dalszym ciągu swe 
oskarżenie, postanowiła sprawę zba- 
dać gruntowniej. 

Dokonano rewizji w „gościnnem* 
mieszkaniu Stefanowiczej, gdzie zna- 
leziono pusty portfel Muraszki. To 
dało asumpt do bliższego poznania 
się z wesołymi córami Dzisny. 

Przeprowadzona rewizja osobista 
przy Julci dała nadspodziewane wy- 
niki, bowiem odnaleziono n niej 
banknot pięcio złotowy, srebrną zło- 
tówkę oraz aż ośm 50 cio groszówek, 
które Muraszko uznał za swoje. 

Wobec takiego obrotu sprawy 
zarówno gospodynię Olgę, jak też 
jej pupilkę, Julcię przekazano wła- 
dzom sądowym. 

Sprawę tę rozpoznawał sąd Okrę- 
gowy na sesji wyjazdowej w Głębo- 
kiem. Przewodniczył wiceprezes wy- 
działu karnego sędzia Ant. Owsian- 
ko przy udziale sędziów  Sienkiewi- 
eza i Bobrowskiego. 

Po przeprowadzeniu śledztwa są- 
dowego, sąd wyniósł wyrok skazają- 
cy na osadzenie w domu poprawy 
Stefanowiczową przez 3 lata, a Tu- 
ronek, jako niepełnoletnią, na 1 i pół 
roku, zaliczając na poczet tych kar 
1 roku 4 miesięcy aresztu prewen- 
cyjnego. Ra—er. 

DOM-willa ; 
parterowy, murowany, skanalizowany, 

ziemi pół dzies., do sprzedania, 
Kolonja Wileńska 7, Marja Jasus. 

KU REER "WI LENS KH 

к Z OSTATNIEJ CHWILI. 

Dalsze walki w Afganistanie. 

Nowy emir. 
LONDYN, 29. I. Pat. Według telegraficznych wiadomości otrzyma- 

mych z Peshawaru przez „Daily Telegraph", Ali- Ahmedjan, były guber- 

nator Kabulu oraz dotychczasowy poplecznik Amanullaha, został prokla- 
mowany emirem Afganistanu. Ali-Ahmędjan zamierza natychmiast masze- 
rować na Kabul. 

Marsz emira na Kabul. 
WIEDEŃ, 29.1. (Pat.). Jak dunosi prasa, były gubernator Kabulu. 

Achmed-Ali obwołany został emirem Afganistanu. Achmed-Ali rozpo- 

czął marsz na Kabul. 

Ewakuacja europejczyków z Kabulu. 

NOWE DELHI, 29. 1. Pat Wszystkie poselstwa zagraniesne mają 

hyć z Kabulu ewakuowane, a obywatele angielscy będą wysłani do Indyj 

przed odjazdem z Kabulu posła angielskiego. у 

Istnieje równie namiar ewakuowania z Kabulu wszystkich innych 
europejczyków. 

Nowy rząd Amanullaha. 

WIEDEŃ. 29. 1. Pat. Dzienniki donoszą z Kabulu, że Amanullach 
oświadczył gotowość objęcia z powrotem władzy królewskiej. Ustanowił 

on już nowy rząd i pragnie jak najszybciej objąć komendę nad wojskiem. 

Pewna liczba szczepów złożyła Amanullahowi przysięgę. 
Wszystkie zagraniczne poselstwa w Afganistanie otrzymały polecenie 

nieodbierania od przywódców rewolucyjnych żadnych zleceń, gdyż tylko 

Amanullach jest prawym królem. 

Habibullah w opresji. 

WIEDEŃ, 29.1. (Pat.). Dzienniki donoszą z Londynu, że według spra- 

wozdania „Daily Telegraph* z Peshawaru, Habibullah znajduje się nie- 

tylko w opresji wojskowej, ale i w finansowej. Usiłuje on uzyskać drogą 

gwałtu pieniądze od kupców. W stolicy Afganistanu panuje silne naprę- 

żenie. 
Większa część ludności oczekuje z niecierpliwością wypędzenia 

emira, który nie wyzbył się jeszcze swoich dawnych zwyczajów ban- 

dyckich. 
Achmed-Ali-Chan miał już przekroczyć Jagdalak. Z Kabulu samoloty 

anglo-indyjskie transportują codziennie po 30 osób, przedewszystkiem 

kobiety europejskie. Między innemi wywieziono z Kabulu małżonkę posła 

francuskiego i kilka kobiet niemieckich. 

Rewolucja w Hiszpanii. 
MADRYT. 29. 1. Pat. Gen. Primo de Rivera oświadczył na dzisiej- 

szem posiedzeniu zgromadzenia narodowego, iż uważa za swój obowią- 
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zek udzielić informacyj o planowym na noo dzisiejszą w całej Riespazji? 
wybuchu rewolicji, Plany te jednak wszędzie doznały niepowodzenia. Je 
dynie w miejscowości Ciutad Real zbuntował się pierwszy pułk lekkie, 
artylerji, który zajął koszary %andarmerji, wystawił armaty na ulicach 
drogach i zatrzymał szereg pociągów. 

Obeenie jednak rząd może oświadczyć, że w całej pozostałej ezęś 
kraju panuje spokój, Wydano zarządzenia w celu zlikwidowania wybuch! 
jeszcze przed rozjechaniem się zgromadzenia narodowego, co ma nast 
pić za trzy dni. : 

Zebranie rzeczoznawców do spraw 
odszkodowań. A 

PARYŻ, 29, I. (Pat), Jak podaje agencja Havasa, zebranie ;36020- 
znawców do spraw odszkodowań odbędzie się prawdopodobnie półofcja! 
nie w dn. 9 lutego, oficjalnie zaś 11 lutego. 

  

   

Pożar gmachu poselstwa polskiego 
: w Tokjo. 

TOKJO, 29, I. (Pat). Dziś wczesnym rankiem wybuchł pożar w gme- 
chu poselstwa polskiego, niszcząc znaczną część budynków. — Personel 
wyszedł cało. Dwóch członków straży pożarnej odniosło rany. | 

Liczba wielbicieli ekskajzera. | 
PARYZ, 29. I. (Pat). „Petit Parisien" donosi z Lendynu, że na liście. 

osób, które złożyły życzenia byłemu kaiserowi, z okazji jego urodzin, fi- 
guruje zgórą 11 tys ęcy nazwisk, między innemi nazwisko Madeńtirym| 
królów Szwecji i Danji oraz królowej holenderskiej. 

Lot Byrda do południowego bieguna. 
WIEDEŃ, 29. |. Pat, Dzienniki donoszą z Mecjolanu, že amerykafiski 

lotnik Byrd przedsięwziął w towarzystwie pilota norweskiego Balchena i- 
radjotelegrafisty Jue pierwszy 5-godzinny lot w nieznane okolice bieguna. 
paadalomego. W ciągu tego lotu dokonano ważnych odkryć. Byrd prze- 
eciał nad krajem Scotta i nad skalistym krajem królowej Aleksandry. _„. 

Do stacji iskrowej na parowcu pomocniczym „Citta of New: York 
Byrd przesyła ce godzinę sprawozdania iskrowe o swoim locie. Byrd do»- 
niósł o odkryciu nieznanej wyspy, jako też 14 nowych gór skalistych, 
Samolot dotarł do wysokich wzgórz w pobliżu bieguna, sam zaś bieguw 
południowy nie został osiągnięty. į 

Znowu zwycięstwo hockeistów polskich. 
BUDAPESZT. 29. I. (Pat), W drugim dniu mistrzostw hockeyowych. 

Ruropy w Budapeszcie odbyły się trzy mecze. Czechosłowacja pokonała | 
Niemcy w stosunku 2:1, pozbawiając tem samem Niemcy wszelkiej na-- 
dziei na wejście do finału. — Największą niespodzianką dnia była prze-- 
grana Belgji do Włoch w stosunku 1:0. — W trzecim meczu Polska, wo- 
że OK się na boisko Finlandji uzyskała w Valkoover awycię-- 
stwo 5:0. й 

š S
,
 

  

  
ZY ЕННЕ ЛЕН 

i Od dnia 29 stycznia do 4 lutego 1929 r. 

Kino MIEJSKIE włącznie będzie wyświetlany film: 

terów w 10 aktach. 

kulturalne” oświat. Ohydni wspólnicy. Po 15 tu Jatach. Wyrzuty sumienia. Pods 

Ku szczęściul.. W rolach głównych: LILIAN HALL-DAVIS, WA 
Następny program: RMSE 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

KINO - TEATR 

Wileńska 38. 

ADAMA MICKIEWICZA 77m. ina rosyjska ssiadke, siącncianki tna. Sony Datalet wy: jzlachta, szlachcianki lud. Sceny batalist. wy- 

konano przy łask. wspołudz. 1-go pułk. Szwoleżerów oraz IV Zaniemenskiego pułku ułanów. Zdjęcie z natury wykon. w WILNIE, 

w woj. Nowogródzkiem i nad Świtezą. RZECZ DZIEJE SIĘ W ROKU 1811 i 1812 NA LITWE. 

UWAGA! Dyrekcja kina prosi Sz. Publiczność 0 przybywanie punktualnie z początkiem każdego seansu © godz. 4, 6, 8 i 10-ej. 

2 orkiestry — wojskowa i smyczkowa. Dla młodzieży dozwolone. Wszystkie honorowe bilety nieważne. 

g. 5 m. 30 Początek seansów od g. 4-ej. — = 

= o ZAW mra   

DZIŚ! Sztandarowe Arcydzieło produkcji Polskiej. Pierwszy Polski film Klasyczny. DZIŚ! 

„EŃ | PAN TADEUSZ 

‚ $. O. S.** Ma stokach cytadeli. ietych che” 
Krwawy poranek w Sudanie. Bohaterska śmierć komencanta. Na zamku uzurpatora. 

tępny atak Arabów. Ostatni z bchaterskiej załogi. 

LTER BUTTLER i HENRYK VICTOR. Kasa czynna od 

— — AS OT _     

    

Dramat sere 

„Z DYMEM POŻARÓW”. 

EPOPEA NARODOWA p/g i só dlęcą, pol 

NIEŚMIERTELNEGO DZIEŁA MATY 

Wilno, Zawalna Ne 11-a. 

  

pszenne grube (bez 
й zmiotków) z młynów 

wołyńskich, 

lniane (czyste) 
w taflach I mie- 
lone oraz 

mączkę mięsną i kostną, kredę szlamowaną 

LTGMUKT RAGNODZA! 

  

POLITECHRKIKA > 
66, Bd Exelmans, Paris (16) | 

Pod protektoratem rządu francuskiego i uczelni | 
wyższych Francji 

Nastąpiło otwarcie Sekcji Polskiej | 
Wykłady są wydane w języku polskim według | 

318 łatwej metody nauczania drogą kerespondencji. | 

     

   

     

  

z hi 

Dwa domy| | 
o 15 mieszkxniach, | || 

placu około 450 sąžni || 
sprzedamy za 4.000 

dolarów. 202 | zł 

Dom H.-X. „ZACHĘTA”, | — 
Mickiewicza 1, tel. 9-05. | _°       

| Ensas gn uLAA Ч 

Przyjmują się zapisy dla sekcyj: 1) elektretech- | so) 
nicznej, 4) inžynieryjno-kenstrukcyjnej. B LEKARZE tyż 

шавявамавсвеене | 
DOKTÓR MEDYCYNY | 

A CYMBLER - 
CHOROBY WENERY- | 

Dyplom za studja w danej specjalności jest 
į wydawany przy końcu studjów. 

  

Program i warunki zapisów są przesyłane bezpłatnie. 
  

  

RADA 

ы j- 61 jć będzi: t- 

ppn 6| Szy W A. IWAN MOZŻUCHIN kich w potstym | dopolcżeugia ‘ р п || | Ji Birds 66 z udziałem znakomitej SUZY 
ы w 4 r э VERNON i M. MALIKOWA. 

Mickiewicza 22 Początek o godzinie 4, 6, 8.15, 10.26. — Biłety honorowe nieważne 
  

  

Dziś! Tryumf literatury niż +° w nowem literae- ^ 

BRO * polskieji Wielki utwór Gabrieli Zapolskiej kiem opracowaniu PRZEDPIEKLE 

dramat młodych dusz i wiośnianych ciał dziewczęcych, deprawowanych w arystokratycznych rosyjskich za- 

kładach wychowawczych w 12 akt. W rolach głównych ELIZA LA PORTE, DAGNY SERVAES i tytani ekranów 

” WERNER KRAUSS i ANDRE NOX. Film, który był przedmiotem dyskusji miljonów widzów. Karta z dziejów mi- 

Wielka 42. nionej przeszłości. Sadystyczne wychowawczynie i rozpustni wychowawcy carskiej rosji. 

Dziś! Niezapomnian ° 
EA Niezapomniasy, RUDOLF VALENTINO z ra Vilmą Banky 
L U X w ostatniem g dramat w 8 aktach. 

najwspanialszem Sy N ka Ž El KA Nadprogram: Arcywesoła komedja w 2 akt. 

Miekiowicza 11._| je80 aroydziele p.t. Dla_młedzieży dozwolone. 
  

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca 

kolejowego). 

Dziś i dni następnych niesłychanie interesujące machinacje 

W iały dramat i krętactwa na tle wyścigów konnych 

T GER : w połączeniu z akcją erotyczną. 

„KINO-TBATR | pzi$; Czarodziejsko piękna, porywająca w grze EE PARRY vw sry najnowszej kreacji p.t. 
* 

° ° ° # |»  Faseynujący dramat erotyczny w 10 akt. podług roz- 

ZWIANOWI) | Gdy wiosna życia przemówi. Szyce tes pat we 
Mickiewicza 9. | wrażenia, że przeżywa kawał żyeia, a nie że widzi film. Każdy powinien zobaczyėl!! 

vestos Liana Haid i AlfonsFryland wss: iśwstsoś.4po. 

Nowość! Model 1929 r. 

RADJO 
Trzechlampowy ekranowany odbiornik 

co do mocy zasięgu i selektywności 
zastępuje 5—6 lampowy. 

Ekonomiczny, tani i łatwy w obsłudze 

Wileńska Pomoc Szkolna 
Wilno, Wiłeńska 38. 220 
  

   "Akumulator 
D-ra Pollaka % 

jest ideałem Radjoamatora. . 

Przedstawicielstwo, fachowe ładowanie 
*i naprawa akumulatorów. 

MICHAŁ GIRDA 
Wilno, Szopena 8 (przy dworcu). 

Telefon 16-72. 

      
        

        

  

L 

  

7 

ECOLE PIGIER de PARIS 
pensjonat dla młodych panien w pobliżu 

Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże 
powietrze. Avenue 11, Novembre 18. LA VA- 
RENNE (Seine). Stenografja, handlowość 

i język francuski. 3682. 

ФФФ 

IMSTITUT de BEAUTĖ (Киз-Рамв). | 
Masaż twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie wad cery.  Elektryzacja. 

Mickiewicza 37 m. 1, tel. 657. W. Z.P. 57. 4641 

  

  

     
   

        

  

BILANS 

KAWIARNIA & 
„KROLEWIANKA“ 
Wilne, Krėlewska 9 

Zakąski simne i go- 
rące. Piwo. Obiad 42 ch 
dań z chlebem zł. 1.30. 
Abonament miesięez- 
ny zł. 32 „Gabinety”. 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne. sypialne i ga- 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sp. Ake. pod firmą „Wileński Prywatny 
Bank Handlowy", Sp. Axc. 

niniejszem zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, zgo- 
dnie z $$ 27 i 28 Statutu Banku, iź dnia 28 lutego 
1929 r o godz. 6 popoł. w lokalu Banku w Wilnie, 
przy ul. Mickiewicza Nr. 8 odbędzie się Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

|) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, 

bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 1928 i 
udzielenie Radzie i Dyrekcji absolutorjum. 

3) Zatwierdzenie preliminarza wydatków na r.1929 
4) Ustalenie wynagrodzenia dla władz Banku 

z wyboru. 
+ 5) Upoważnienie Rady Banku do nabywania, 
sprzedawania i obciążania nieruchomości należących 
do Banku. 

6) Wybory członków Rady i Komisji Rewizyjn. 
7) Wolne wnioski. 
Akcjonarjusze,, życzący sobie wziąć udział w 

Walnem Zgromadzeniu zechcą złożyć w Dyrekcji 
Spółki Akcyjnej w Wilnie, swoje akcje, lub dowody 

depozytowe o złożonych na przechowanie akcjach 

w instytucjach kredytowych, najpóźniej dn. 20 lutego 

do godz. 12 w poł. ($ 24 Statutu). Upoważnienie na 
prawo głosu w formie listu winno być złożone w Dy- 
rekcji Banku nie później jak na trzy dni przed dniem 
Walnego Zgromadzenia ($ 25 Statutu). 317 

Aukejonista Wileński Isby Skarbowej Ch. Smaj- 

kiowiez na zasadzie att. 1027 i 1030 U.P.C. tudzież $ 33 
Instrukeji o przymusowem ściąganiu opłat i podat- 

ków z dnia 17.V 26.reku (Dz, Urz. Min. Skarbu 
Nr 15) podaje do wiadomości ogólnej, iż w dniu 
6 lutego 1929 roka o godzinie ll-ej rano w Sali 
pie rin Isby Skarbowej przy ulicy Wielkiej 

Nr 66 odbędzie się sprzedaż z licytacji w drugim 

terminie 11 zegarków ręcznych i kieszonkowych 
oszacowanych na sumę 400 złotych, a należących 

do Br. Szenkierów, Pinchusa i Judela, sklepu ze- 

garmistrzowsko-jubilerskiego przy ul. Niemieckiej 

Nr 33 na pokrycie zaległości podatkowych. 

316 Ch. Smajkiewicz. 

  

  

    

      
                      

  

  

  

CZNE i SKÓRNE "VS 
Elektroterapja, Diater | 
mia, Słońce górskie, | 

< Sollux. 2 

Mickiewicza 12 
róg. Taterskiej. 

Przyjmuje 9—215—7. * 

DOKTOR й 

D. Zeldowicz 
ehoroby weneryczne, ву- 
filis, maraądów mo620- 
wych, od 9—1, её 5— ® — 

wieez. : 
     

    
     

   

        

662, 

Kobieta-Lekars 22 | 

Or. ZeldoWICZOWA ° 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moezow. od 12—2 

+ оё 4 — 6 : 
ul. Miekiewiesa 24, tel. | 

277. W. Zdr. Nr 152, 

Dr.Kenigsberg | 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE i analizylo- | 
karskie. Przyjmuje 9-12 | 

i 48. 2906. 

Mickiewicza 4 | 
tel. 1090. W.Z. P. 784. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ „ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. | 

      

    
   

  

slańeki 
binetowe, kredensy, Tasi = u dia 

"EE Wileńskiego PRAC A aw S. A. pasywa. | [stot szaf. lóżka Pla. M Wynajęcia Piszemy Wielka 21. Ą 

: LL : — |Wykwintne. Mocne. na maszynach | 049 — 1 i 3s—bs. | 

Złote i grosze Т Złote | grosze d I EDROGO. 1 okal z WIEM Šios = (Telef. 921). 240 

Kasa i sumy do dyspozycji Kapitały własne: a dogodnych wa-| $wieżoe , odremonto- p 

as: a) SOWA: kasio k M > -186.04420) a) zakladowy ERA 1.000,000.— łnikach i ba rat wany, składający się osaka Е ЕЕЕ 2 

b) pozostałość w Banku Polskim, P. K. ©. b) zapasowy . . 4 19.116.335] 1.019.116.36 y. z 5 pokoi i kuchni | uiokiewicza 21, tel. 182 Akuszerki & 

i B-ku Gosp. Кга)ожедо . - -— - 226.395.24]  354.439.50 Wkłady: ! Nadeszly nowošol. ра Gdańskiej 2-6. › > "m A 

Waluty zagraniczne 8 о 20 я : 5 — 360.598.32, a) terminowe . Й KORZE 3 368.800.—| 205 Oglądać i o warun- . Е 4- ! 4 

Papiery wartościowe własne: b) a vista . -. «+ +. . .  .| 2.552,690.77 5.921.390.77 kach dowiadywać się | W RUBLACH,DOŁARACH Akuszerka . 

a) pożyczki państwowe ias As A 1.450. Rachunki bieżące (salda kredyt. otwartego kre- z ie WR: lub ZŁOTYCH lokujemy > 3 

b) Danielis hipoteczne . S 05 11 366.67 dytu PA OWSA RW WET CID — 918 527.27 кПП|" - Sprzedaj ва miejscu codzien- na proeenty każdą su- ° 2 

Еаа нга S A A 67.847.6 80.678,85 Zobowiązania inkasowe . — 55.440 72 NIERUCHOMOŚCI nie, za wyjątkiem | mę dobrze zabezpie- M į Arena 4: 

Banki krajow. 7 л 83.710.11 Redyskonto wóksii . - - > 1.920.167.01 . | świąt, od 9—15. 269 0 | szoną, bez żadnego ry. ' 
В:ци 5 Kamo . - . . . zk 232.908,42 Banki krajowe . : A an — 473.680.23 | zalatwiamy dogodnie zyka : 275-2 is ba © 

Wekilo SSKOGOWE =. 020 a К 3.816.097.65 Banki zagraniczne . « + + + = 62.84.48 i selidnie, 237 г Wiłeńskie Biuro ppodmnje od 9 rane 

Vokalo peotestūsidks сСа каа ае ОЫ й 24.845_9\ Różne rachunki |. || + | nv — 211.457.31 Wileėskio Biuro B i Komisowo-Handlowe o 7 w. ul. Mickie- 

£ b dake Ares Procenty i prowiaje roku przyszłego 1929 . — 36.476.45 |  Komisew"-tandlowe arceia Miekiewieza 21, tel.152 | wioza 30 m. 4, W. Zdr. | 

Rachunki bieżące (salda del towe) otwartego Straty i zyski . s ` AULA . > a: 61.771.19 | Miekiewi - 21, tel. 152 obszaru 6 ha. « zabu- Nr. 3093 112 

al Robczylośność 3.501.788. - ` "|| dowaniami spradams || Zostawiono ||| (BRE 

b) „osią ziaren BA : : : 3 й 355.8&1.:& 3.857.600.08 
FATE RAY WA 7 torebkę damską z doku- a A 

Pożyczki terminowe : Žž A Wszelkie | | pen ek ZACHĘT | mentami w dn. 35. I. 29r. g INFORMATOR m|| 

Ruchomośi  - « * * * : = Žin i oszczędności w róż. | zę R maa, ej GRODZIEŃSKI g | 

Nieruchomości . . « *« * *  * R 130.905.75 arek i ska: ° zaświad- środę Ilio nirócjć TTW Bi i 

ost ee ku prz szłego 1929 | — 28.613.40 TIT PO ya” i Zgubione czenie — га pewne wynagrodzenie M Miszewska 

Ee 9.982571.77 Suma bilansowa . . - * = - AR SA RANA: bardzo dogodnie tymezasowe,wydaneprzez adres: Zwierzyniec, ul. Wi- łe na 

ona "5605 Zobowiązania z tytułu udziel. gwar. › “ Зя 75.600.— 8 zw Komisję Kontrolną w Li- toldowa 34 — 4. P. L. LEKARZ - DENTYSTA 

Udzielonone gwarancje . 2 a 3.405.864.89 Różni za inkaso . - - : : 3.405.699.89 | Dom H-K „ZACHĘTA“ | dzie na imię Wiktora Żołnierowicz. przyjmuje od g. 9 do 14 

Jakaso R zy 775 a 18.464.371.66 Miekiewiesa 1, tel. *-06 | Kudosza, rocznik 1901, i od 4 do 6-ej. 

RAZEM RLN в З_ЁХ .494.371.66 ucza PARER AŻ SE Батваттшттвушнсивтьнивя ППЛетайш1а 0. 312 Grodno, ul. Kołożańska 8. 

— ei 
3 

: zwrzea. rekter wyd. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od pa: Ь euro 4 redaktor R = Zaw Peas sese Pages > a i ss raj a piątki, Rękopisów Redakcja nie ; Dy: . R 

SA SZA я tį W, V, VI-35 tekstem—1 kronika rekl.- > 

IMERATY: miesięcanie z oduoszeniam de domu lub przesyiką dno gr Zagranicą 7 A OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed Z 40 I e + Z > B Z koń : ‘а›‚‘“:'___ш uk” zę o 

CENA 
ksty—1.00 zt. wiersz redak „ ogłoszenia barwny pie 

ya a Pt poszakujących pracy tej, zamiejscowe—36"/, drożej. 
     

  

    

    

     

  

. za wyras. Do tych cen w Uw się: za "ze cyfrowe i WAR e A i 2 a 
prywa umiany terminu druka 

    

    

w : Bankew. 

  
      Riesxior odpowiedzialny JÓzet Jurkiewicz. | 

 


