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BHEZALEŻNY ORGAU DEMOKRATYCZKNY 

ray mniejszości W Genewie, 
Pisać o sprawach mniejszości w 

Monachjum, ślicz- 
nych gmachów, romantycznych za- 
ułków, olbrzymich Bierhalli i nie- 

zwykle szpetnych kobiet — to do- 

prawdy dość dziwne. Aktualność 
sprawy mniejszościowej tutaj jest 

taka sama, jak aktualność konku- 

rencji murzynów w zrzeszeniu kel- 

nerów . wileńskich. Skoro jednak 

marcowy zimny deszcz nie zachęca 

do oglądania piękności miasta, a 

samotne siedzenie w kawiarni nie 

na długo wystarcza, najpożyteczniej 

będzie po przejrzeniu kilkunastu 

dzienników rozważyć przebieg i 

wyniki zakończonej—a raczej roz- 

poczętej przed kilku dniami w Ge- 
newie dyskusji na temat problemu 

mniejszości narodowych. 

w tem mieście 

Spotyka się tu bowiem oryginal- 

ne zjawisko. W żadnym dzienniku 

niemieckim nie znalazłem tak ostrej 

krytyki, tak bezwzględnego potę- 

pienia taktyki Stresemanna na о- 

statniej sesji Rady Ligi, jak właśnie 

tutajj w Monachjum, gdzie nikt 

przecież nie odczuwa bezpośrednio 

najmniejszego refleksu  kwestyj 

mniejszościowych. Stanowisko tu- 

tejszej prasy jest teoretyczne i mo- 

że dlatego tak bezkompromisowe. 
„Stresemann kapituluje wobec Pol- 

ski”, „Stresemąnn pozostawia Ulitza 

na pastwę polskich  germanožer- 

ców". „Zgodność Francji i Anglii 

w niszczeniu mniejszości" — oto ty- 

tuły depesz w większości dzienni- 

ków miejscowych, nie wyłączając 

katolickich, które tu dominują. Ba- 

warczycy są konserwatystami w 
Niemczech, walczą z lewicowym 

centralizmem Berlina, krzywią się 

na Republikę i miłe wspominają 

czasy Wiltelsbachów, którym zaw- 

dzięczają piękność i tradycje arty- 

styczne swej stolicy. Oczywiście 

— nie wszyscy, lecz gros burżuazji 

miejskiej i bogatych rolników. Tu 

bodaj najwięcej liczy swoich zwo- 

lenników osławiony Hittler, tu za- 

mieszkuje na wsi nawpół zwarjo- 
wany i ošmieszony Ludendorff. Ba- 
warja stoi dość daleko od wielkich 

linij polityki zagranicznej Rzeszy, 

upraszcza więc w swoim zakątku 
zagadnienia, które rząd 

Rzeszy. 

zajmują 

Ale to są okolicznościowe obser- 

wacje, powstałe podczas siedzenia 

w monachijskiej kawiarni. Wracam 
do właściwego tematu mojej ko- 

respondencji. 

Wypadki genewskie są już co- 

kolwiek przebrzmiałe, a będą niemi 

jeszcze więcej, kiedy list niniejszy 

przywędruje do Wilna. Nie znie- 

chęca to mnie jednak do poczynie- 

nia pewnych spostrzeżeń, gdyż 
bezpośrednia obserwacja wypadków 

daje znacznie więcej, niż znajo” 

mość samych faktów. Nie sądzimy 

przytem, aby w Genewie coś zos- 

tało definitywnie załatwione. Ro" 

zegrał się tam tylko pierwszy akt, 

po którym nastąpią dalsze, najbliż- 

szy w czerwcu na półwyspie Ibe- 

ryjskim, w San Sebastien i Madry" 

cie, gdzie, pomimo bardzo niepew- 

nej sytuacji Primo de Rivery po- 
stanowiono urządzić  czerwcową 

sesję Rady Ligi. 

Po środowej mowie Stresemanna, 

o której pisałem w poprzedniej 

korespondencji, nastąpiła popołud- 

niu dyskusja, którą rozpoczął min. 
Zaleski. Przemówienie Chamberlai- 
na było dła przedstawicieli prasy 
pewną niespodzianką. Nie spodzie- 

| wano się z tej strony tak silnego 

- podkreślenia wzajemności praw i 

obowiązków państw i mniejszości i 

zredukowania daleko idących pro” 

pozycyj Stresemanna do ram obo" 

'wiązujących niektóre państwa trak- 

'tatów mniejszościowych.  Cham- 

berlain mocno zastrzegł się prze” 
ciwko przezierającym ze słów Stre- 

semanna zamiarom potraktowania 

problemu mniejszości pod kątem 

prowizoryczności istniejących obec- 

nie granic państwowych. Przemó” 

wienie to, wygłoszone bez żadnego 

kunsztu oratorskiego, ra sposób re- 

feratu w komisji, zrobiło duże wra* 

żenie ze względu na osobę mówcy. 

Zdawało się potem, że wnioski 

Stresemanna pójdą odrazu do ko- 

sza. Usiłował ich ostrożnie bronić 

delegat Finlandji Procopć, dając 

przez to wyraz zakorzenienym w 
tem państwie sympatjom filonie- 

mieckim. 

Briand, który zgóry podobno 

nigdy mie wie, co powie, starając 

się dostosować do sytuacji, prze- 

zornie odczekał, aż wyklaruje się 

stanowisko innych mocarstw, po- 

czem już bez ceremonji użył sobie 

na Stresemannie. Briand jest mie” 

wątpliwie mówcą pierwszej klasy. 

Najzupełniejszy spokój, wyrazisty 

głęboki głos, wspaniała dykcja i 

dobór słów, subtelny dowcip, zna- 

komita modulacja głosu — wszyst- 

ko to składa się w jego przemó- 

wieniach na całość wprost fascynu- 

jącą. Dzięki temu posiada on moż- 

ność zupełnego opanowania uwagi 

audytorjum. Dar wymowy służy 

temu wytrawnemu parlamentarzyś- 
cie w każdej chwili i w każdej sy- 

tuacji. 

Nie lubi natomiast Briand toro- 

wać nowych dróg w polityce, jeżeli 

nie jest zgóry przekonany, że uzys- 

ka aplauz i poparcie. Polityka poro- 

zumienia z Niemcami, którą uprawia 

od kilku lat, nie jest bynajmniej je- 

go własną koncepcją, lecz rezulta- 

tem wyczuwanego przezeń odpręże- 
nia w uczuciach Francuzów wobec 

Niemiec, powolną realizacją coraz 

pożądanej trwałej zgody z 

Niemcami, opartej na uzyskaniu w 

wyniku wojny status quo. Francja 

niczego już od Niemiec nie pragnie, 

po za tem tylko aby one pozosta- 

wiły ją w spokoju. W chwilach kie- 

dy coś wzbudza we Francji podej- 

rzenie. że Niemcy nie pogodziły się 

z wiecznością traktatu wersalskiego, 

Briand niezwłocznie dyskontuje ten 

nastrój w swoich wystąpieniach. Re- 

welacje o tajnych zbrojeniach nie- 

mieckich wywołały jego słynną mo- 

wę na ostatniem Zgromadzeniu Ligi. 

silniej 

Ostatnio Francuzi są zaniepoko- 

jeni wichrzeniami niemieckiemi w 

Alzacji. Ruch autonomiczny— to jed- 

no, ale wyzyskiwanie go przez Niem- 

cy—to znów co innego. W połącze- 

niu obie te rzeczy stają się bardzo 

niemiłe i obniżają wartość rezygna- 

cyjnych zapewnień Stresemanow- 

skich, wstrząsają z takim trudem 

zbudowanym gmachem zobowiązań 

lokarneńskich. Stresemann zapewne 

nie tylko nie popiera, ale jest bar- 

dzo niezadowolony z aktywności 

pro-niemieckiej w Alzacji. Jest to mu 

obecnie ze wszech miar nie na rę- 

kę, nie może jednak temu zapobiedz. 

Podczas dyskusji genewskiej słowo 

„Alzacja“ nie zostało ani razu wy- 

powiedziane, unosiło się jednak ca- 

ły czas w powietrzu w sali obrad 

Rady. 
Briand problemów mniejszošcio- 

wych nie rozumie inie chce ich ro- 

zumieć. Dostrzega tylko, że kwestja 

alzacka może przy pomocy Niemiec 

lada moment przekształcić się w 

kwestję mniejszościową. A więc na- 

w państwie, gdzie 

„narodo- 
wet we Francji, 

nie odróżnia. się nawet 

wość” i „przynależność państwowa"! 

Ta groźba postawiła Brianda „na 

baczność”, odebrała ochotę do drzem- 

ki. Po jego przemówieniu partja 

Stresemanna była przegrana. O pro- 

pozycjach Danduranda nikt w dys- 

kusji prawie nie wspomniał. Wie- 

dziano, że to tylko przygrywka do 

melodji, którą miał zaintonować 

Stresemann. 

Okolicznością, która poważnie 

oddziałała na stanowisko Rady w tej 

  

Marsz. Piłsudski nie wyjeżdza 
do Sulejówka. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wiadomość, że Marszałek Piłsud- 

ski zamierza wkrótce wyjechać na 

dłuższy odpoczynek do Sulejówka, 

nie odpowiada prawdzie. Marszałek 

Piłsudski nie wyjedzie do Sulejów- 

ka, albowiem panuje tam wilgoć. 

Natomiast w lecieudaje sięna dłuż- 

szy pobyt do Rumunii, gdyż spędzo- 

ny tam poprzednio urlop przyczynił 

się do doskonałej poprawy jego 

zdrowia. 
— 

Nasladogca Huresyna м Poznaniu, 
(Tel, od wł, kor, z Warszawy.) 

Z Poznania donoszą, że władze 
sądowe nakazały aresztowanie pod- 

prokuratora sądu okręgowego w 

Poznaniu p. Dębeckiego za naru- 

szenie powierzonych mu depozytów 

sądowych. 

Kredyty dodatkowe na rok 
1928-29. 

(Tel. od wł, kor. z Warszawy.) 

Ministerstwo skarbu opracowuje 
wykaz kredytów dodatkowych. uru- 
chomionych przez poszczególne mi- 
nisterstwa w wykonywaniu budżetu 
na rok 1928/29. Zestawienie to, 
które wynosić ma około 50 mil. zł. 
będzie niebawem przedstawione 
przez Radą Ministrów Sejmowi ce- 
lem zatwierdzenia. 

Należy zaznaczyć, że uruchomie- 
nie kredytów dodatkowych nie od- 
biło się ujemnie na równowadze 
budżetowej z powodu zwiększenia 
się pozycyj dochodowych budżetu, 

sprawie było wspólne dómarche pię- 

ciu państw mniejszościowych u wiel- 

kich mocarstw, zrobione na tydzień 

przed otwarciem sesji. Stawiało ono 

{ипейт pomiędzy jakiemikolwiek 

zmianami w zobowiązaniach i pro- 

cedurze mniejszościowej, a rozciąg- 

nięciem ich na wszystkich członków 

Ligi, zawierało przytem! zastrzeže- 

nie, że każda zmiana klauzul trak- 

tatu mniejszościowego musi uzy* 

skać zgodę sygnotarjusza. Treść 

odpowiedniego memorandum pięciu 

państw, ujawniona przez gazety 

włoskie i opublikowana w dzień 

rozpoczęcia debaty przez jedno 

z pism genewskich, wywołała wielką 

sensację. 

P. Redaktor Szwalbe wyraził przy- 

puszczenie w jednym ze swoich ar- 

tykułów w „Naszym Przeglądzie", 

przed Genewą, że poseł Okulicz, 

podtrzymując w swojem przemówie- 

niu na komisji spraw zagran. Sejmu 

tezy generalizacji zobowiązań mniej- 

szościowych, nie znał jeszcze nega- 

tywnego stanowiska mocarstw wtej 

sprawie. W. rzeczywistości poseł 

Okulicz niezawodnie o tem wiedział, 

jak również wiedział o tem, że 

wystąpienie Polski z takim postula- 

tem, nie mając narazie szans na 

powodzenie, będzie miało ten sku- 

tek, że skłoni mocarstwa do prze- 

ciwstawienia się tendencjom nie- 

mieckim. Jeżeli min. Zaleski w swej 

dekłaracji bardzo lekko tylko tej 

sprawy dotknął, to dlatego, że ustą- 

pił życzeniom tych mocarstw wza- 

mian za zapewnienie poparcia swe- 

go stanowiska. 

Taktycznie dómarche pięciu państw 

mniejszościowych było posunięciem 

szczęśliwem i skutecznem. Nie na- 

leży tylko robić błędu, przenosząc 

znaczenie tej inicjatywy polskiej na 

teren naszej polityki wewnętrznej 

w stosunku do mniejszości. Polityka 

narodowościowa Polski powinna być 
zbudowana na podstawie własnej 

oceny sytuacji. Konstruktywizm tej 

polityki oparty być musi nie o trak- 

taty mniejszościowe, lecz na prze- 

świadczeniu, że w państwie polskiem 

są różne narodowości, z których 

żadna nie będzie się uważała za 

mniejszość w znaczeniu politycznem. 
Testis. 

Monachjum, 12.II1 1929 r. 

  

Granice państwa kościelnego. 
Tekst układu laterańskiego. 

RZYM, 14/III (Pat). Ogłoszony dziś tekst układu laterańskiego okre- 
ślił granice państwa kościelnego. Część Watykanu będzie stale dostępna 
dla publiczności i będzie podlegała włoskim władzom administracyjnym 
i policyjnym. Przelot nad tergtorjum watykańskiem jest wzbroniony. 
Dygnitarze kościoła i osoby należące do dworu papieskiego nie podlegają 
obowiązkowej służbie wojskowej i wolni są od wszelkich świadczeń oso- 
bistych. Każdy eudzoziemiec, piastujący jakąkolwiek godność w  klerze 
rzymskim, korzysta z tych samych gwarancyj osobistych, które przysłu- 
gują obywatelom włoskim. 

Według ogłoszonego dziś traktatu laterańskiego towarom zagranicz- 
nym przeznaczonym dla państwa watykańskiego przysługiwać będzie pra- 
wo wolnego tranzytu przez terytorjum włoskie. Księża i zakonnicy będą 
podlegali obowiązkowej służbie wojskowej jedynie w razie ogólnej mobili- 
zacji, jednakże i wtedy zachowują strój duchowny w celu ułatwienia im 
ich misji przy arreji. 

WIPTRYSRZACZEKYZA 

Zaprzeczenie pogłoskom o wygnaniu Cziczerina 
BERLIN, 14/1II (Pat). Biuro berlińskie ag. tel. sowietów ogłasza dziś 

w związku z doniesieniem „Demokr. Zeit, Dienst“ o niedobrowolnym 

urlopie Cziczerina oświadczenie, nazywające te pogłoski bezpodstawnymi, 

Cziczerin znajduje się, jak oświadcza berlińskie biuro Tass, w Niemczech 

na kuracji, która wymaga jeszcze długiego czasu. Bezpośrednio po zakoń- 

czeniu kuracji Cziezerin powróci do Moskwy i obejmie urzędowanie. 

Echa sensacyjnego fałszerstwa dokumentów. 
PARYŻ, 14. ill, (Pat). „Le Journal“ donosi z Brukseli, że poszukiwa- 

nia, mające na celu odnalezienie kryjówki Hermana, który sprzedał falsy- 
fikat rzekomego traktatu francusko-belgijskiego, nie doprowadziły de ża- 
dnego wyniku. — Jednakże w czasie rewizji dokonanej w domu panny 
Peters, sekretarki grupy aktywistów, znaleziono szereg dokumentów szta- 
bu generalnego, zawierających dokładne szczegóły szkiców mobilizacji 
wojsk, transportów i składów materjałów. — Panna Peters oświadczyła, 
że dokumenty te wręczył jej Herman. — Policja poszukuje wspólników 
panny Peters w biurach ministerstwa. 

Ucieczka przywódcy zamachu na Kemala-Paszę. 
WIEDEŃ, 14.1I1. (Pat). Dzienniki donoszą z Konstantynopola: Prasa 

turecka uważa Sergiego, który onegdaj zbiegł do Austrji, za przywódcę 
spisku przeciw Mustafie Kemalowi-Paszy. Dzienniki uważają aresztowa- 
nie Sergiego za rzecz niemożliwą, ponieważ między Austrją a Turcją 
niema umowy, dotyczącej wydawania przestępców. Miarodajne koła wie- 
deńskie nie wiedzą nic dotychczas o pobycie Sergiego w Wiedniu. 

Dalsze rozruchy studenckie w Hiszpanii. 
PARYŻ, 14/11! (Pat), „Le Journal* donesi z Madrytu, że strajk stu- 

dentów rozszerza się. Wczoraj wieczorem około 4500 studentów z różnych 
szkół manifestowało przed gmachem min. spr. wewn. Kawalerja strzegąca 
gmachu odparła manifestantów. W związku z tem przyszło do starcia. 
Wówczas kawalerja urządziła szarżę, płazując szablami, przyczem 5 ma- 
nifestantów odniosło rany i zostało przewiezionych na posterunek pogo- 
towia. Wielu innych, którzy odnieśli rany, zdołało się ukryć. 

Poważny stan finansów niemieckich? 
BERLIN, 14/1iI (Pat). Dziś rozpoczęła się w Reichstagu wielka de- 

bata budżetowa obszerną mową ministra finansów Hilferdinga, który od- 
malował w swem przemówieniu poważny stan finansów niemieckich, a 
szczególnie ciężki stan kasy. Pomimo tego zastrzegł się minister katego- 
rycznie przeciwko szerzeniu paniki, oświadczając, że tylko złośliwością, 
albo zwykłą ignorancją można tłumaczyć twierdzenia, zapowiadające nie- 
bezpieczeństwo nowej infiancji. 

Berlin ofiarował prof. Einsteinowi willę. 
BERLIN, 14/Ili (Pat). Magistrat miasta Berlina uchwalił zaofiarować 

prof. Einsteinowi, który ukeńczył 50 lat, wilję w jednej z dzielnic Berli- 
na, jako dożywotne mieszkanie dla uczonego i jego rodziny. 

Polsko-litewska wymiana więzniów—10 sierpnia. 
KOWNO, 14-1i|, (Pat). Pisma donoszą, że wymiana więźniów politycznych pomiędzy 

Polską a Litwą, jaka ma być przeprowadzona na podstawie osiągniętego przed kilku 
dniami porozurnienia, edbędzie się w dn. 10 sierpnia r. b. 

PEDEEZSENZFR AO EA ZTO OE OAIEĆ TA DRZSZZ RD ZRCET ORETECZ CE ZEW AE OZDK SA 

Zrzeczenie się mandatu poselskiego przez 
posła Staganowicza. 

Powodem — groźba K. P. Z. B. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Nowogródka). 

Jak już podaliśmy we wczorajszym numerze, pos. Staganowicz zrzekł 

się mandatu poselskiego. Jak wiadomo, pos. Staganowicz, który jest drob- 

nym rolnikiem i znanym na terenie Nowogródczyzny działaczem białoru- 

skim, wszedł do Sejmu z listy Nr 39, reprezentującej lewicę Hromady. 

W międzyczasie pos. Staganowicz zasiadł w Nowogródku na ławie oskar- 

żonych za należenie do K. P. Z.B. Sąd Okręgowy w Nowogródku unie- 

winnił b. posła Staganowicza. Przy tej okazji rozegrała się przed sądem 

charakterystyczna scena, która długo komentowana była potem w wios- 

kach białoruskich. ° 

Oto, gdy b. poseł Staganowicz wyszedł z gmachu sądu i zakomuni- 

kował swej żonie, że został uniewinniony, Żona jego padła na kolana i 

wyrzekła: „jest w Polsce sprawiedliwość!" 

Te słowa, jak też dalsze, lojalne naogół w stosunku do państwowo- 

ści polskiej postępowanie b. posła Staganowicza na terenie sejmowym 

stało się powodem zrzeczenia się mandatu. 

- Czynnikom komunistycznym zależało na tem, by z b. pos. Staganowi- 

cza uczynić bierne narzędzie w przeciwpaństwowej robocie. Gdy ten nie 

poddawał się komunistycznym dyrektywom iwbrew planom K.P.Z.B,, aby 

zeń uczynić komunistycznego bohatera - męczennika, został przez sąd 

uniewinniony—K.P.Z.B. zagroziła mu, że jeżeli sam nie ustąpi, usunie go 

partja. Mając do wyboru między życiem i śmiercią, pos. Staganowicz sam 

ustąpił. 
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Sprawa b. min. Czechowicza w 
ostatecznem stadjum, 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy), 
Wczeraj śłedcza komisja budże- 

towa Sejmu, badając wniosek lewi- 
cy, domagający się postawienia b. 

ministra skarbu Czechowicza przed 

Trybunał Stanu, uchwaliła wniosek 

pos. Liebermana, stawiający p. Cze- 

chowicza przed Trybunał Stanu za 
przekroczenie w roku budżetowym 

1927/28 budżetu o 562 miijony zł. 

oraz za przeprowadzenie szeregu vi- 
rements w tym budżecie wbrew u- 
stawie skarbowej. Wniosek ten ko- 
misja przyjęła 18 głosami przeciw- 
ko 9. Przeciw wnioskowi głosowali 
klub B. B. i Frakcja Rewolucyjna, 
zaś koło żydowskie wstrzymało się 
od głosowania, 

Należy podkreślić ten fakt, że 
wniosek p. Liebermana oparty jest 
tylko na jednej części żądania lewi. 
cy, a mianowicie e pociągnięcie p. 
Czechowicza do odpowiedzialności 
konstytucyjnej, Natomiast część dru- 
ga żądania lewicy, domagająca się 
oskarżenia b. ministra skarbu Cze- 
chowicza z art. 686 K. K. została 
wyłączona przez p. Liebermuna z 
jego wniosku, albowiem doszedł on 
do przekonania, iż Trybunał Stanu 
może rozpatrywać tylko spór po- 
między Sejmem a ministrami, a w 
żadnym razie nie może opierać się 
na postępowaniu karno-sądowem. 

Musimy zwrocić uwagę, iż twór- 
cy demonstracyjnego wniosku, pod 
którym podpisany był zresztą i p. 
Lieberman, świadomie i tendencyj- 
nie wstawili do swego żądania art. 
686 Kod. Kar. by w ten sposób 
wywołać w społeczeństwie wra- 
żenie, iż rząd musi stanąć przed 
Trybunałem sądzącym za trwonie- 
nie pieniądza publicznego co kolidu- 
je z kodeksem karnym. Jednakże 
p. Lieberman, który początkowo sam 
bronił tej tezy, musiał ustąpić przed 
presją opinji społecznej, która zna 

dokładnis dorobek obecnego rządu w 

dziele naprawy finansowej i gospodar- 
czej państwa. 

Wedle ustawy o Trybunale Sta- 
nu może Trybunał za czyny, o któ- 
re oskarżony jest b. minister Cze- 
chowicz wymierzyć następujące ka- 
ry: Pozbawić czasowo lub na stałe 
biernego albo czynnego prawa wy- 
borczego do ciał i instytucyj pu- 
blicznych. Pozbawić czasowo lub na 
stałe prawa piastowania urzędów pu- 
blicznych, z czem łączy się przenie- 
sienie na emeryturę, tudzież w mia- 
rę uznania Trybunału Stanu zmniej- 
szenie uposażenia emerytalnego naj- 
wyżej do połowy. Wydalić ze służ- 
by państwowej z utratą praw, wy- 
nikającyeh z tej służby, Trybunał 
Stanu może także, uwzględniając o- 
koliczności czynu, poprzestać na u- 
znaniu oskarżonego za winnego bez 
wymierzenia kary. 

Szczegółowe sprawozdanie na ko- 
lumnie 4-ej. Red. 

B. min. Czechowicz przechodzi 
na emeryturę, 

Ministerstwo skarbu przeprowa- 
dza obecnie formalności, związane 
z przyznaniem emerytury b. mini- 
strowi skarbu Czechowiczowi. P. 
Czechowicz otrzyma pełaą emetytu- 
rę w randze ministra. 

Zgon znakomitego uczonego. 
Zmarł w Warszawie, przeżywszy 

lat 59, Wiktor Porzeziński, doktór 
językoznawstwa indoeuropejskiego, 
prof. zwyczajny językoznawstwa in- 
porównawczego wydziału humani- 
stycznego Uniwersytetu Warszaw- 

skiego. 
Prof. Wiktor Porzeziński wydał 

szereg dzieł w zakresie językoznaw- 
stwa ogólnego, gramatyki historycz- 
nej języków bałtyckich i słowiań- 
skich oraz ogólnej gramatyki porów 
nawczej języków indo-europejskich. 

Był członkiem rzeczywistym Pol- 
skiej Akademji Umiejętności, człon- 
kiem towarzystw naukowych w 
Warszawie i Lwowie, prezesem Pol- 
skiego Tow. Językoznawczego, wice- 
prezesem Kasy im. J. Mianowskiego, 
przewodniczącym Powszechnych Wy- 
kładów Uniwersyteckich. Przed woj- 
ną wykładał na Uniwersytecie Mo- 
skiewskim. 
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Z komisji ogólno-gospodarczej komitetu regjonalnego. 

W lokalu urzędu wojewódzkiego 

odbyło się onegdaj wieczorem pod 

przewodnictwem p. prof Zawadzkie- 
go posiedzenie komisji gospodarczej 
komitetu regjonalnego. Byli obecni 

m. in. przedstawiciele wszystkich 
erganizacyj gospodarczych, czynnych 

na terenie Wilna. 
Omawiane były memorjały o sy- 

tuacji gospodarczej Wileńszczyzny, 
wręczone ostatnio p. wojewodzie. 

Pan przewodniczący prof. Za- 
wadzki referując te memorjały, omó- 

wił szerzej postulaty w nich wysu- 

nięte. Podkreślił między innemi przy- 

chylny stosunek członków komisji 
do tych postulatów. Bardzo przy- 

chylnie do nich ustosunkował się 
również p. wojewoda Raczkiewiez. 

Jednakże zaznaczono, że memoranda 
są zbyt ogólnikowe i zawierają ma- 

ło konkretnych danych. P. wojewo- 
da pragnąłby życzenia sfer kupiec- 

kich, przemysłowych, rzemieślni- 
ezych popierać przed czynnikami 

miarodajnymi, lecz memorjały za- 
wierają za mało materjała, którym 

by można było postulaty w nich 

wysunięte należycie uzasadnić. 
P. prezes [zby Skarbowej Malec- 

ki poddał wątpiiwości niektóre dane 
liczbowe,któremi memorjały operują. 
W memorjałach wskazano, że obro- 

ty w roku 1928 spadły w stosunku 

do 1927 na 38 proc. Natomiast księ- 

gi niekórych przedsiębiorstw wyka- 

zują zwyżkę obrotu. Tak np. przed- 

siębiorstwo żelazne f-my b'cia Cho- 
łem zamknęło swój bilans za rok 

ub. znacznie większym obrotem, ni? 

w roku 1927. Podobnie mają si“ 
sprawy « browarem parowym „SZz0” 
en“. 

Przedstawiciele kupieciwa wska- 
zali na to, że z tycn konkrstnych 
przykładów nie można jeszcze snuć 
ogólnych wniosków. Bracia Cholem 
w ub, roku mieli duże obroty z in 
stytucjami komunalnymi, które czy- 
niły zakupy na cele inwestycyjne. 
Zwiększenie obrotu tej firmy tłóma- 
czy się jedynie wzmożoną akcj: in- 
w estycyjną naszych tereuów. Ogól- 
nie zaś biorąc konsumcja materja- 
łów żelaznych u nas spadła do mi- 
nimum. Browar Szopena zdobył w 
zeszłym roku nowe rynki zbytu po 
za Wileńszczyzną, jak to м Lom- 
żyńskiem i inn. Ogólnie zaś siła na- 
bywcza i konsumcyjna mieszkań- 

ców naszych województw jest mini- 
malna. 

Konkretnych wniosków w spra- 
wie wszystkich tych memorjałów 
nie przyjęto. Uchwalono jedynie po- 
dzielić komisję ogólno - gospodarczą 

na 2 subkomisje: handlową i prze- 
mysłową. Komisja handlowa odbę- 
dzie swoje posiedzenie w najbliższą 
środę. Na posiedzenia tem drobni 
handlowcy powinni dostarczyć licz- 
by dotyczące ilości zlikwidowanych 

sklepów (drobnych przedsiębiorstw 
handlowych) i w cyfrach tych ma 
być uwzględniony stosunek ilościo- 
wy sklepów zamkniętych do czyn- 
nych. — 

  

KRONIKA KRAJOWA. 
— Realizacja miejskiej akcji two- 

rzenia rezerw żyta. Z. kredytów 

uzyskanych w formie pożyczki z 

Banku Rolnego, magistrat m. Wilna 

poczynił zakupy żyta, które w wy- 
zwyżki cen na 

chleb, zostanie rzucone na rynek. 

Akcja zakupu żyta została już defi- 

nitywnie zakończona. Ogółem zaku- 

pione zostało 585.863 klg. żyta. | 

Koszty całego zakupu wraz z 

dostawą, wyładowaniem i kosztami 

administracyjnemi wyniosły 219.778zł. 

— Zażegnania kryzysu węglowego. 

Wobec całkowitego unormowania 

sprawy transportu węgla kamienne- 
go, na skutek zarządzenia minister- 
stwa komunikacji, dyrekcja kolejowa 
zaprzestała wydawania zapasów wę- 
gla ze swych zapasów dla potrzeb 
ludności i zakładów komunalnych. 

— Ulgi taryfowe na przewóz żyta 
do Wileńszczyzny. Na wniosek p. wo- 
jewody wileńskiego, ministerstwo 

komunikacji przedłużyło do dnia 15 

lipca r. b. termin ważności ulgi ta- 
ryfowej dla przewozu do wojewódz- 
twa wileńskiego żyta, przeznaczone- 

go dla ludności najbardziej dotknię- 

tej klęską nieurodzaju oraż dla two- 
rzenia rezerw zbożowych na wypa- 
dek raptownej zwyżki cen na pro- 
dukty chlebowo-zbożowe w mias- 

tach, istniejących na terenie woje- 

wództwa. 
  

Giełda warszawska 2 dn. 14. III. b. m. 

WALUTY i DEWIZY: 
Belgja ь Pare 123,80—123,49 
Kopenhaga 237,15 — 237,15 
Londyn 43,29—43.18 

Nowy York ъ 8,90—8,88 

Paryż = RA 34,84 —34,75 
Praga bs + „ 26,409/,—26,34!/> 
Szwajcarja + 171,52'/,—171,10'/, 
Włochy . i Ši Ss 46,76—46,64 
Marka niemiecka |. . . 211,61 

Papiery procentowe: Pożyczka inwesty- 

cyjna 113—112,75. Premjowa dolarowa 94— 
96. 5% konwersyjna 67. 5% kolejowa 59. 
10% kolejowa 102,50. 8% L. Z. Banku Go- 
spodarstwa Krajowego i Banku Rolnego, obli- 
gacje Banku Gospodarstwa Krajowego 94, 
Te same 7%—83,25. 4!/,% ziemskie 49,75— 
50. 8% ziemskie dolarowe 95,75. 7% — 86. 
4'/,% Warsz. 48. 5% Warsz. 52,75. 8% 
Warsz. 69,75—70—69,50. 
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Dusza ludu bialoraskiega. 
(Wrażenia z pobytu nad jeziorem 

Wissniewskiem). 

Wieją wichry przeciągłe; wieją 
wichry ponure; a w ślad za nimi, 
za włodarzami białoruskiej krainy 
biegnie czeladź służebna chmur i 

ciemnych obłoków, zakrywając czę- 
sto i gęsto jasne słońca spojrzenie, 

i mrok i smutek i beznadziejnej 
szarzyzny osłonę zarzucając na mo- 
re spragnione blasków słonecznych 

łąki, na długie i szerokie bagna, to- 
pieliska, rojsty i na cichą piaszczy- 
stą tych okolic glebę. 

Nie odpoczęła ziemia jeszcze po 
strasznej wieków i ludzkości hańbie 
wojny. Pokryta wrzodami nierozko- 
panych okopów w trzewiach swych 
kryje moc kul, pocisków, granatów 
i całe zwoje kolczastego drutu. Wiel- 
kie sznury gleby drzemią odłogiem. 
Właściciele daleko! Miotła wojny 
rozniosła ich szeroko po świecie na 
bezpowrotną tułaczkę, a na ich bać- 
kauszczynie młode gęste zarośla 
brzóz i osin chylą swe drżące czoła 
w pokłonach przed stale płynące- 
mi wichrami. 

Smutna tu ziemia! Ziemia ža- 

łobnica! Zda się, że słońce omija 
ją zdaleka, pamiętne i pełne jeszcze 
wspomnień koszmarnych i grozy 

* wojennej, że niebo nie wypłakało 

    
   
        
          

     

    

NAJLEPSZE WIRÓWKI 

„BALTIC“ 
MAŠLNICE, WYGNIATACZE, 
NACZYNIA ORAZ ROŽNE 
NARZĘDZIA I PRZYBORY 
MLECZARSKIE, POLECA 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a 

TANI WYPRZEDAŻ WIRÓWEK 

„DIABOLO“. 

  

   

  

DOM-willa 
parterowy, murowany, skanalizowany, 

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

NASIONA 
Z NAJLEPSZYCH ŹRÓDEŁ POLECA 

Lygmnt NĄ GRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 

sg ŻĄDAĆ CENNIKÓW. 

  

     

          
    

    

    

Pożyczka stabilizacyjna a sprawa 
Czechowicza. 

(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

W notowaniach polskiej pożycz- 
ki stabilizacyjnej na giełdzie ame- 
rykańskiej nastąpiła w dniu wczo- 
rajszym lekka poprawa. Według in- 
formacyj, otrzymanych w Warsza- 
wie z Nowego Jorku, notowano wczo- 
raj pożyczkę stabilizacyjną na gieł- 
dzie nowojorskiej na poziomie 84.50. 
Obecnie panuje tendencja zwyżkowa 
dla papierów pożyczki stabilizacyj- 
nej. Kurs emisyjny polskiej pożycz- 
ki stabilizacyjnej wynosił 92 dol., a 
obecnie przez poruszenie przez 
Sejm sprawy min. Czechowicza kurs 
utrzymywał się na poziomie 88. 

łez wszystkich nad jej niedolą, bo 
deszcz pada i pada, a wsie, osady, 
pola i łąki pławią się i toną w bru- 
dnych błota kałużach. 

"A kiedy wreszcie nastaną dni 
pogodne; kiedy jasne promienie 
wypiją z dróg wodę; gdy nad szep- 
czącem zbożem zanuci skowronek, 
a bocian wyruszy na swą poważną 
przechadzkę po łące—usłyszysz, jak 
zdaleka od sinej przestrzeni leci 
wichrem gnana ku tobie dusza zie- 
mi, serce ziemi i krew ziemi bialo- 
ruskiej: krótka, zawodząca, mono- 
tonna pieśń... 

Białoruska pieśń. 
„O białoruska pieśni! Ty, jak kraj ten cały 

Posępny nosisz wdzięk; 

Kurhany i mogiły nutę ci podały 
I kmieciów dawnych jęk... 

Dziś kwitniesz dziko, w zapomnieniu, 
Lecz gdy cię wznięsie mistrz w natchnieniu 
wiat uczci ciebie w podziwieniu 

Bo nowy dasz mu dźwięk*. 

W. Gomulicki, 

Piesń—to dusza Białorusi! Pieśń— 
to serce Białorusina! Pieśń—to ta 
ziemia cała. Melodja jej ukształto- 
wała się jeszcze przed wiekami i 
pozostała niezmienną w swej mo- 
notonji, jak odwiecznie niezmienna 
cała tu przyroda. Zadumaną i po- 
wolną jest pieśń, jak zadumany i 
apatyczny Białorusin. Nie zabrzmi 
ona nigdy wysokiemi górnemi to- 
nami, nie rozlegnie się wdzięcznem, 

mocnem echem, jeno snuje się, za- 
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"Tadeusz 
Są uczeni—nieraz nawet najwięk- 

si—którzy, całe życie zamknięci w 
ciszy swego laboratorjum, budują 
gmach wiedzy w zupełnem odosob- 
nieniu od świata nie-fachowcėw, 
jedynie w porozumieniu ze współ- 

pracującymi. Wówczas wartości kul- 

turalne, przez ich pracę stworzone, 

przedostają się do świadomości o- 
gółu za pośrednictwem innych. 

Ale są i tacy, którzy, w najbar- 
dziej nawet „eroteryczny“ i niedo- 
stępny dla niewtajemniczonych spo- 
sób zdobywają nowe prawdy nau- 
kowe, równocześnie sami przetwa- 

rzają je na wartości kulturalne, sa- 

mi nadają im kształt wymowny wo- 
bec każdego, kto na sprawy kultu- 
ry jest czuły. Do takich należy Ta- 
deusz Zieliński, profesor uniwersy- 
tetu warszawskiego, jeden z naj- 
większych dzisiaj na świecie bada- 
czy starożytności klasycznej. 

Owa starożytność — to dla każ- 
dego człowieka istotnie kulturalne- 
go — jakby druga ojczyzna. Stam- 

tąd biorą początek wszystkie pod- 
stawowe idee, któremi żyje Europa, 
wszystkie strumienie jej kultury. 
wszystkie dziedziny, związane z 
najgłębszą istotą tej kultury, są tyl- 
ko dalszym ciągiem tego, co się 

kiedyś zrodziło w Grecji i za po- 

tężnem pośrednictwem wszechświa- 
towego państwa rzymskiego prze- 

kazane zostało wiekom  nadcho- 
dzącym. Zieliński za jedno z zadań 
swego życia twórczego uważa wy- 

krycie, wyjaśnienie i jak najbardziej 
wszechstronne oświetlenie tych zwią- 

zków genetycznych. „Świat staro- 

żytny” — mówi w przedmowie do 

zbioru swych prac o charakterze 
dostępnym dla nie fachowców *) — 

„był dla mnie... ożywczem źródłem, 
z którego dobywałem nieśmiertelne 

idee, tworzące do dziś dnia nasz 

pokarm umysłowy.  Biologja i bio- 

grafja tych idej—taki był ten wspa-- 

niały gmach, który mi już od da- 

wien dawna zarysowywała moja 

wyobražnia“. 
Działalność Zielińskiego w sferze 

badania starożytności klasycznej jest 

niezmiernie wielostronna. Obejmuje 

ona całokształt świata starożytnego, 

zarówno w obu jego połowach — 

greckiej i rzymskiej — jak i we 

wszystkich prawie dziedzinach Ży- 

cia i twórczości. Pomnikowe prace 

o Cyceronie — o jego życiu po- 

śmiertnem w ciągu wieków pośró 

narodów Europy średniowiecznej 

i nowożytnej”) i o rytmice jego pro- 

zy”); otwierająca zupełnie nowe 

drogi i stanowiąca dziś podwalinę 

nowoczesnych badań w tym kierun- 

ku praca o kompozycji komedji at- 

tyckiej V w. przed Chr.*); olbrzymi 

trud rekonstrukcji, o ile to tylko 

możliwe, treści wszystkich zaginio- 

nych tragedyj Sofoklesa i znacznej 

części Eurypidesa, jak również inne 

niezmiernej doniosłości prace, zwią- 

zane z tragedją grecką *; wielki 

cykl prac — jeszcze nie zakończo- 

ny — z dziedziny historji religij an- 

tycznych“) — to wszystko nie wy- 

czerpuje bynajmniej jego zasług na 

polu pomnażania naszej wiedzy o 

starożytności i ukazywania jej w 

nowem syntetycznem świetle. Jako 

budowniczy nauki o świecie antycz- 

nym stoi Zieliński w rzędzie naj- 

pierwszych koryfeuszów współczes- 

nej filologii klasycznej, otoczony 

sławą wszechświatową. 
  

1) Z życia idej, t. I, Zamość 1925. 

2) Cicero im Wandel der Jakrhunderte, 
*) Das Clauselgesetz in Cicero's Reden. 

Der konstruktive Rhythmus in Cicero's Re- 
den i inne. 

*) Die Gliederung der altattischen Ko- 
módie. 

*) Tragodumenon libri tres, Kraków 1925; 
Sofokles i jego twórczość tragiczna, Kraków 

1928; Tom Ill rosyjskiego przekładu trage- 

dyj i fragmentów Sofoklesa (Moskwa 1915) 

i inne. 
«) Religja starożytnej Grecji, Warszawa 

1921; Religja Hellenizmu, Warszawa 1925. 

wodzi i przeciąga po mokrych ni- 
zinach. 

l wszystko w jej melodji usły- 
szysz. Dobiegnie do twej duszy w 
jej zawodzeniu skarga ukryta na 
dnie serca — skarga nieświadoma. 
Ozwie się w niej tęsknota za czemś 
nieznanem. Ozwie się w niej po” 
mruk wichrów jesiennych, szloch 
chmur rozpłakanych, skurcz słońca 
i dreszcz ziemi w czasie zimowych 
buranów. ‚ 

Uslyszysz w niej wycie glodnych 
wilków, kwik mordowanego przez 
zbójcę jastrzębia zajączka, rozpaczli- 
we kwilenie krążącej nad jeziorem 
czajki. Zda ci się, gdy słuchasz tej 
pieśni, że to matka Bialorusinka, 
skarży się i płacze na pogrzebie 
zmarłego dziecka, że młoda dziew- 
czyna szlocha i żaleje na swojem 
weselu za minionemi dniami zlo- 
cistej swobody, że  spracowany 
chłop przeciągle pogania chudego 
konika po roli. 
Pieśni białoruskie są zwykle krótkie, 

dostosowane do okoliczności, prze- 
ważnie rzewne, kończące się prze- 
ciągłem zawodzeniem. To właśnie 
przeciąganie melodji — to podsta- 
wowy nerw każdej białoruskiej pio- 
senki. Oto jedna z pieśni stworzo- 
na ku czci i powitaniu wiosny, któ- 
rą zebrane dziewczęta, pięknym 
wiosennym wieczorem (koło św. 
Jurja) śpiewają; 

Da ty wiasna, ty krasna. 
Da sztosz ty nam priniasta? 

WA EN S Kd 

    

Zieliński IEIINSKI. 

Cały szereg zpośród wspomnia- 
nych przed chwilą dzieł posiada 
formę dostępną nietylko dla specja- 
listów. Itutaj występuje przed nami 
Zieliński jako nietylko uczony, ale 
i pierwszorzędny artysta. Przede- 
wszystkiem jako artysta konstrukcji, 
idealny architekt. Wewnętrzna logi- 
ka koncepcji wypowiada się naze- 
wnątrz w idealnie adekwatnych 
formach i nieskazitelnie harmonijnej 
budowie. Niedościgłym wzorem jest 
tu zwłaszcza wspomniana już książ- 
ka o Sofoklesie, stanowiąca poza 
tem przebogatą skarbnicę myśli 
i bezcennych nieraz odkryć w dzie- 
dzinie historji religji, ewolucji wer- 
syj mitów, dziejów idej moralnych 
i techniki poetyckiej tragedji. Jest 
to bezsprzecznie jedno z najznako- 
mitezych i najgłębszych dzieł synte- 
tycznych, a zwróconych do ogółu 
ludzi myślących, jakie kiedykolwiek 
napisane zostały o starożytności 

greckiej. Głębokie wczucie się w 

świat starożytny, świetna plastyka 
wyobraźni i wykształcony na nie- 
śmiertelnych wzorach prozy antycz- 
nej, a zarazem uderzająco indywi- 
dualny styl — czynią „popularne* 
prace Zielińskiego lekturą porywa- 
jącą, dają czytelnikowi poza wglą- 
em w świat dlań nowy i pełen 

przykuwającego czaru, poza nowymi 
horyzontami koncepcyj myślowych, 
prawdziwą rozkosz artystyczną. 

Wspomniałem wyżej o głębo” 
kiem wczuciu się w świat staro” 

żytny, które charakteryzuje twór- 
czość naukową Zielińskiego. Owo 
wczucie się uważa on i teoretycz“ 

nie za konieczny warunek zdoby” 
cia o świecie starożytnym istotnej 

wiedzy. | o ile chodzi © niego sa- 

mego, to śmiało powiedzieć można, 
że niewielu jest i było w przeszłoś” 
ci badaczy i tłumaczy świata staro- 

żytnego, którzyby tak wiele o nim 

wiedzieli wiedzą najgłębszą, wie- 

dzą — mówiąc za Pindarem — 

„przyrodzoną", której nigdy nie po” 

siędzie ten, co się jedynie „nau- 
czył”. Bo Zieliński jest nietylko u” 
czonym, nietylko popularyzatorem— 
artystą, ale prócz tego, a raczej na 
pierwszym planie—myšlicielem, žar- 

liwym wyznawcą i głosicielem prawd, 

zdobytych wczuciem się i pracą, 

budownikiem poglądu na świat, o- 
partego na dziedzictwie antyku. Ba- 
danie starożytności nie jest dlań 
tylko badaniem: jest równocześnie 
najgłębszą treścią jego życia, jest 
misją, z której jasno zdaje sobie 
sprawę. ; 

Trudno w niewielu słowach na- 
kreślić choćby pobieżnie oblicze 

duchowe tego wyjątkowego pośród 

uczonych zjawiska. Właściwie Zie- 

liński, jako uczony, pisarz, myśliciel, 
ma nie jedno, lecz kilka różnych 
oblicz. Ten wielki syntetyk jest ró- 

wnocześnie autorem dzieł, wymaga- 

jących tak mrówczej i żmudnej pra- 
cy, takiego badania mikroskopowe- 
go, że niewielu najbardziej nawet 

zasklepionych 'na swoim odcinku i 
nic poza nim nie widzących praco- 
wników może się z nim pod tym 
względem mierzyć. Ten natchniony 
głosiciel prawd wyczutych jest rów- 
nocześnie mistrzem logicznego ro- 
zumowania, konstruktorem iście ma- 
tematycznych dowodzeń, szermie- 
rzem  nieubłaganej argumentacji. 
W sile przekonywającego argumen- 
tu widzi on siłę moralną; w zdolno- 
ści do wyrzeczenia się najgłębiej ' 
zakorzenionych i najdroższych prze- 
konań, jeśli zostały logicznem rozu- 
mowaniem obalone, dostrzega jedną 
z naczelnych nauk, z jakiemi zwra- 
ca się do nas starożytność, czcząca 
oderwaną od osób iwzględów, bez- 
osobową i beznamiętną, niezwalczo- 
ną potęgę „logosu*. 

W tej chwili Wilno gości Zieliń- 
skiego w swych murach. Wielki u- 

Starym babom po kijku; | 

Malym dzietkam po jajku... 

Molodeiczkom po synkų 

A dzieuczatom po wianku... 

Są i pieśni dowcipne, jak n. p. 
podczas sianokosów. 

Na bołocie kasiec kosić; 

Da prylahszy hałosić! 
Da czemuż ty kasiec płaczesz 

Da czy twaja kasa tupa!? 

Da czy twaja żena hłupa? 
Da moja kasa ostra; 

Da moja żena szustra; 
Da priniesła obiedaci chleba sku- 

ryneczku; 

Cebuli pieryneczku % soli drabi- 
neczku, 

Pieśń towarzyszy Bialorusinowi 
wszędzie; z nią się rodzi i przy jej 
dźwiękach umiera. 

Pogrzeb, 

Pamiętam!... Posępny, 'listopado- 
wy był dzień, wieś po opłotki tonę- 
ła w błocie środkiem bagnistego 
gościńca ciągnął kondukt pogrze- 
bowy. Trumna otwarta: z niej bły- 
szczy wyżółkła i dziwnie pogodna 
twarz zmarłej. Przed tłumem czla- 
piący pop z djakiem łącząc bas z 
tenorem spiewają „Hospodi pomi- 
luj“, a za trumną matka placzka. 
O ten płacz i spiewny szloch, żal 
ogromny, który drgał w wysokich 
tonach zawodzenia; to ciężkie oło- 

Koniec kaczaków, komitadźi i ruta w dydowstiej mę żak 
hajduków w Jugosławji. 

Ostatni numer czasopisma biało- 
grodzkiego „Policja* przynosi cie” 
kawe dane, dotyczące likwidacji 
rozmaitych na terytorjum dzisiej- 
szej Jugosławji grasujących uzbro- 
jonych band, jak to: macedońskich 
komitadżi, kaczaków, hajduków i t. 
p. Po wojnie światowej jugosło” 
wiańska służba bezpieczeństwa 
postawiła sobie, między innemi, za 
zadanie zlikwidowanie kaczaków, 
komitadżi, hajduków i bandytów 

czarnogórskich. Zadanie to było 
niełatwe, ale dzięki wytężonej pra” 
cy ze strony kierowników policji i 
żandarmerji jugosłowiańskiej zosta- 
ło ono całkowicie wypełnione. 

Bandy kaczaków były „biczem” 
Serbji południowej. llość bandytów 
tych rosła z roku na rok, tak że w 
roku 1924 było ich w Serbji połu- 
dniowej już około 1.200. W roku 
tym organy bezpieczeństwa rozpo” 

częły z nimi regularną wojnę, w 
rezultacie której 316 kaczaków za” 
bito, 175 wzięto do niewoli, a 626 
zmuszono do bazwarunkowej kapi- 
tulacji. Pozostali członkowie band 
zbiegli poza granice kraju, udając 
się preważnie do sąsiedniej Albanii. 
Znani przywódcy kaczaków, Azim 
Bejta i Kalosz Zając, padli w wal- 
kach z policją jugosłowiańską. 

Obok  kaczaków postrachem 
ludności Serbji południowej były 
bandy macedońskich komitadżi. W 
roku 1923 na terytorjum Serbji po- 
łudniowej grasowało ogółem około 

800 macedońskich komitadżi, dzia- 
łających w mniejszych grupach, 
które stały pod dowództwem spe- 
cjalnych „wojewodów*. Policja ju” 
gosłowiańska już przed pięciu laty 
przystąpiła do likwidacji tych band, 
które też całkowicie wyparte zosta- 
ły poza granice państwa. W wal- 
kach z policją jugosłowiańską pad- 
ło 88 komitadżi, a 168 wzięto do 
niewoli. Reszta przeszła przez gra- 
nicę do Bułgarji. Dzisiaj działalność 
komitadżi macedońskich ogranicza 
się do sporadycznego przekraczania 
granic i dokonywania na terytor“ 
jum Serbji południowej zamachów 
na funkcjonarjuszy jugosłowiańskich 
władz bezpieczeństwa. 

Również problem „Hajdukėow“ 

rozwiązany został w Jugosławii na- 

der gruntownie. Hajducy rekruto- 

wali się z pośród najodważniejszych 
i najgroźniejszych bandytów serb- 

skich, a ich przywódcy, Rabejicz 

i Radowanowicz należeli do najpo- 
pularniejszych hersztów band zbu- 
jeckich na całym półwyspie bałkań- 

skim. Z odwągi swej słynęli rów- 

nież dwaj inni przywódcy hajduków, 
bracia Barbulówicz, którzy we dwój- 

kę przez kilka godzin stawiali czoła 

dwum plutonom żandarmerji, pół 

kompanji piechoty i jednemu od- 
działowi karabinów maszynowych. 
Dopiero kiedy domek ich, w którym 

się zabarykadowali, stanął w pło- 
mieniach, zmuszeni byli opuścić 

swą „twierdzę” i padli wtedy od kul 
przeciwników. Obecnie „hajdukėw“ 
w Jugoslawji prawie wcale juž nie- 
ma,—w każdymbądź razie nie dają się 

oni ani policji, ani ludności we znaki. 

JAN BULHAR 
ARTYSTA-FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje od godz. ©—6 
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czony wygłosi cztery wykłady pu- 
bliczne w uniwersytecie, przema- 
wiać będzie również na Środzie Li- 
terackiej. Dla uniwersytetu naszego, 
a również i dla wszystkich, którzy 
choć w części zdają sobie sprawę 
z ogniw, wiążących nas z kulturą 
starożytną, przyjazd jego jest praw- 
dziwem świętem. 

Stefan Srebrny. 

wiane pokrycie błękitu, wicher šci- 
nający krew w żyłach; otwarta 
trumna młodej dziewczyny i wpa- 
trzone w zwłoki  słaniająca śię 
matka — to cząstka wielkiej potę- 
żnej a prostej, a smutnej i powagi 
pełnej duszy tej ziemi.i 

- Objawiła mi się ona w słowach 
matki: „O moja Marysia; o moja je- 

dyna, o moja rodnaja, moja ty do- 
czuszka, a hdzie twoj mużyczok, hdzie 

twai swateczki"... | 
Tę skargę straszną zbolałego 

serca matczynego odczuje . każda 
matka na ziemi, ale tak wyśpie- 
wa tylko  Białorusinka. Bo du- 
sza tego narodu, to prawdziwa, 
polna, śpiewna, czysto słowiańska 

usza. 

Wierzania 1 габобопу. 

Nedza tu i ciemnota wielka. Od- 
wieczne morze zabobonów i gusel, 

wiara w złe oczy, wróżbitki i zna- 
chorów. Olbrzymie pole dla badaczy. 
Na Białorusi bowiem wszystkie cho- 
roby pochodzą z przestrachu albo 
z prastudy. 

Zakluje babę w piersiach—zlękla 
się, zapłacze dziecko we śnie—prze- 
straszyło się. Trzeba radzić! Sposo- 
bów jest wiele. Najskuteczniejszy— 
to iść o północy na cmentarz, na- 
skrobać mchu z krzyża, nabrać zie- 
imi z grobu, gotować to wszystko 
w domu razem i dać nieszczęsnemu 
pić. Sposób to jednak cokolwiek 
trudny, dlatego jest wiele łatwiej- 

  

aladomitkiej 
Od zarządu wzajemnej pomocy studen“ 

tów Żydów U, 5. В. otrzymujemy niniejszy 
list, który w imię bezstronności poniżej za- 
mieszczamy: 

W związku z notatką p.n. „Skan 
dale w żydowskiej mensie akade- 
mickiej“ która ukazała się w „Kur- 
jerze Wileńskim" Nr. 60 z dnia 13 
b. m. zarząd stowarzyszenia. wza- 
jemnej pomocy studentów Żydów 
U. S. B. wyjaśnia co następuje: 

Obiady w żydowskiej mensie 
akademickiej były od początku jej 
istnienia rytualne. 

Kilka lat temu zaprowadzone 
zostały obiady nmierytualne celem 
obniżenia ich ceny. 

Obecny zarząd pod naporem 
żydowskiej opinji społecznej zapro” 
wadził za wzorem żydowskich sto“ 
warzyszeń samopomocowych  in- 
nych środowisk obiady rytualne — 
świeże, higjeniczne nie zmieniając 

przytem ani jakości i ilości, ani ce- 
ny obiadów. 

Fakt ten został jednak wyko- 
rzystany przez t. zw. „soc. Farband* 
(związek socjalistyczny) dla wywo” 
łania awantur i dla zdyskredytowa- 
nia zarządu w oczach opinji społecz” 
nej. We środę ubiegłego tygodnia. 
kiedy poraz pierwszy były wyda- 
wane te obiady, zorganizowana gru” 
pa „soc. Farbandu“ zajęła wszyst” 
kie stoliki w jadalni, nie dopuszcza- 
jąc w ten sposėb spokojnych i nie- 
rozpolitykowanych kolegow do spo- 
Żywania obiadu. .W dniu następ” 
nym doszło nawet do ekscesów ze 
strony „soc. Farbundu* i kilku ko- 
legów mocno  poturbowano. Nie 
pomogła tu interwencja policji. 

Dopiero w piątek położono kres 
tym niesłychanym i nieodpowiada- 
jącym godności akademickiej awan- 
turom. Nie chcąc dopuścić do pow- 
tarzania się tych awantur i mając 
na względzie bazpieczeństwo oso- 
biste kolegów—prezydjum zarządu 
postanowiło zamknąć lokal Stowa- 
rzyszenia. Uchwała ta została na- 
tychmiast zakomunikowana kurato- 
rowi Stowarzyszenia prof. Zawadz- 
kiemu, który ją aprobował. 

Zaznaczamy, iż t. zw. obiady 
„koszerne* mają w tym wypadku 
znaczenie zupełnie drugorzędne, i 
cała sprawa ma tło czysto polityczne 
i jest ogniwem w akcji czynnego 
sabotowania wszelkich przedsięwzięć 
Zarządu Stow. Wz. Pom. Stud. 
Żydów. ! 

W końcu musimy dodać, że „Soc. 
Tarband* dla przeprowadzenia tej 
całej zgóry uplanowanej akcji wy- 
łonił t. zw. „Komitet Walki", i że 
zarząd z żadną „lłewicą* nie per- 
traktowałi pertraktować nie zamierza. 

Zarząd Wzajemnej Pomocy Stud. 

Żydów О. 6. В. о Wilnie. 

* * * 

Ze swej strony musimy pod- 

kreślić, że jednak trwamy przy u- 

przednio zajętem stanowisku, że 

sjonistyczny zarząd usiłował nadać 

dalszemu rozwojowi wypadków w 

mensie tło polityczne. Dowodzi te- 

go chociażby oświetlenie całego 

zajścia przez „T[og”, który pisał 

wyrażnie, że zarząd przez propo- 

zycję prowadzenia pertraktacyj z 

lewicą zamierza te skandale dyskon- 

tować politycznie. ! 

Nie zgadzamy się również z kal- 
kulacją ceny, jaką w powyższem oś- 
wiadczeniu wyprowadza zarząd. 'No- 
wowprowadzone bowiem obiady 

koszerne przez to, że, jak nas 
informują, są gorsze—są tem samem 
droższe. 

Na tem przerywamy dyskusję. 

(Red.) 

szych, a również skutecznych. Prze 
lękło się dziecko psa, nabiera matka 
czemprędzej wody do miski, drobi 
do niej chleb i daje psu jeść. Jeżeli 
pies nie wzgardzi tą zupą i weźmie 
z wody chleb, rodziciełka szczęśliwa 
daje pić dziecku i wierzy święcie, 
że niebezpieczeństwo zażegnane. 

Innym razem, kiedy matka sie 
znowu przestraszy, to leje nad klam- 

ką wodę, licząc trzy razy od dzie- 
więciu wstecz i pije. Czwarty Śro- 
dek na przestraszenie jest taki. (Po- 
trzebna tu już znachorka). Sadzają 
nieszczęśliwego pacjenta na progu, 
biorą nóż, maczają go w wodzie, 
ostrzą o ziemię i skrobią między 
palcami rąk i nóg na krzyż. Na gło- 
wie znaczą krzyż, i na tem koniec, 
Naturalnie odbywać się musi to 
przed wschodem lub po zachodzie 
słońca i odbywa się pozornie bez 
bólu. й 2 

Ciekawe również jest leczenie 
sinych plam wątrobianych, jakie 
dziecko na świat ze sobą przynosi, 
a jak fama głosi z winy niebacznej 
matki. Niechże którąkolwiek matkę 
łos obdarzy taką oszpeconą pocie- 
chą, — czeka ona spokojnie na zgon 
kogoś z wioski, a gdy śmierć nie- 
długo nadchodzi, bierze dziecię z 
sobą; prowadzi do nieboszczyka 
i małym palcem jego ręki pociera 
plamę, która podobno wkrótce znika. 

Peregrinus, 

(Dokończenie nastąpi). 
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k " Marszałek Piłsudski obywatelem honorowym Nowogródka. 
i 7 (Tel. od wł. kor. z Nowogródka). 

’ Jak podawaliśmy w swoim czasie Rada Miejska m. Nowogródka na 

bosiedzeniu w dniu 17 marca 1928 r. uchwaliła nadać Marsz. Piłsudskiemu 

od ność honorowego obywatela miasta. 

'. Ostatnio wykończony został dyplom treści następującej: „Miasto No- 

wogródek, skąd ongiś źrenica wieszcza wskrzesiła wolność i niepodległość 
    

  

lski, widziała z odległej przyszłości na czele narodu Wodza, prowadzą- 

lego państwo do rozbudowy i potęgi — wyraża Ci Panie Marszałku 

łowa głębokiego hołdu czci za Twoją niestrudzoną pracę nad utrwale- 

hiem bytu Rzeczpospolitej. 

| Rada miasta kresowego grodu, imieniem miejscowego społeczeństwa, 

„
y
=
 

łapewnia Cię Panie Marszałku, iż zawsze gotowa iść pod Twoje rozkazy, 

|na wieczną rzeczy pamiątkę w dniu 17.Ill 1928 r. uchwaliła nadać Ci, 
Е al o budowniczemu i wskrzesicielowi Polski, miano: obywatela honorowego 

   
PODBRODZIE. 

| — Przyktad innym miastom do naśla- 
lowania. Na posiedzeniu magistratu 

W dniu 9 marca r. b. uchwalono wya- 
ygnować 300 złotych na zakup arty- 
tułów i rozdania ich dla najbiedniej- 
zej ludności m. Podbrodzia bezpłat- 
lie. Ponadto prezydjum magistratu 
przeznaczyło 5000 złotych na kapitał 
Wbrotowy do zakupu spożywczych 
„g duktów po cenie hurtowej i sprze- 

ży ich po cenie kosztu niezamoż- 
m mieszkańcom miasta Podbro- 
„by tą drogą przyjść tejże lud- 
i z pomocą w zaopatrywaniu się 

niezbędne produkty po tańszej 
tenie. 
/ Jednocześnie komitet obchodu 

dmienin Marszałka Piłsudskiego nosi 
się z zamiarem w dniu tym przyj- 
ścią także biednej ludności z po- 
Mocą przez rozdanie żapomogi w 

 Rąturze i gotówce. 

GŁĘBOKIE. 
| — Komitet obchodu imienin Mar- 
Bzałka. Dnia 6 b. m. ukonstytuował 
Bię tutaj komitet obchodu imienin 
Marszałka Piłsudskiego. Wyłoniono 
prezydjum do którego weszli staro- 
Stą Jankowski, jako przewodniczący, 
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Iwanicki, jako wiceprezes, Szwigier, . 
jako sekretarz, Lewitan—skarbnik 
 Szukiewicz, jako asesor. 

| — (oś niecoś z powiatu dziśnień- 
kiego. W dniu 7, 8 i 9 bm. w na- 
Szym powiecie szalała burza śnież- 
ча z zamiecią, tak że z drogi nie 
pozostało śladu, „Hurby“ śnieżne 
Do wsiach dosięgają dachów, linje 
telefoniczne w kilku miejscach zo- 
stąły uszkodzone, a pociąg kursu- 

Aary na linji Wilno — Zahacie przy- 
ał z 6 godzinnem opóźnieniem. 
oroczna surowa zima spowodo- 

Wała że wiele rzek w powiecie po- 
marzało do dna, w studniach 

Wszędzie brak wody i niektóre wsie 
Po 7 kilom. jeżdżą po wodę do je- 

zlor, co ogromnie utrudnia pojenia 
 awentarza. W wielu miejscowościach 

W czasie silnych mrozów bydło po- 
O0dmrażało nogi i szpik w kości pa- 
Clerzowej. Bydło to poszło na rzeź 
ł stanowi 5 do 7 proc. ogólnej ilości 
dydła. Owce w czasie silnych mro- 
Rów trzymane były przez tutejszą 
dudność w chatach i 
mrozów nie ucierpiały. 

|, Sprawa karmu dla bydła w tu- 
fłejszem powiecie narazie nie przed- 

ia się zbyt krytycznie. Nieco 
gorzej jest koło Dzisny, gdzie ze- 

oroczne dždžyste lato nie dało 
žebrač siana. Sprawa z wyżywie- 
lem bydła nie będzie jednak zbyt 

_ fragiczną o ile wiosna będzie wczesną 
i ciepłą. Gorzej będzie o ile w koń- 
Cu kwietnia bydło nie wyjdzie w 
ole. 

|| Co do zboża, o którym tak się 
_ Jdużo mówi w prasie i urzędach to 

Zytą narazie ludności nie brak, choć 
4 ;с‹пп&]ш jak zeszłoroczne ga- 

ku. idać to ze znacznego do- 
do młynów i dowozu na ryn- 

‚ gdzie cena waha się od 6 zł. 
6 zł. 50 gr. za pud (16 kil.). Na- 
iast odczuwa się wielki brak 
mienia, ziemniaków i owsa i tu 

czasie siewby wiosennej jest po- 
oc czynników rządzących  ko- 
'czną. Co zaś do żyta to do po- 
ątku czerwca wystarczymy swoim, 
co dalej będzie, zobaczemy. 

Zi—cki. 
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MOŁODECZNO. 
‚ — Okradzenie sklepu. W nocy z 

_Bnia 6 na 7 b. m. okradziono za 
locą odczepienia haków od drzwi 

oszela Międzygórskiego, przy 
Ul. Starościńskiej. Zrabowano różne 
‘Омагу i wyroby wełniane wartości 

4700 2. 
DSZMIANA. 

— Koto L. 0. P. P-u. W dniu 10 
m. odbyło się we wsi Kucewicze 
d przewodnictwem wójta Stra- 

Bzyńskiego organizacyjne zebranie 
W celu utworzenia koła Ligi Obrony 

ietrznej i Przeciwgazowej. Do- 
ano wyboru zarządu. 

IĘCIANY. 

Qrganizacja Z, 0. W-u. W dniu 
ю odbyło się w lokalu urzędu 

8 sa w Duksztanach organiza- 
) jne ; ebranie Z. O. W. pod prze- 

я ‚дйіё\_меш wójta Szejki. Omó- 
lono sprawę zorganizowania Z. O. 

  

     

    

   

   
  

  

- za terenie gminy. 

  

| Nowogródka i prosi Cię o przyjęcie tego tytułu". 

  

LIDA. 
Usitowanie Samobójstwa na 

cmentarzu. Na cmentarzu kościoła 
parafjalnego w Lidzie usiłowała po- 
zbawić się życia licząca lat 18 Eu- 
genja Skiemieczówna, mieszkanka 
wsi Hurnie, powiatu lidzkiego. Des- 
peratkę w stanie nieprzytomnym 
odstawiono do szpitala powiatowego 
Iw Lidzie, Zamach samobójczy ma 
tło romantyczne. 

NOWOGRÓDEK. 
— Opłakany stan szpitalnictwa. W 

ubiegłym tygodniu odbyło się po- 
siedaenie nowogródzeiego oddziału 
T-wa Lekarskiego, na którem mię- 
dzy innemi ór. Domański zapoznał 
członków T-wa ze stanem szpital 
nictwa w Nowogródczyźnie. Szpitali 
jest bardzo mało, a urządzenie ich 
jest prymitywne. Gdy w całym pań- 
stwie jedno łóżko szpitalne wypada 
przeciętnie na 474 mieszkańców, w 
woj. Wileńskiem — na 506, w Bia- 
łostockiem —na 788, w Poleskiem — 
na 800, w Wołyńskiem — na 1489, 
w woj. Nowogródzkiem jedno łóżko 
obsługuje aż 1600 obywateli, Obecnie 
nie zanosi się na poprawę tego sta- 
nu rzeczy, wydatki zaś inwestycyj- 
ne na szpitale uwzględniają samo- 
rządy w stopnia nader niedosta- 
tecznym. 

— Źwiwięcie agencji. Z dniem 10 
kwietnia b.r. zwija się agencję pocz- 
tową Moryno, w pow. owogródz- 
kim. 

LISTY DO REDAKCJI. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

W dniu 10 marca r. b w lokalu Domu 
Ludowego w Postawach, o godz. 14 mielo 
sią odbyć doroczne zgromadzenie spółdzie!ni 
„Ziarne”, na które i ja się udałem. Tymcza- 
sem o godz. i3!/, został zagajony wiec 
sprawozdawczy posła Brokowskiego. Pozo- 
stając na sali słyszałem, jak sekretarz zwią- 
zku osadników wojskowych pow. postaw- 
skiego, na tle osobistych porachunków, 
uczynił publicznie kilka bezpodstawnych za- 
rzutów urzędnikowi powiatowej kasy komu- 
nalnej, domagając się usunięcia go z posady. 

Ponieważ na to oskarżenie zareagował nie- 
tylko poseł sprawozdawca, lecz i obecny p. 
staroste, dla zapobieżenia niepożądanym 
konsekwencjom stwierdzam najkategoryczniej, 
że nieprawdą jest, iż urzędnik kesy komu- 
nalnej w Postawach p. R. odnosi się do in- 
teresantów w sposób niewłaściwy. Natomiast 
jest prawdą, że obowiązki swe pełni su- 
miennie i uczciwie, wobec publiczności jest 
taktowny i uprzejmy, a przedewszystkiem 
nie ulega żadnym wpływom, nawet osadni- 
ków wojskowych, którzy by chcieli rządzić 
kasą komunalną — jak swoją własnością. 
Z tego powodu właśnie ma w nich nieprze- 
jednanych wrogów i tem się objaśnia za- 
czepne wystąpienie sekretarza Z. O. W. tak 
na zjeździe B. B. W. z Ż. jak i na dwóch 
zebraniach T-wa „Kultura“. 

Proszę przyjąč etc. 

R. Żukowski. 

UD VD UT KSK RIAA SIA AN PAS 

BIAŁORUŚ SOWIECKA. 

Udział lutności polskiej w wybo- 
rach ds sowietów. 

Centralne biuro statystyczne 
BSRR. 'podaje garść szczegółów, 
dotyczących udziału ludności pol- 
skiej w wyborach do sowietów na 
terytorjum Białorusi Sow. 

W-g tych danych, aktywność 
wyborcza  Połaków — poddanych 
sowieckich w roku bieżącym znacz- 
nie się wzmogła. W wyborach 
przyjmowało udział 66,3 proc. Pola- 
ków uprawnionych do głosowania 
(Białorusini 48 proc.) Kobiety Polki 
stanowiły w r, b. 48,8 proc. całej 
liczby wyborców narodowości pol- 
skiej. Ogółem w BSRR. wybrano 
435 Polaków delegatów sowieckich, 
a w liczbie tej około 60 kobiet. Ko- 
muniści w sowietach polskich sta- 
nowią 6,9 proc. (w białoruskich 8,7 
proc.) i komsomolcy — 8,1 proc. 
wybranych. 

W-g stanu majątkowego , skład 
polskich sowietów podobno przed” 
stawia się następująco: biedota—4, | 
proc, służba — 3,6 proc., zwolnie” 
ni od podatków — 50,9 proc., śred- 
nio zamożni — 36,8 proc. i zamoż” 
ni — 3,6 proc, 

Podczas akcji wyborczej nie o” 
beszło się bez wypadków „polskie- 
go szowinizmu”, wyrażającego się 
w obaleniu kandydatur przedstawi- 
cieli innych narodowości i agitacji 
za wyborem Polaków. Z. pośród 
nauczycielstwa polskiego tylko nie- 
znaczna część przyjmowała aktyw” ' 
my udział w wyborach. Reszta za- 
chowała, w-g słów sprawozdania, 
neutralitet, wyjeżdżając na urlop, 
względnie składając zaświadczenia 
o chorobie. 
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Ква 

i OBRAZKI Z KRAJU. WiadomościzKowna. 
Ad cslasndas graecas. 

Korespondent „Liet. Aidas“ te- 
legrafuje z Genewy, że prezesem 
komisji tranzytowej i komunikacyj- 
nej Ligi Narodów, która rozpocznie 
swe prace |5 marca, będzie Włoch 
Inigalia. Komisja ma do rozpatrze- 
nia cały szereg kwestyj i sprawa 
komunikacji Litwy z Polską znaj- 
duje się na siedemnastem miejscu. 
Możliwe więc jest, że zostanie ona 
przekazana specjalnej podkomisji, 
która będzie miała polecone przed- 
stawić raport komisji w r. 1930. 

  

Z Reduty. 
„Judasz*, tragedja w 4 aktach Kazi- 

mierza Przerwy Tetmajera. 

Coraz rzadziej w obecnych cza- 
sach słyszy się głos przemawiające- 
go ze sceny poety. To też gdy na 
afiszu ukaże się nazwisko, opromie- 
niowane wielką sławą poetycką idzie- 
„my do teatru jak na prawdziwą ucz- 
tę duchową. Spragnieni bowiem je- 
steśmy mimo wszystko dzieł, zro- 
dzonych z niekłdmanej potrzeby 
serca, wytopionych w tyglu patehnie- 
nia, coraz bardziej znużeni i znie- 
cierpliwieni produktami sprytu lite- 
racko-spekulacyjnego. 

Tragedja Tetmajera nie zawodzi 
tych oczekiwań. Jest to dzieło wiel- 
kiej miary, pomimo przewagi ży- 
wiołu lirycznego nad dramatycznym. 
Zawiera kilka scen wyjątkowej pięk- 
ności, jak np. kulminacyjną chwila 
rozmowy Judasza % Jakubem w 
l akcie, jak scena nawrócenia obłą- 
kanej. Wywierają one potężne wra 
żenie i melodją wiersza i żarem u- 
czucia, bijącego ze słów. 

Wszystkie postacie tej tragedji 
są monumentalne. Poeta, improwi- 
zując swobodnie na temat. wątku za- 
czerpniętego z Nowego Testamentu, 
nie pomniejszył wielkości ludzi bi- 
blijnych, nie zniżył do poziomu c0- 
dzienpości żadnego szczegółu. Patos 
i koturnowość świata starożytnego 
nie doznały uszczerbku, odsłaniając 
mroki swego żywego wnętrza przed 
naszemi oczyma, 

Przez to, że autor chciał intu- 
icyjnie odtworzyć charakter i stan 
duszy zaprzedawcy Chrystusa, że 
chciał odczuć pobudki, jakie skło- 
niły go do wydania Mistrza opraw- 
com, że oprócz zagadnienia psycho- 
logicznego poruszył mocną ręką spra- 
wę walki mroku ze światłem, dobra 
ze złem, sztuka stała się jakdyby 
monołogiem Judasza, a jej drama- 
tyczne spięcia — samoudręczeniami 
rozszalałych namiętności Judasza. 
Stąd ciężar cały spadłna barki pro- 
tagonisty, na odtwórcę postaci Ju- 
dasza, którego gra Stefan Jaracz. 
Gra genjalnie, w jakiemś ekstatycz- 
nem uniesieniu, zatracając się całą 
duszą w tamtej okropnej duszy ju- 
daszowej, rozdzierając się w jej mę- 
kach i płomienistych żądzach. Gdy 
Judasz spowiada się ze swych unie- 
sień, gdy krzyczy o swych cierpie- 
niach wydaje się wtedy szatańskim 
instrumentem grającym pod pal- 
cami niewidzialnego demona. dy 
milczy, słuchając oczami i całem cia- 
łem słów Obłąkanej, rozmowy apo- 
stołów, lub nakszów Szatana—wtedy 
płonie w milczeniu, jak rudy pło- 
mień piekielnego ognia. Porywa i 
przeraża, wstrząsa i zdumiewa. Po- 
tęga talentu Jaracza osiąga w tej 
tragedji wyżyny niesamowite. 

Inscenizację i reżyserję reduto- 
wą cechowały wzorowy umiąr i pro- 
stota, stwarzająca niekiedy obrazy 
pełne harmonijnego wdzięku. 

66 Środa Literacka. 
W ostatnią środę znów zebrało 

się ponad 30 osób zwabionych za- 
powiedzią dyskusji na temat dwóch 
owieści z cyklu „Czarne Skrzyd- 
a" J. Kadena-Bandrowskiego, 

Dyskusję zagaił p. Hulewicz, 
szkicując swój pogląd na ewolucję 
literacką Kadena — od  apoteozy 
walk legjonowych, poprzez „Łuk* i 
„Barcza* do cyklów dziecięcych i 
ostatniego wielkiego wysiłku stwo- 
rzenia obrazu prawdy życia górni- 
czego w Zagłębiu  Dąbrowskiem. 
Prelegent podniósł przytem wysokie 
walory artyzmu Kadena, uzasadnia- 
jąc zarzucany pisarzowi pesymizm 
i lubowanie się w ciemnych bar- 
wach. Prof. Pigoń stanął na odmien- 
nem stanowisku; zarzucił Kadenowi 
przedewszystkiem łatwe rozłzawia- 
nie się i niewiarę w człowieka, a 
„Lenorę* nazwał zohydzaniem  pol- 
skiego robotnika. 

P. mecenas St. Węsławski w go- 
rącem przemówieniu bronił praw 
twórczości i podkreślił zasadniczą 
różnicę między prawdą  fotograficz- 
ną, a prawdą artystyczną, z kart 
obu powieści Kadena bije nieodpar- 
ta prawda artystyszna, choćby ona 
była bolesna i niepokojąca. Miarą 
wartości „Lenory* i „Tadeusza* jest 
nadewszystko bezwzględna śmiałość, 
z jaką autor sięgnął w tę dziedzinę 
naszej rzeczywistości. 

Najujemniej o „Czarnych Skrzyd- 
łach* wyrażali się dalej: p. Cywiń- 
ska, p. Jesipowicz i dr. St. Cywiń- 
ski, przytaczając m. in. i ten argu- 
ment, że znają życie górników pol- 
skich w Wesifalji i na G. Śląsku, 
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gdzie wśród tej sfery znajdują się 
liczne typy jasne, szlachetne, ooha- 
terskie, których niema u Kadena 
prawie wcale. 

(Z temi krytykami polemizowali 
pp. Węsławski i prof. Pigoń, który 
przyznaje jednak Kadenowi wybitne 
zalety artystyczne, p. W. Dobaczew- 
ska, ujmująca się za pierwiastkami 
ludzkiemi u Kadena, i p. Hulewicz, 
który stwierdził, że sam jūž charak- 
ter polemik, jak dzisiejsza i jak dys- 
puty prasowe, dowodzi, jak żywotne 
problemy poruszył Kaden i jak po- 
trafił swym nowym cyklem powieś- 
ciowym zatargać sumieniem społe- 
czeństwa. 

Dyskusja stała na wysokim po- 
ziomie i zdołała (co podniósł z na- 
ciskiem dr. Cywiński) wznieść się 
ponad kategorje partyjno-polityczne, 
zaciemniające dziś niestety zbyt czę- 
sto sprawiedliwy sąd o pisarzach i 
ich dziełach. 

Po 11-ej goście 'opuszczali mury 
bernardyńskie w grupkach wciąż 
żywo dysputujących. 

Jak słychać, najbliższa Środa Li- 
teracka będzie nielada atrakcją, goś- 
ciem bowiera ma być na niej chlu- 
ba nauki i piśmiennictwa naszego, 
prof. Tadeusz Zieliński. m 

Wileńszczyzna na Powszechnej 
Wystawie Krajowej. 

Dnia 13 marca o godz. 18 od- 
było się w urzędzie wojewódzkim 
pod przewodnictwem naczelnika wy- 
działu p. Dworakowskiego zebranie 
sekcji organizacyjnej wojewódzkiego 
komitetu P. W. Omówiono m. 
in. sprawę propagandy P. W. K. 
na terenie województwa wileńskiego 
za pośrednictwem specjalnych pre- 
legentów oraz miejscowej prasy. 

Następnie ze sprawozdania prze- 
wodniczącego sekcji rolnej wyjaś- 
niło się, że rolnictwo ziemi wileń- 
skiej nie weźmie udziału w Wysta- 
wie z powodu zeszłorocznej klęski 
nieurodzaju i braku środków finan- 
sowych. W dalszym ciągu poruszo- 
na była sprawa organizacji wycie- 
czek z Wilna i do Wilna w okresie 
P. W. K. przyczem ustalono, że ru- 
chem turystów zagranicznych będzie 
się opiekowało towarzystwo „Pol- 
tur" w Warszawie w porozumieniu 
ź wojewódzkimi komitetami. 

Prof. Ślendziński przewodniczący 
sekcji kultury i sztuki poinformował 
o przygotowaniach poczynionych już 
przez artystów plastyków z Wilna, 
którzy wystawią dzieła swe w Poz- 
naniu. Łącznie z działami malarstwa 
wileńskiego będą wystawione sa- 
modziały ludowe z Wileńszczyzny. 
Również inne gałęzie przemysłu lu- 
dowego dzięki otrzymanej ostatnio 
subwencji będą reprezentowane na 
P. W, K. Z rzemiosł wileńskich re- 
prezentowane będzie: stolarstwo, 
bednarstwo i garncarstwo. W dziale 
przemysłowym sytuacja nie . jest 

jeszcze ostatecznie wyjaśniona po 
za przemysłem budowlanym i tektu- 
rowym, który zgłosił swój akces na 
P. W. K. 

SPORT. 
Zawody strzeleckie z broni małoka- 

librowej. 

Celem uczczenia imienin Marszał- 
ka J. Piłsudskiego w dniu 19 marca 
b. r. o godzinie 16-tej Okr. Ośrodek 
W. F. Wilno na strzelnicy własnej 
(ogród Bernardyński) organizuje mię- 
dzykiubowe drużynowe zawody strze- 
leckie z broni małokalibrowej na 
dystansie 50 metr. 

Skład zespołu: trzech strzelców. 
Amunicja własna lub zakupiona na 
miejscu zawodów w cenie o 50 proc. 
taniej od normalnej. Powyższe za- 
wody odbywać się będą rok rocznie 
w wymienionym terminie o nagrodę 
przechodnią ufundowaną przez Okr 
Ośrodek W. F. Pierwsza rozgrywką 
w roku bieżącym. Zgłoszenia przyj- 
muje Okr. Ośrodek W. F. pz 
sarska 4) do dnia 18. Ill. r. b. 

Finałowe spotkania kockeyowe. 

W sobotę dnia 9 marca, r. b. o 
godz. 14,80 w parku im. Želigow- 
skiego odbędą się finałowe spot- 
kania hockeyowe o pukar Wych. F. 

ot drużynami: A. Z. 8. — 
ogoń, Wygrana A. Z. S-u przynie- 

sie zdobycie puharu na własność, 0 
który toczy się walka od trzech lat. 

W niedzielę o godz. 12.30 roze- 
grają mecz Teamy: A iB, w kró- 
rych bierze udział 11 graczy A. Z. 
S.i 1 Pogoni. 

Ze względu na bliski koniec se- 
zonu zimowego i ładną grę akade- 
mików, z pośród których niektórzy 
brali udział w rozgrywkach o mis- 
trzostwo Europy, spodziewane jest 
przybycie dużej ilości publiczności.. 

BIS TIE KAESI IEEE E TAS DOKA IAALLSO 

Rozmaitošci. 
Zs sceny do klasztoru. 

Dziś jeszcze jest wiele osób, które 
ani w sławie, ani w zamożności nie znala- 
zły jeszcze szczęścia. Ostatnio uczyniła to 
znana artystka nowojorska Peggy Kdell, do 
niedawna z wielkiem powodzeniem wystę- 
pująca w sztuce „The Rad Robe*. Oświad- 
czyła ona nagabującym ją reporterom, že 
„Broadway jest tylko blichtrem*. „Niema: 
tam ludzi szczerych:.. W danym wypadku 
zapowiedź znanej aktorki nie była jedynie 
„kawałem* reklamowym, gdyż rzeczywiście 
opuściła ona scenę, która dała jej sławę, 
CA do klasztoru świętej Anny w Mon- 

trealu. 

  

  

Piatsk Dziś: + Klemensa 
a Jutro: Abrahama 

15 Wschód słońca—g. 6 m. 22. 

Marca Zachód ” g. 18 m. 8.     
Spostrzeżenia Zakładu Moteerolegicznego 

U. S. B. z dnia 14/lli -1929 roku. 

Cišnienie l 
średnie w 758 
milimetrach f 

Temperatura 
šrednia į +2C 

Opady w 
milimetrach į ол 

Wiatr 5 
przeważający į Zachodni 

Uwagii: Półpochmurno 
Minimum: — 29 C. 

Maximum: -- 69C. 
Tendencja barometr.: Spadek ciśnienia. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 
— Nabożeństwo żałobne, Zarząd 

Tow. pop. pracy społecznej podaje 
do wiadomości, iż w poniedziałek 
18 b. m. o godz 10 r.w kościele św. 
Trójcy (ul. Dominikańska) odbędzie 
się nabożeństwo żałobne za spokój 
duszy š. p. Józefa Montwiłła, wiel- 
kiego filantropa i niezrównanego 
działacza społecznego. 

URZĘDOWA 

— Posłuchania u p. wojewody, W 
dniu 14 b. m. p. wojewoda Raczkie- 
wicz przyjął delegację okręgowej 
komisji związków zawodowych z 
p. Stążewskim na czele w sprawach 
robotników zatrudnionych przy miej- 
skich robotach kanalizacyjnych. Na- 
stępnie przyjęty był dr. Adolf 
Hirschberg, który przybył zaprosić 
p. wojewodę na uroczystość poświę- 
cenia sztandaru w gimnazjum T-wa 
Pedagogów w dniu 17 b.m. o godz. 
12-ej. Ponadto przyjęci byli dyrek- 
tor tut. oddziału Banku Gosp, Kraj. 
Szwykowski w sprawach T-wa Przy- 
jaciół Naręczy, prezes okr. urzędu 
ziemskiego łŁączyński w sprawach 
organizacyjnych, starostowie Janusz- 
kiewicz i Radwański w sprawach 
powiatów brasławskiego i wileńsko- 
trockiego. 

-— Wyjazd do Warszawy naczelni- 
ka wydżiału Bezpieczeństwa. W spra- 
wach związanych ze swoim reser- 
tem bawi obecnie w Warszawie 
naczelnik wydziału bezpieczeństwa 
urzędu wojewódzkiego p. Karcz- 
marczyk. 

— Powrot p. wojswody z War- 
szawy. We czwartek dnia 14 b. m. 
p. wojewoda wileński Wł. Raczkie- 
wicz powrócił z Warszawy i objął 
urzędowanie. Podczas pobytu w 
Warszawie p. wojewoda przewod- 
niczył obradom sekcji dekoncentra- 
cji komisji dla usprawnienia admi- 
nistracji państwowej, na których był 
wygłoszony referat przez szefa biu- 
ra prawniczego p. dyrektora Piętaka 
i nakreślony został program dal- 
szych prac sekcji, Następnie p. wo- 
jewoda przyjęty był przez p. mini- 
stra spraw wewnętrznych, ministra 
oświaty, ministra rolnictwa i mini- 
stra reform rolnych. 

MIEJSKA 
— Pierwsza ofiara. Odezwa Ko- 

mitetu pomocy ludności Wileńszczy- 
zny dotkniętej klęską nieurodzaju, 
jak dotychczas mogliśmy stwierdzić, 
nie wywołała żywszego echa nad 
Wisłą. Zaledwie kilka pism warszaw- 
skich i prowincjonalnych ją przedru- 
kowało i to często gdzieś na szarym 
końcu. 

ŻZaszczytny wyjątek stanowi tyl- 
ko „Kurjer Poranny", który zamie- 
ścił obszerny wywiad na temat klę- 
ski głodowej z bawiącym chwilowo 
w Warszawie wojewodą wileńskim 
p. WŁ Raczkiewiczem i, co najważ- 
niejsza, wpłynął na to, iż Komitet 
dorażnej pomocy, utworzony przy 
tym dzienniku dla rozdziału skła- 
dek, przeznaczonych dla ofiar zimy, 
likwidując swoją działalność, posta- 
nowił pozostałą kwotę 15.000 zł. 
przeznaczyć natychmiast dla Komi- 
tetu wileńskiego. | 

— Obchód 10-lecia samórżądów 
miejskich. 21 b. m. w Warszawie 
odbędzie się uroczysty obchód 10- 
lecia samorządów miejskich. 

Z ramienia magistratu m. Wilna 
do wzięcia udziału w uroczystościach 
warszawskich, wydelegowany został 
vice-prezydent Czyż. 

— Posiedzenie komisji urbani- 
stycznej. 15 b. m. o godz. 8 wiecz. 
w lokalu magistratu odbędzie się 
posiedzenie komisji urbanistycznej 
m. Wilna. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z koła prawnikow. Dyskusja 
na temat Ustawa Pana Prezydenta 
R. P. oustroju sądów powszechnych 
odbędzie się wl okalu koła, ul. Zamko- 
wa 1l (w podwórzu na prawo) dziś 
o godz. 8 wiecz., a nie jak było po- 
dane przedtem. 

"Z KOLEI 

— Nowy rozkład jazdy pociągów 
osobowych. Władze kolejowe opra- 
cowują obecnie nowy rozkład jazdy 
pociągów osobowych, który wejdzie 
w życie z dniem 15 maja b, r. W 
stosunku do Wilna nowy rozkład 
pociągów przewiduje zmianę jedy- 
nie rozkładu jazdy pociągu wieczo- 
rowego do Molodeczna, 

— Polsko - sowiecka konferencja 
kotłejewa. Onegdaj na odcinku Stołp- 
ce-Niegorełoje odbyła się polsko so-   

wiecka konferencja kolejowa poświę- 
eona sprawie opracowania planu ru- 
chu towarowego. 

— Wyjazd do Warszawy wice-pre- 
zesa dyrekcji kolejowej. Wczoraj wie- 
czorem wyjechał w sprawach służbo- 
wych do Warszawy wice-prezes dy- 
rekcji kolejowej inž, Laguna, 

— Eksponaty wil. dyrekcji kolejo- 
wej na wystawie poznańskiej. Obec- 
nie w wileńskiej dyrekcji kolejowej 
prowadzone są intensywne. prace 
przygotowawcze do wzięcia udziału 
w Powszechnej Wystawie Poznań- 
skiej. Dyrekcja zamierza wystawić 
na wystawie poznańskiej cały sze- 
reg eksponatów wśród których 
zwraca szczególną uwagę doskonale 
wykonany plastyczny wykres ob- 
jektów kolejowych na Wilczej Ła- 
pie, oraz modele dworców kolejo- 
wych. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Odczyt e wyborze zawodu. W 
sobotę dnia 16-g0 marca b. r. o go- 
dzinie 7-ej wieczorem w sali Śnia- 
deckich U. S. B. odbędą się bez- 
płatne odczyty: inż. Czeraiewskie- 
go — „O wyborze zawodu rolni- 
ka*. Inż. Niewodniczańskiego — „© 
wyborze zawodu inżyniera". 

— Doroczne Walne Zgromadzenie 
Stowarzyszenia Kupcow i Przemy- 
słowców Chrześciajan w Wilnie od- 
będzie się w lokalu własnym (Bak- 
szta 7) w piątek 22 go marca T. b. 
o godz, 7 m. 30 w pierwszym ter- 
minie i o 8.ej w drugim terminie, 
z następującym porządkiem  dzien- 
nym: 

zagajenie i wybór prezydjum, 
sprawozdanie zarządu z działalności 
S.nia w roku 1928, sprawozdanie 
średniej szkoły handlowej, sprawo- 
zdanie komisji rewizyjnej, zatwier- 
dzente budżetu na rok 1929, wybo- 
ry dopełniające członków zarządu, 
wybory komisji rewizyjnej, wybory 
członków sądu rozjemczego i wolne 
wnioski. 

Na mocy $ 27 statutu S-nia wol 
ne wnioski członków S-nia na wal- 
ne zebranie, winne być składane 
przynajmniej na 7 dni przed zebra- 
niem zarządowi, który jest obowią- 
zavy przedstawić je zgromadzeniu 
walnemu wraz ze swą opinją. 

— (Odczyt o Matejce. W sobotę, 
dnia 16 marca, odbędzie się stara- 
niem samopomocy młodzieży szko|- 
nej gimnazjum Towarzystwa Peda- 
gogów (Portowa 5) w sali odczyto- 
wej gimnazjum odczyt prof. U.S. B. 
p: Stanisława Matusiaka na temat 
„Jan Matejko” (z przezroczami). 

Wstęp dla młodzieży szkolnej 
20 groszy. 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Dziś po raz 4-ty—,Judasz* z znake- 
mitym Jaraczem w postaci tytułowej, Poza- 
tem obsada premjerowa. 

Początek o godz. 20 ej. Bilety sprzedaje 
wcześniej biuro „Orbis* — oraz od godz. 
17-ej kasa teatru. 

— Przedstawienie szkolne „ludasza* nie 
odwołane, Zapowiedziane na dziś i jutro 
popołudniowe przedstawienia „Judasza* — 
odbędą się z powodu złego słanu zdrowia 
Stefana Jaracza i zostają przełożone na 22 
i 23 m. b. 

Bilety zakupione na dziś i jutro zacho* 
wują ważność na 22 1 23 b. m.—ewentualnie 
biuro „Orbis* zwraca pieniądze. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia”). 
— „Kwadratura koła". Dziś po cenach 

najniższych grana będzie odznaczająca sią 
wybornym humorem krotochwila na stosun- 
ki bołszewickie „Kwadratura koła*. 

Przedstawienie w Reducie w dniu 
imienin Marszałka. 

Komitet wykonawczy obchodu imienin 
Marszałka Piłsudskiego podaje do wiado- 
mości, że na przedstawienie uroczyste w 
Reducie we wtorek 19 marca zostały zare- 
zerwowane dla szefów cywilnych i wojsko- 
wych władz państwowych, duchowieństwa 
wszystkich wyznań, posłów i senatorów, 
prezesów organizacyj Społecznych, nauko- 
wych, gospodarczych i innych oraz człon- 
ków komitetu obchodu miejsca w lożech i 
pierwszych 10 rzędach parteru. 

Osoby życzące sobie nabyć karty wstępu 
proszone Są O wykupywanie biletów tych do 
niedzieli dnia 17 marca włącznie w „Orbi- 
sie“, Mickiewicza 11, ой godz. 9 do 16. Bi- 
lety niewykupione do tego czasu pójdą w 
ogólny obieg do sprzedaży. Druga górnia 
całkowicie żatezerwowana jest dla szerego- 
wych armii, PZ obie wojskowego i 
policji państwowej.i 

RADJO. 
PROGRAM STACJ! WILEŃSKIEJ. 
Fala 456 mtr. Sygnał: Kukułka. 

PIĄTEK, dn. 16 marca 1928 r. 
11.56—12.10. Trańsmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu, komunikaty, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie oraz komunikat 
meteorologiczny. 16.00—16.20:, Odczytanie 
programu dziennego, chwiłka litewska i re- 
pertuar teatrów | kin. 16.20 — 16.35: Kurs 
języka włoskiego — lekcja 37. 16.35—17.0%. 
Mudycja dła dzieci. 17.00 — 17.25. Muzyka. 
17.25 — 17,50. Odczyt z działu „Ziemia wileń 
ska*. 17.50—18.45. Recital wielonczelowy 
Alberta Katza. 18,45—19.10. Skrzynka po 
cztowa Nr 65 Korespondencję bieżącą omó- 
wi Witold Hulewicz. 1910 — 19.30. Odczyt 
p. t. „Owady jako przenosiciela chorób za 
kažnych, i ich zwalczanie”. 19.30—19 45. 
Muzyka. 19 45—20.00. Odczytanie programu 
na dzień następny, komunikaty i sygna: 
czasu z Warsz. 20.00—20.15. Pogadanka mu- 
zyczna. 2015—22.00. Konćert symfoniczny. 
Po transmisji komunikaty: P.A.T, policyjny, 
sportowy i inne, oraz „Spacer detektorowy 
po Europie*. 

OFIARY. 
— Do ofiarności społeczeństwa,  Na- 

uczycielka zostająca bez posady z dwoma 
małemi dziećmi. prosi o natychmiastową 
pracę. lub pomoc materjalną na wyjazd w 
Poznańskie i wyekwipowanie dzieci w cieple 
ubranie. 
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SEJM | 
Dbrady komigji budżetowej nad 
WARSZAWA,  14-III. (Pat.) Sej- 

mowa komisja budżetowa  przystą- 
piła dziś po południu do dalszych 
ebrad nad wnioskiem w sprawie 
postawienia ministra skarbu Cze- 
chowicza w stan oskarżenia przed 
Trybunałem Stanu. Na posiedzeniu 
tem przewodniczył pos. Byrka (BB). 

Referent pos. Lieberman (PPS) 
edczytał na wstępie pismo b. mi- 
mistra Czechowicza, w którem tenże 
eświadcza, że nie może przedłożyć 
żądanego przez komisję listu, albo- 
wiem w tym liście oprócz przedsta- 
wienia stanowiska b. ministra Cze- 
chowicza były także rzeczy pry- 
watne. B. minister Czechowicz ©- 
znajmia tedy, że bez upoważnienia 

premjera tego listu przedłożyć nie 
może. Referent wniósł aby uwzględ- 
aiono tę prośbę i dalszych żądań 
w sprawie przedłożenia listu zanie- 
chano. Wniosek ten komisja przyjęła. 

List prem. Bartla. 
Następnie referent odczytał list 

prem. Bartla. „W odpowiedzi na pi- 
smo Pana Marszałka mam zaszczyt 
zakomunikować uchwałę Rady Mi- 
mistrów, powziętą na posiedzeniu 
z dn. 13 b. m.* Rząd potrzymuje 
swoje postanowienie, wyrażone kil- 
kakrotnie na komisji budżetowej 
Sejmu, względnie na posiedzeniach 
pełnego Sejmu, przedłożenia projek- 
ta ustawy o dodatkowych kredytach 
marok 1927/28 równocześnie z prze- 
dłożeniem zamknięć rachunkowych 
za tenże okres budżetowy. 

Spełnienie żądania przedłożenia 
edpisów poszczególnych uchwał Ra- 
dy Ministrów byłoby równoznaczne 
z przedłożeniem ustawy o dodatko- 
wych kredytach wprawdzie nie Sej- 
mowi, lecz komisji sejmowej i prze- 
kreślałoby stanowisko rządu w tej 
sprawie. Z tych względów Rada 
Ministrów uważa, że na żądanie 
komisji budżetowej odpowiedzieć 
aależy odmownie. Z. uwagi na to, 
że według informacyj N. l. K. zam- 
knięcia rachunkowe za rok 1927/28 
sprawdzone będą w ciągu kilku ty- 
godni, rząd przedłoży Sejmowi owe 
zamknięcia, jak również projekt u- 
stawy o dodatkowych kredytach za 
rok 1927/28 na sesji następnej. 

Na tejże sesji rząd przedłąży 
projekt ustawy o dodatkowych kre- 
dytach za r. 1928/29. O ileby spra- 
wa b. ministra skarbu Czechowicza 
rzekazana była w międzyczasie 
rybunałowi Stanu, rząd przedstawi 

w każdym czasie tej instytucji 
wszystkie żądane przez nią mater- 
jały i dokumenty”. 

   

Kino MIEJSKIE 
kulturałno- oświat. 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

wyświetlane filmy: 
Reżyserował 
Fred Newmeyer. 

Od dnia 15 do 19 marca 
1929 roku włącznie będą 

W dniu 19 marca r. b. 

SENAT. 
prawą b. min. Czechowicza. 

Po odczytaniu tego pisma refe- 
rent wniósł, aby nie przyjąć do 
wiadomości oświadczenia p. prem- 
jera. Wniosek ten uchwalono więk- 
szością głosów. 

Gdy nikt więcej głosu nie za- 
brał, referent przedstawił wyniki 
dochodzeń i sformułował ostateczne 
konkluzje. Między innemi referent 
zaznaczył, że wniosek lewicy z faktu 
przekroczenia budżetu za r. 1927/28 
wyciąga konkluzję prawną dwojakiej 
natury. ianowicie oskarża on mi- 
nistra o naruszenie ustawy skarbo- 
wej, a prócz tego o połączone 
przestępstwa z art. 636 kodeksu 
karnego. Referent nie stawia wniosku 
© oskarżenie ministra z powodu 
przestępstw zart. 636K. K.. ściganie 
bowiem przestępstw karno - sądo- 
wych, jakiem jest czyn przewidziany 
w art. 636 K. K., należy do pow- 
szechnych sądów karnych. 

Wobec tego referent postanowił 
sformułować oskarżenie przeciw mi- 
nistrowi w kierunku naruszenia 
ustawy skarbowej. 

Wniosek referenta. 

Wniosek referenta proponuje, 
aby Sejm przyjął do wiadomości 
sprawozdanie komisji budżetowej, 
której przekazano do rozpatrzenia 
wniosek o pociągnięcie ministra 
skarbu Gabrjela Czechowicza do 
odpowiedzialności przed Trybuna- 
łem Stanu i na podstawie wniosku 
tejże komisji oraz w myšl art. 56 i 
59 ustawy kónstytucyjnej, wreszcie 
art. 7 ustawy 0 Trybunale Stanu, 
uchwalił b. ministra skarbu p. Gab- 
rjela Czechowicza postawić w stan 
oskarżenia przed Trybunałem Stanu 
z powodu umyślnego naruszenia 
przezeń postanowień ustawy — зКаг- 
bowej z dn. 22. III. 1927 r. Następ- 
nie wniosek wymienia w 5 punktach 
zarzucane ministrowi Czechowiczo- 
wi poszczególne przekroczenia bud- 
żetu. 

Oświadczenie pos. Kościałkow- 
skiego. 

Po referacie posła Liebermana wy- 
wiązała się obszerna dyskusja, w 
toku której pos, Kościałkowski (BB) 
złożył następujące oświadczenie w 
imieniu swoich przyjaciół politycz- 
nych: „Bez względu na to, jaki bę- 
dzie wynik głosowania, nie potrafi 
on zamaskować faktu, że oskarży- 
cielom wakcji przedsięwziętej prze- 
ciw byłemu ministrowi skarbu nie 
chodzi o porządek prawny w wy- 
konywaniu budżetu, lecz o akcję 

Nieznany ojciec... * 
Nad program: Gogo łapie złodziei 

początek płatnych seansów od godz. 6-0]. 

melodramat w 8 
DENNY, czarująca „Miss Hollywoed* BARBARA KENT 

i mała „gwiazdeczka“ JĄNA La VERNE. 

KUR J ER 

Na wileńskim bruku. 
— Desperacki małżonek. Z mostu 

Zielonego usiłował rzucić się do 
Wilji niejaki Bronisław Błażewicz. 
Zamiary jego zauważył policjant, 
który zdołał Błażewicza, stojącego 
już na balustradzie, wstrzymać. Nie- 
doszły samobójca zeznał, że powo- 
dem targnięcia się na życie było 
nieporozumienie z żoną. 

— Przemytnik sacharyny. Na 
dworcu kolejowym zdemaskowano 
przemytnika Szlomę Menakera (Koń- 
ska |), przy którym podczas rewizji 
znaleziono 53 klg. sacharyny pocho- 
dzenia zagranicznego. 

— Wystawił weksie i zbiegł. Wła- 
ścicielowi sklepu przy ul. 5w. Jań- 
skiej, Frliczce, pewien osobnik, na- 
zwisko którego Frliczce jest znane, 
pobrał towary na weksle i zbiegł 
w niewiadomym kierunku. 

— Kradzież palta. W mieszkaniu 
Szlezyngiera (Bankowa |) skradzio- 
no z przedpokoju palto, będące 
własnością Wulfa Gołyńskiego (Sza- 
welska 4). Wartość skradzionego 
palta wynosi 500 zł. 
ZAROBIŁ |   

Silne lotnictwo to potęga państwa! 

WILEŃSKI 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Nr.2 „Ech leśnych" (Warszawa)—cza- 

sopisma ilustrowanego, poświęconego — рго- 
pagandzie leśnictwa wśród wszystkich sfer 
społeczeństwa wyszedł z druku. Obok licz- 
nych ilustracyj, zeszyt zawiera w treści arty- 
kuly; S. Ruškiewicza p. t. Szkody powstające 
przy pozyskaniu użytków ubocznych, S. Przy- 
bylskiego — Z praktyki zalesiania nieużyt- 
ków włościańskich, L. Pęskiego—Na srebrzy- 
stym brzegu Bałtyku, J. Kloski— Wśród ksią- 
żek, Inż. |. Fryczkowskiego—Trociny, kora i 
inne odpadki drzewne, jako pokarm dla 
trzody i bydła; H. Pióreckiej — Międzynaro- 
dowe zawody narciarskie, J. Ejsmonda— p.t. 
Matka, ponadto: „Z niwy leśnej". „Z mie- 
siąca*, „Życie gospodarcże*, Rozmalłości 
naukowe, To i owo, Poezje, Z teatrów, Ką- 
cik rozrywkowy, oraz dodatki: Rolniczy, 
„Echo Łowieckie*, a w nich art. inż. Szczer- 
bińskiego p. t. „Istota i cele łowiectwa”. 
  

  

Odpowiedzi od Redakcji. 
P, Bolesławowi Boguaławskiemu, Sprawa 

jest zbyt skomplikowana, by Redakcja mogła 
odpowiedzieć na wszystkie pytania. Trzeba 
się zwrócić po poradę prawną do adwokata. 

Zamówienie m saletrę 
Chilijską as i Nitrofos 

Lygmunt Nagrodzki zawaika 11ez. 
Kto zamówi wcześnie—ten będzie miał 

transporty w drodze, 501 

  

|     

wybitnie i wyłącznie polityczną, a 
mianowicie 0  zdyskredytowanie 
ówczesnego rządu Marszałka Pił- 
sudskiego. 

Uważacie za stosowne w osob- 
nym punkcie oskarżenia podnieść 
przekazanie pewnych kredytów do 
dyspozycji Marszałka, a równocześ- 
nie, nie mogąc podać w wątpliwość, 
że kredyty przeznaczone do jego 
dyspozycji nie były inaczej zużyte, 
jak tylko w najlepiej pojętym inte- 
resie państwa, którego chyba nikt 
tak dobrze nie ruzumie, jak on, szu- 
kacie, panowie oskarżyciele, okól- 

nej drogi, ażeby !przez zaatakowa- 
nie b. ministra skarbu Czechowicza 
poderwać zaufanie do rządu Mar- 
szałka Piłsudskiego i odwrócić uwa- 
gę społeczeństwa do najistotniejszej 
bolączki, od fałszywie przez was 
stosowanego parlamentaryzmu, któ- 

ry zmierza do obniżenia wewnątrz 
kraju i nazewnątrz wielkich zasług 
tego rządu i ogromu jego pracy, 
dokonanej dla państwa i narodu, 
przedewszystkiem w dziedzinie skar- 

bowości i rozwoju życia gospodar- 
czego”. 

Pos. Rybarski (KI. Nar.), oświad- 

czając się za wnioskiem referenta, 

uzupełnia go przykładami o faktycz- 

nem zużyciu sum, o które przekro- 
czano budżet. 

Pos. Downarowicz (PPS Frakcja 

Rew.) uzasadniał swój wniosek o 

przejście do porządku dziennego, 

p ae aaa 

akt. W rolach głównych: REGINALD 

Groteska w 2 akt. Kasa czynna od g. 3 m. 30. 
Początek seansów od godziny 4-ej, 

Następny program: .PRAWD SZPADY i KRWI“ 
  

  
oraz przepiękna 

  

KINO - TEATR DZIŚ! Superfilm kinematografji Światowej! Obraz, " 8 
« który poruszył świat! Niezrównany Mistrz Ekranu iwan Mozžuchin GARMEN a = 

rującym duecie miłości, roz- t ez przechwał naj- 

HELD) grywający się na tie cud- ADJUTAŃ 1zmat na Gara większy szlagier se- 
» nych białych nocy p. t. э e * zonu 1929 r. Film, o 

Wiłeńska 38. którym mówić będzie całe Wilnol Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początek seans. o fg. 4,6,81 10.15. 

KINO-TEATR DZIŚ! — 6-ty przebojowy film z grupy „Wielkich Gwiazd Ekranu! Wytwórni „United Artists p. t. — DZIŚ! 

„POLONII 
Mickiewicza 22 

Rajski Ogród pełna wdzięku 
i urody 

Pikantny salonowo-erotyczny komedjodramat. W roli głównej: 

Cerinne Griffith. 
Rzecz dzieje się współcześnie w Wiedniu, Budapeszcie i w 
Monte Carlo. Przepych wystawy. Początek o g. 4, 6, 8 i 10,25, 

  

  

SAN 

oświadczając, że widzi w całej tej 
sprawie dążność do rozgrywki poli- 
tycznej. 

Referent w końcowem — рггетб- 
wieniu podniósł, że w opracowaniu 
swych wniosków nie kierował się 
względami politycznemi, a jedynie 
swojem sumieniem. Antagonizm po- 
lityczny—stwierdził referent—nigdy 
nie był w stanie skłonić mnie do 
tego, aby komisji przedkładać wnio- 
ski, szkodzące dobru państwa. 

Głosowanie. 

Komisja przystąpiła do głosowa- 
nia. Najpierw głosowano nad wnio- 
skiem pos. Downarowicza o przejście 
do porządku dziennego nad całą 
sprawą. Wniosek ten został odrzu- 
cony 18 głosami przeciw 9. Następ- 
nie na żądanie pos. Krzyżanowskie- 
go (B. B.) głosowano nad całem о- 
skarżeniem w sformułowaniu refe- 
renta, jednak z wypuszczeniem sło- 
wa „umyślnego* (naruszenia ustawy 
skarbowej). Wniosek referenta przy- 
jęto również 18 głosami przeciw 9. 
Następnie głosowano osobno nad 
słowem „umyślnego*, które również 
przyjęto w tym samym stosunku 
głosów, tak że wniosek referenta u- 
chwalony został bez zmiany. 

W głosowaniu wybrani xostali 
na oskarżycieli pos.Lieberman (PPS), 
Pieracki (KI, Nar.) i Wyrzykowski 
(Wyzw.). 

  

Nr. 62 (1407) 

Z OSTATNIEJ CHWILI$ 

Poincare zdobył wotum zaufania: 
PARYŻ, 14. Pat, Na dzisiejszem posiedzeniu izby deputowanyj 

Poincare, domagając się natychmiastowej dyskusji nad artykułami, doti 
czącemi kongregacji religijnej, postawił kwestję zaufania. W przemówi 
niu swem premjer podkreślił nagłość tej sprawy oraz przypomniał usłuf 
jakie okazały, zagrożone dziś w swem istnieniu misje religijne. 
wyrażając zaufanie rządowi, przyjęła 323 głosami przeciwko 254 wnio$ 
o natychmiastowe przeprowadzenie dyskusji w sprawie artykułów, dol 
czących kongregacji. 

Młodzież szkolna w dniu Imienin Marszałka — wolne od zajć | 
WARSZAWA, 14.II (Pat.) W związku ze zbliżającemi się Imie? 

nami Marszałka Piłsudskiego minister wyznań religijnych" i foświecen 
publicznego wydał okólnik do władz szkolnych, w którym zarządza, a! 
dzień 19 marca, jako dzień Imienin Pierwszego Marszałka Rzeczypos?! 
litej i Wodza Narodu, ochodzony był uroczyście we wszystkich szkołaj 

W dniu tym młodzież poinformowana na terenie Rzeczypospolitej. 
być o wielkiem znaczeniu i roli, jaką odegrał józef Piłsudski w wal 

| 

o niepodległość i jaką odegrywa obecnie w pracy nad budową i u 
leniem państwa. 

Okólnik wzywa dyrekcje i nauczycielstwo wszelkich typów 
zarówno państwowych, jak i prywatnych, do zorganizowania w dniu. 
marca uroczystego obchodu imienin, połączonego z odpowiedniemi pf 
mówieniami, odczytami, deklamacją i t. p., względnie do wzięcia udzi 
łącznie z młodzieżą w obchodach organizowanych przez społeczeńs! 
Jednocześnie okólnik upoważnia władze szkolne do zwolnienia młodzić 
od nauki szkolnej w dniu imienin Marszałka Piłsudskiego. ; 

  

Kolejowa akcja przeciwpowodzio 
Wileńska dyrekcja kolejowa przygotowuje się bardzo energicz“ 

do ewentualnej akcji przeciwpowodziowej. Między innemi w sprawie © 
postanowiono na terenach zagrożonych przez powodź i położonych w P 
bliżu torów lub objektów kolejowych uruchomić specjalne placówki, kt 
rych zadaniem będzie stała obserwacja miejsc zagrożonych i | 

В 

i w razie gł 
żącego niebezpieczeństwa powiadamianie najbliższych władz kolejowy! 

a najbliższych stacjach do zagrożonych przez powodź objektl 
kolejowych trzymane już są w pogotowiu specjalne pociągi z materjałć 
do naprawy ewentualnych uszkodzeń. 

Niezależnie od tego na mocy osiągniętego porozumienia władz 
skowych i kolejowych oddziały saperów przystąpiły już do wysadza? 
lodów na rzekach w pobliżu mostów prowizorycznych. 

Pogotowie ratunkowe na wypadek powodzi. 
W związku ze zbliżającym się okresem ruszenia lodów i spodzi 

ną powodzią—sekcja techniczna magistratu m. Wilna uruchomiła spec] 
ne pogotowie ratunkowe, 

©О wypadkach grożącej katastrofy powodziowej niezwłocznie nalej 
powiadomić magistrat (telefon 28 od godz. 9-ej do I0-ej wiecz.). 4 

godzinach nocnych zwracać się naležy do stražy ognioW 
(telefon Nr. 45). 

Do miejsc dotkniętych katastrofą będzie wyjeżdżała specjalnie ó | 
tego celu zarezerwowana pompa. 

Walka z epidemją tyfusu plamistego w Wilnie. 
W związku z zanotowaniem szeregu wypadków zasłabnięć na tył! 

plamisty—magistrat m. Wilna na posiedzeniu wczorajszem omawiał spf 
wę walki z epidemją tyfusu plamistego. Postanowiono uruchomić kill 
łażni obliczonych na obsługę 1000 osób. Ponadto zdecydowano zainici 
wać bezpłatne rozdawanie bielizny dla najbiedniejszych dzieci. 
powyższe uchwalono wyasygnować 13.500 zł. 

Niezależnie od powyższego spodziewane 

Na 

są subwencje ze stro 
władz centralnych, które przyrzekły wyasygnować na walkę z grożą4ć © 
epidemją tyfusu plamistego w Wilnie 11.500 zł. 

DRZEWKA i KRZEWY owocowe 
jabłonie, gruszy, śliwy, czereśnie, wiśnie, 
agrest, porzeczki, maliny oraz ozdobne 

Zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach. 

owy, wielki dobry УНО 

W 

polecają na se- 
zon wiosenny 

ilno, Zawalna 6, m. przystępne. Ej # 

640-2 

Szkółki Mazelewskie przy Nojocji Wileńskiej 
Ceny 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 

Mickiewicza 12 | 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 15—7. 
aria оаа оее ао 

DOKTOR 

D.Zeldowicz 
choroby weneryczne, 53 

  

  

  
  

  

  

DZIŚ! w swej najnowszej i najsensacyjniejszej kreacji jako behater filis, narządów mocz0“ 

+ į A «| 723 H AR RY PEEL miejkiego dramatu Saiotawago z 12 A p > RASA PEREZ S лиЯ M , ‚ wych, od o о4 5 — & 

sp szelam'ający wir niebezpieezeūstw bohaterskich wśri a * wiecz. 

Bittadiliy Sfałszowane miljardy mieustającego napięcia i miljona niespodzianek. Zażarta W nity - (ki Kupno Sprzedaź RACE 

” 2 walka z międzynarodową bandą fałszerzy banknotów. i koks ' majątków, folwarków, 2 

Wielka 42. Film, który bierze, wzrusza, porywa, zaciekawia, intryguje, zajmuje, bawi I rozśmiesza. Ceny niepodwyższone. a in as I san E 
- potrzebni. iadomość: załatwiamy dogod- | 

i i i i w zaplombowa- a nie bez kosztów wstęp- | 0 OWICZOW JF Dziś! _ Najgłośniejsza sensacja świata! Film, jakiego nie było i jaki prędko nie zostanie stworzony. — Dziś! „INFORMATOR ер ° 
KINO . epos wschodu w 10akt. W roll głównej naj- [| (NÓWO t (ODNOKO nych wozach Jagiellońska 8/14. 784 | DYCD- 745-0 | kobiece, weneryczne, na 

LUX |Zlodziej z Bagdadu :+z74> "nūctas PAIRBANKS ое ю- | " iu | на оо оо 
omisowo - Handiowe ом 

J g sta świata M eti H ilnie Poszuku Jemy Mickiewicza 21, tel. 152 | ul. Mieklewicza 24. 
Miekiewicza 11. | Przecudne widoki wschodu! Niewidziana wystawa! Genjalna gra! Frapująca treść! Dla młodzieży dozwolone. ° ана dan ZG POZEW TOŻ W. Zdr. Nr 152. 

. majątków do sprzedania 

< Eine Kolejowe | Dziś i dni następnych || N O o M I O Ś Cc I (Jūs primas a Ho JAGIELLONSKA 3-6, tel. 811. į мь aa. 20 0W0 DOKTOR 
Upaja, d t miłości Ę redniowieczneg: matu SKŁAD: Polski L 2 у į 

0SNISKO a 4% Rkiach : hiszpańskiego Calderona. Ai AS Słowackiego 27, Jagiellońska 8-14. 7724 LII L 

i j 6 -ej dniu. iszemy na maszynach (obok dworca W rolach głównych najpiękniejsza para amantów Początek o godzinie 5-ej popołu ść A p B. 

kolejowego). Vilma BANKY i Ronald COLMANN W_niedriele 1 święta o 4-0! popołudniu. Przepisywania „Yieiokio Biuro na as a 
omisowe Handlowe 2   na maszynach, tłómacze- 

nia z obcych języków 
szybko, tanio, solidnie. 

„INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14. 7705 

Każdą sumę 

    RABKA—ZDRÓJ > 
Pierwszorzędny pensjonat „S TELLA* 

| w centrum Zakładu posiada pokoje slo- 
neczne z piecami, własną łazienką so-, 
lankową w domu, kuchnię wykwintną, 
pianino, auto, telefon. Zgłoszenia: Okta- 

Mickiewicza 21, tel. 152 
725-1 

[IOLET 
Wielka 21. 
0а 9 — 1 1 8 —8| 
(Telef. 921). 629 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ+ 

DODDOCODODOOCOGOCODODOOODOCODUODODODCOOOODODODOWOWEO 

- Skład Mebli Wyrobów Stolarskich i Tapieerskich 
B. ŁOKUCIEWSKI 

Uprzejmie zawiadamia Sz. Klijentelę, że Skład Mebli zostanie przenie- 

  

Każdy technik | 
  

  

  

i ogłasza swoją firmę 

m
m
a
 

| czyta 

       

  
  

  

wja Piechocka, Warszawa, Mazowiecka 1. z 
| w : „słony » asjam 19 pre b. r. J KG Telefon 191—26. E | r Au j ke z Warszawy poszukuje NE, SKÓRNE 1 analizy le-| 

| z ze > z ulicy Mickiewicza na WILENSKĄ Nr 23 — 4. wdażkadje kipdtaszne posady woźnego lub por- karakie. Przyjmuje 9-12 

i | | ‘н i i 9 1 mi i wekslowe. 776 | tjera. W.-Stefańska 23 1 4-8. 299 

| "TTT TTT gųioszenie. Dom W-K „ZACHETĄ“ | U szwajeara. 1 Mickiewicza 4 

= | z ” . eg 99 | Komenda Wojewódzka Pol. Państw. w Nowo- | Mickiewicza I, tel. 9-05 tel. 1090. W. Z. P. 73 

! i gródku podaje do wiadomości, że w dniu 20 marca Wszystkich, którzy po- 7 
Ž | Tochnikių Polstiti W Wilnie ; rb © godz. 12-ej przy magazynie wymienioneį [| A siadają jakiekolwiek bądź Akuszerka : 

| $ s] ł © Komendy A: phot EC SBA informacje o miejscu za- у 

i dzie się sprzedaż z licytacji: siodeł komnpletnyc mieszkania Marji-Teresy z + 

| Prenumerata: rocznie — 12 21 | Og oszen 1 a w stanie dobyne maszyna krawiecka w stanie dob- z Wołodkowiczów — Ва- Mat į ROSLIN 

'„półrocznie — 6 : ° TA ol Ai ea S aeaistė | lone pasi | Išore Eweriktięz. 2 opony, » - | я ih : 
| 5 wartaliie Rosą ” do Kurjera Wileńskiego 2 s 2 ty gospodarstwa, umundurowania i zaopatrzenia, żony Tadeusza Dachow- DW: od 9 rano 

| > przyjmuje = p. i nienadające się do włyk 2. p. ao a skiego, A roku = 7 2 i 

jedyń — adnyc runkac| rzeznaczone na sp zamieszkałej w Ki- wicza .4, W. . 
Nr. pojedyńczy 1 złoty. PEOZNYC: Wa będzie oglądać w dniu licytacji od godz. 8-ej. (dwa dom jowie lub Odeste — upra- N 93 

ADMINISTRACJA r. 8098. 529 
? | Redakcja — Wilno, ul. Wileńska 33, tel. 75 627-0 EE pryw aa i kaz na Zwierzyńcu przy ma” do trem 2 

> „Mm. „10. - fr (— misarz. | | 2 a! 

| > ы as A ul. Dzielnej i Giedy-|] Ewangelicko-Reformowa- M. Miszewska 
  

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

przyjizeje od godz. 6—7 wiacs. we wtorki i płątki, Rękopiców Redakcja nie zwraca, Dyrekter wyd. pryyj- 
Naczelny reńzkior przyjmaje od 2—3 p Redskter działa IoRoZ 

. Ogłoszenia przyjńiają się od 9—3 i 7—$ wiecs. Konte czekowe P.K.O. 30.780. Drukarnia — ml. Šio Jańcka 1, tel. —а waw 2 3 

eM ® "': : Ы ie , CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr tekstem—40 w tekście i, M str.—00 gr. EVS у— 
CZNA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub pracsyiką pocstywą 4 24. Zagranicą zu zł = aa owy p LM з pp = Ь a: m R 

я д_щ"*щ."тд‚'‚тймд рему ВРЬ ak 2 ła dle g. Usład egłoszań 6-110 łumeowy, za tekstem 10-mio У. зав\греет k promo ausiany terminas фгчйч apison=+ ai w Orodaje: Bankowa T 

Wydrwca „Kurjer Wieńdzki* $-ka z OD. sób, "Kus Wieński" $-ka s cm. sdn. Druk. „Żmice* wi. Зю Jańska |. tel. 5-46, Rusne: adpowiedsiakny Józeł Jurkiewica — 

nego w Wilnie ul. Zawal- 
na 11. 

LEKARZ - R 43 
przyjmuje od g. lo 11) 

i od 4 do 6-ej. 
Grodno, ui, Kołożańska 8. |- 

minowskiej. 
Dowiedzieć się: ulica 

Lwowska 13—4. 

| Administracja — Wilno, ulica św. Jańska 1. 

| Drukarnia „Znicz”. Telefon 3-40. | 

L 538 

Jagiellońska 3. Telefon 99, 
      

| 
| Kurjera Wileńskiego 

| 
| 

  

            
  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 98. Czynne cd godx. 9—3 
> moje dd 13—2   

   


