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NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa, si 
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OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PiNSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poiskiej Macierzy Szkolnej. © 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, - Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Ksiegamnia T-wa „Rich“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. ы 
WILEJKA POWIATOWA -— ui. Mickiewicza 24, F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 2 
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(WA о0)00) 
Na naszych riemiach Wschodnich 

poczynają wypływać na porządek 
dzienny fakty, wzbudzające wśród sfer 

lnteligencji polskiej niepokojące oba- 

wy—nieliczenia się z wrodzoną oraz 

pokoleniami wychowaną w nas za: 

Ssadą, że nie złemia dla człowie- 
ka, ale człowiek dla ziemi tu 

egzystować powinien. 

' . A kto głębiej nad tem zastanowić 

się zechce i Ściślej wglądnąć wokoło 

siebie, ten przykłady tego niepokoją: 

cego objawu znaleźć potrafi. 
Pomijam jakiś wypadek, gdy ktoś 

„ wskutek nadzwyczaj ciężkich warun- 

ków skonomicznych, Aniekoniecznie z 

jego własnej winy powstałych, zmu- 
 szony był wyzbyć się ojcowizny. 

Powstała wskutek tego strata pla- 
cówki polskiej jakkolwiek bolesna, 

ale jako wyjątkowa i nieunikniona, 

może nie zaciążyć zbytnio na ogól- 

'nym stanie pósiadania, bo znowuż 
_" inny pojedyńczy wypadek .w innym 

' szczęśliwym kierunku może to zrów- 

_ noważyć. 

Ale gorzej jest, że zaczęły się 

okazywać wypadki, gdy ludzie nie 

przyciśnięci koniecznością, ale chcący 

jedynie pozbawić siebie obecnych 
' bardzo ciężkich warunków z tytułu 

' posiadania ziemi, dla ułatwienia] albo 
_ uprzyjemnienia sobie życia w dogod- 

Ų niejszych warunkach pozbywają się 

/, ojcowizny na stałe, albo oddają ją 

w ręce niepowołane, nie mające nic 

wspólnego ani z polskością, ani z tra- 

dycją. 3 

I robi się to z przerażająco lek- 

klem. sercem na oku całej opinii, 
która, jak na wiele rzeczy dziejących 

się w obecnej dobie, stała się głuchą 
i niemą. 

To właśnie jest najbardziej prze: 
| rażającym objawem, że u ogołu na: 

wet zaczyna "powoli zacierać się w 
_ pamięci ten nakaz pozostawiony nam 

k w spadku przez czyny naszych ojców 
, — stania na straży polskości 
| tych ziem. 

A ojcowie nasi ofiarami krwi i z 
_ niemniejszemi może trudnościami wal. 
_ eząc, Ochroniany przez siebie dorobek 
_" nie. poto przecie nam przekazali, byś- 
"my z lekkiem sercem, otrząsnąwszy 

się od trudności z nim związanych 
chcieli tylko dogadzać swym wygo- 

_ dom, lub ułatwieniom sobie życia. 
lczy nie oblewa ich rumieniec 

, wstydu przy spotkaniu się z tymi 

(a mamyich — chwała Bogu— dużo), 
_ który mimo grozy położenia przy sa: 
' mej granicy z takiem zaparciem się 
„Siebie i heroicznym wysiłkiem war- 

 Sztaty swe odbudowali, będąc pozba- 
wieni przez czas długi najelementar- 

_ niejszych wygód (mieszkając nieraz w 
_ okopach), oraz narażeni na niebezpie- 
czeństwo 'napadów dywersyjnych i 
lo wszystko w imię zachowania pla. 

- cówki, { 

Ci z pewnością placówek się nie 

r z bo czczą pamięć swych oj- 
w. 
Więc niech im za to będzie cześć! 

Olgierd Świda 
P.S. Żamieszczamy ten artykuł, nie 

mogąc jednak powstrzymać się od następują- 

       

   

            

4 
‚ tych komentarzy. 1) Ząsądą „przetrzymać” 

› byla gloszona о4 21863 r. do powstania 
‚ Państwą polskiego, byłą wtedy jedyną for- 

 IMą polityki wierzącej w Niepodległość. 2) Natychmiast po zwolnieniu ucie 
- Państwo polskie, gdy powstało nie doceni» 

ło zasługi tych „przetrzymywali*, przeciw- 
_ Nie większość sejmowa mówiła ziemiąń- 
_ stwu kresowemu „idźcie sobie". 3) Fatalne 
warunki ekonomiczne, a przedewszystkiem 
Wrak kredytu zmusza istotnie w wielu wy- 
Padkach do parcelacji. 

| Po wypowieszenłu tych komentarzy, 
Musimy zaznaczyć, że w zasadzie zgadza- 

My się najzupełniej z intencją autora, a 
 Rawet idziemy dalej. Pan Świda nie pisze 

owiem o parcelacji, my zaś twierdzimy że 
majątek ną kresach utrzymany jest więcej 

„Wart dla państwa polskiego niż majątek 
rozparcelowany, chociażby pomiędzy najlo- 
„Jalniejszą ludność. (red.) 

  

   
_KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE By ść NIECZUŁYM NA PO: 

'RZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 
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Debata nad eupose min. Zaleskiego 
PRZYJĘCIE UMOWY WALORYZA 

CYJNEJ Z NIEMCAMI. 
WARSZAWA, 26.1. PAT. Sejmowa ko 

misja spraw zagranicznych pod przewodni. 
ctwem Niedziałkowskiego przystąpiła 
do obrad nad projektem ustawy o rafyfikacji 
umowy waloryzacyjnej Polski z Niemcami. 
Referent poseł Diamand omawiał szczegóło 
wo punkty umowy, obejmujące wzajemny 
zwrot należności hipotecznych, obligacyj i 
pożyczek oraz wkładów ubezpieczeniowych, 
które zostały obliczoae według norm przyję 
tych w rozrachunkąch międzynarodowych. 
Mówca wyraził wysokie uznanie @а  prze- 
wodniczącego delegacji polskiej p. Prądzyń 
skiego. Ustawę ratyfikacyjną przyjęto. Refe 
rentem na plenum będzie poset Diamand. 

UZNANIE KOŁA ŻYDOWSKIEGO 
DLA MIN. ZALESKIEGO. 

Z kólei komisja przystąpiła „do dalszej 
dyskusji nad ekspose ministra spraw zagra 
nicznych: Zaleskiego. P0s. Thon (Koło Żyd.) 
wypowiada się z wielkiem uznaniem dla linji 
zasadniczej, zarówno jak i dla taktyki p. mi 
nistra, która w rezultacie przyniosła wzmoc 
nienie stanowiska Polski w stosuakach mię 
dzynarodowych. Mówca pochwalał podjęcie 
starań o rowadzenie do skutku umowy 
likwidacyjnej z Niemcami, Podkreślił p" 
nie wysoce Z wystąpi p. 
ministra Zaleskiego na je Ligi Narodów. 
Mówca wys następnie z apelem do p. 
ministra o ynięcie na poprawę stosunków 
wewnętrznych w |Polsce wobec ludności ży 
dowskiej. (Wreszcie wyraził w śmieniu sjoni 
stów p. ministrowi podziękowanie za о 
stosunek 'do akcji w Palestynie i za dzi: 
ność tamtejszego generalnego konsuła p. 
Zbyszewskiego, 'otoczającega opieką żydów 
w Palestynie. 4 

P. KOSMOWSKA I P. CZAPINSKI, 

Postanka Kosmowska (Wyzw.) postawi 
ła ministrowi szereg zapytań, dotyczących 
nieobjętych jego przemówieniem momentów 
całokształtu polityki polskiej zagranicą, a w 
szczególności rozwoju porozumienia z pań 
stwami bałtyckiemi, ustosunkowania się do 
Małej Ententy i t. d. Posłanka Kosmowska 
stawiała jeszcze pytania co do podejmowa 
nia prób znalezienia na arenie międzynarc= 
dowej środków zaradczych dla pogłębiające 
go się wciąż kryzysu gospodarczego wew 
nątrz kraju oraz o linji polityki emigracyjnej. 
Wreszcie mówczyni przedstawiła do uchwale 
nia komisji wniosek wyrażający cześć Panu 
SKM Massarykowi z powodu świę 

„coneį przež naród „czechosłowacki . 8Puletniej 
rocznicy jego urodzin. 

Z kolei obszerne przemówienie wygło 
sił pos. Czapiński (P.P.S.) stwierdzając, że 
sytuacja międzynarodowa Polski nie jest tak 
dobra, jak wynikałoby to z uwag posła Tho 
na. Rzeczy ujemne tkwią: często — zdaniem 
mówcy — w czynnikach od ministra nieza 
leżnych, bowiem dobra polityka zagraniczna 
zależy od dobrych stosunków. wewnętrznych 
Mówca omawia następnie położenie socjalne 
i gospodarcze Europy, poczem polemizuje z 
przedstawicielami Klubu Narodowego posła 
mi Strońskim i Seydą, uzasadniając koniecz 
ność osiągnięcia | pacyfikacji stosunków z 
Niemcami. Wkońcu mówca zwraca uwagę 
na ważny moment  ogólno-ludzkich stosun 
ków w danej chwili, jakim jest głód w Chi 
nach, pochłaniający miljony ofiar. — Dalszą 
dyskusję nad ekspose odroczono do następ 
nego posiedzenia. 
  

„Niefykalni” 

WARSZAWA, 26—1l. PAT. Sejmowa 
komisja regulaminowa i nietykalności po- 
selskiej pod przewodnictwem posła Lieber- 
mana uchwaliła odmówić wydania posłów 
Róga (Wyzw.), Chama (Selrob) i Dworcza- 
nina (Biał. kl. chł.-rob). 

i cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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Poincare, Tardieu i Briand Perm Otrniy Seuta . 
Niesfałość rządów pst oływanych 

przez Prezydenta Damergue'a 
PARYŻ, 26.1. PAT. Dzienniki donoszą, 

že urzędowanie prezydenta (republiki Doumef 

gue'a charakteryzuje się najobfitszemi kryzy 
sami igabinetowemi, Chautemps jest 11.tym 

z mianowanych przez niego premjerów, mię 
dzy zaś czerwcem 1924 roku, kiedy został 
prezydentem Doumergue a 25 lutego r. b. 

przewinęło się u władzy aż 12 gabinetów. 

Podobna niestałość rządów wskazuje na 
brak w obecnej Izbie wyraźnej ! większości 
oraz na konieczność utworzenia rządu koali 
cyjnego, do którego weszłyby równie frakcje 
centrowe, jak i umiarkowanej lewicy. 

Według ogólnej opinji członków parla. | 

mentu podobny (gabinet koalicyjny miałby 

wszelkie szanse być trwałym i mógłby we 

wszystkich dziedzinach przygotować i prze 
prowadzić przez głosowarże reformy, | ktė. 
rych żąda i oczekuje z pewną niecierpliwo 

ścią kraj. Opinja publiczna jest również 

usposobiona życziiwie dlą podobnej kombiria 
cji. „Journal Industriel* oświadcza, że nie 

zależnie od burzliwej atmosiery ostatnich dni 
należy spróbować przeprowadzenia nowego 
połączenia ludzi dobrej woli około programu 
rzeczywiście twórczego. Radykalna „Voionte“ 

zaznacza wyraźnie, że wczorajsze głosowa 

nie nakazuje koncentrację stronnictw d pozo 

staje tylko szefowi państwa wybrać męża, 
któryby potrafił jaknajprędzej tę koncentra. 
cję przeprowadzić. Opinja publiczna pczeku 
je tego z wielkim niepokojem. Francja nie 
może pozostać dłużej bez budżetu 'w Paryżu 
i bez obrońców w Londynie — kończy dzien 
nik. 

 RZÓSORDEZERT WAETE ZSEE NORZE ROA ODEOWNZOCI 

Dkólnik min. Józewskiega 
w sprawie wieców poselskich 

WARSZAWA, 26 II. Pat. P. mi.ister 
spraw wewnętrznych rozesłał ostatnio do 
wszystkich wojewodów i komisarza rządu 
na m. st. Warszawę okólnik, w którym 
ostatecznie precyzuje zakres i sposób wy” 
kosywanią padzoru orzez  włsdre admini» 
stracji ogólnej nad wiecami i zgromadze- 

a zwoływanemi przez posłów i sena- 
torów. 

Podkreślając różnorodność przepisów 
prawnyc? w tej dziedzinie zależ ie od tere- 
nu, p. mi ister spraw wewnętrznych poleca 
nie identyfikować zgłoszeń zgromadzeń 
przez organizatorów tam, gdzie tylko takie 
zgłosze ie jest wymagane z wydawaniem 
zezwoleń na urząizesjie wieców czy zgro- 
madzeń. W wypadkach zgłoszenia zgroma- 
dzenie organizatorzy otrzymać meją po- 
świaćczenie o przyjęciu przez władzę tegoż 
zgłoszenia. Pozatem okólnik reguluje osta- 
tecznie sprawę delegowania na wiece i zgro- 
madzenia przedstawicieli władz administracji 
ogólrej i zaznącza z naciskiem aby w cha- 
rakterze tym delegowani byli urzędnicy, 
dokładnie z przepisami obznajo.nieni, tak“ 
towni i zrównoważeni 

„W wypadkach poważniejszych koajecz- 
ny jest udział osobisty starostów. Funkcjo” 
narjusze policji użyci być mogą do tej 
funkcji jedynie w wyjatkowych wypadkach. 
W końcu okólnik wyjaśnia, że na zebra- 
niach zamkniętych legitymowanie osób wy- 
łącznie na zasadzie dowodów osobistych 
wobec nieistnienia przepisów 0 posiadaniu 
takich dowodów jest niewykonalne i miejsca 
mieć nie powinno. 

CESLA ASA TIPO TS ROA O TINKA II 

Skantaliczna afera paszportowa 
B. wice-konsul armerykański w Warszawie Harry Hall w 

kontakcie z przemytnikiem „żywego towaru* 

WARSZAWA. 26.11. Pat. Od dłuższego już czasu władze Śledcze pro- 
wadzą dochodzenia w sprawie fałszowania wiz 
Zjednoczonych dla emigrantów z Polski. Dochodzenie 
równo przez władze polskie, jak i amerykańskie. 

wjazdowych do Stanów 
prowadzone jest za” 

W sprawę jest zamieszany wicekonsul Stanów Zjednoczonych w 
Warszawie Harry Hall. Na trop afery wpadły władze polskie w czerwcu 
1929 roku, gdy w hotelu Londyńskim 
go Morica Baskina vel Baskira, 
znaleziono różne dokumenty, 

na Nalewkach aresztowano niejakie- 
obywatela amerykańskiego, przy którym 

amerykańskie, blankiety paszportowe i obłitą 
korespondencję między Nowem Jorkiem i Warszawą. 

W kilka dni po aresztowaniu Baskina u władz polskich interwenjował 
wice konsul amerykański Hall, stwierdzając, że Baskin jest niewinny i pro: sząc o zwolnienie go z aresztu. 

W kilka tygodni potem w 
policji z Nieświeza wiadomość, 

Wskutek tej interwencji Baskina zwolniono. 
kł on do Ameryki. 
adze Śledcze w Warszawie otrzymały od 
że wypuszczony Baskin Iwywozi kobiety za 

fałszywemi paszportami do Ameryki, biorąc z niemi flkcyjne śluby. 
Aresztowano w Nieświeżu 4 kobiety, 

porty i wizy, podpisane przez wicekonsula 
ne z podpisem rabina Kostenberga 2 Wawru. 
konsulatu amerykańskiego na ul. Jasnej 

z których wszystkie miały pasz- 
Halla oraz fałszywe akty ślub- 

We wrześniu w  pobiiżu 
aresztowano również cztery 050- 

by, przy których znaleziono dokumenty na wyjazd do Ameryki, pod- 
pisane przez wicekonsula Halla oraz wicekonsula Corcorana. 
Podpisy konsula Corkorana, jak się okazało, były sfałszowane. 

W związku z tą sprawą policja aresztowała trzech urzędników kor- 
sulatu amerykańskiego, a mianowicie—Mirona Zapsałka, który był kwalifi- 
katorem stanu zdrowia oraz twoźnych 
Kazimierza Gielerta, 

konsulatu Jakóba Adamskiego i 

Jak ustalono, sprzedawali oni fałszywe blankiety i podrabiane wizy, 
biorąc po 600 dol. od osoby. Następnie w hotelu „Rosja”* przy ul. Nowo: 
lipki aresztowano Leona Szapiro, który był pośrednikiem pomiędzy Baski- 
nem i wicekonsulem Hallem z zainteresowanymi. W związku z tą sprawą 
zatrzymano 17 osób. Wicekonsull Hall wyjechał na urlop do Ameryki, 
gdzie go aresztowano na polecenie konsula amerykańskiego w Warszawie 
p. Cole. Razem z nim aresztowano również Baskina, który uciekł z Polski 
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi 
Wituński. r 

sędzia do spraw szczególnej wagi 

- wysuwając jaka kandydata na stanowisko premjera Poincare'go. Tardieu 

PRZYJĘCIE USTAWY © POBORZE 
REKRUTA. Gzyjemi głosami upadł rząd Chauiempsa A 

WARSZAWA, 26. Il. PAT. Marszałek ; 
zawiadomił lzbę o unieważnieniu przez Sąd 
iNajwyższy mandatów senatorów  Kostkow 
skiego, Redki, Sergjusza Kozickiego,  Dala 
oraz Huskowskiego, a także 0 zrzeczeniu się. 
mandatu przez sen. Henigera (KI. Nar.), na | 
którego miejsce wchodzi sen. Pluciński, po 
czem przystąpiono do porządku obrad. & 

Po referacie sen. Kluszynskieį (P.P.5.) 
przyjęto bez zmian projekt ustawy o uregu 
iowaniu niedokładności przy rozdziale budże | 
tów Senatu od Sejmu na lata 1929—30. Na | 
stępnie sen. Ižycki (Wyzw.) referowal pro | 
jeFt noweli do ustawy o przeznaczeniu ra 
budowę niektórych terenów w Warszawie. 
Nowelę przyjęto bez dyskusji w . brzmisniu - 
sejmowem. ` 

Sen. Rogowicz (B. B.) reierowal projekt 
ustawy o poborze rekruta, zaznaczając krot 
ko, że wprawdzie Polska przejęta jest dm. / 
clitm szczerze pokojowym, iecz wobec zbro — — 
jenia się sąsiadów i niejednokrotnie wypad. t 
ków pogróżek czy apetytow do  nmaszyca || 
ziem, znajduje się w tej smutnej konieczno — 
Ści że nie może się rozbrajać, też zmniej 
szać kontyngentu rekruta. Ustawę przyjeto | 
bez zmian. KA 

INTERPELACJE W SPRAWIE PRZE s 
ŚLADOWAŃ RELIGIJNYCH w 50 

WIETACH. 

Wśród zgłoszonych interjselacyj znałszia — 
się interpelacja sen Thulliego (Ch. D.) do 
prezesa Rady Ministrów w sprawie prześla 
dowania religijnego w at sowieckiej. 
Brzmi ona jak następuje: „Prześladowanie 
przez rząd sowiecki wszelkich wyznań 1eli 

PARYŻ, 26 II. Pat. We wczorajszem głosowaniu ugrupowania deputowanych Ma- 
rin, Maginot, Tardieu, Franklin Bouillona, dalej demokraci ludowi, 36 ńiezależnych, 

25 członków grupy Loucheura (z ogólnej liczby 52), 3 republikanów-socjalistów, wresz 
cie 6 deputowanych dotąd nieujawnionych oraz 3 komunistów (z ogólnej liczby 10 

posłów komunistycznych) głosowało przeciwko rządowi. Pozostali komuniści, zapisa* 

ni jako wstrzymujący się od głosowania, oświadczyli, iż mieli zamiar głosować prze- 
ciwko rządowi. 6 członków grupy Louchaura wstrzymało się od głosowania 

Zadowolenie na prawicy 
PARYŻ, 26- Il. PAT. Cała prasa prawicowa i umiarkowana wita z entuzjazmem 

wynik głosowania, który spowodował dy misję gabinetu p. Chautemps, uformowane- 
go w ubiegły piątek. lzba spełniła swój obowiązek oświadcza „Figaro”. Gabinet ra- 
dykalnego Chautemps upadł, ponieważ oznaczał sobą panowanie socjalizmu nad 
sprawami publicznerni. Naród nie chce tego panowania, a parlament zaznaczył wczo- 
raj, źe go również nie życzy. 

Poincare prawdopodobnie nie podejmie się misji 
PARYŻ, 26. Il. PAT. Po ctwarciu wczoraj wieczorem nowego kryzy- 

su gabinetowego pierwsze pytanie które powstało, tyczyło się osoby, która 
może być powołana do jego rozwiązania. 

Na pierwszy plan w środowisku parlamentarnem wysunęły się na- 
tychmiast dwa nazwiska Poincare'go i Brianda. Co się ;tyczy pierwszego, 
to większość posłów i senatorów była zdania, że zbyt jeszcze niedawno 
powrócił on do zdrowia, aby móc na nowo objąć ciężar władzy 
rządowej.] 

Pozostaje więc Briand, który jednak wierny prawidłom gry parlamen- 
tarnej zechce, aby szef państwa powierzył misję tworzenia gabinetu przy- 
wódcy większości, byłemu premjerowi Tardieu. Tylko w razie odmowy 
tego ostatniego prezydent Doumiergue powoła któregoś z senatorów, jak 
np. Rene Bernarda, Clementela, Alberta, Sarraut lub innego. 

Według jednak wszelkiego prawdopodobieństwa Tardleu podejmie 

        

   

    

    
     

  

   

   
    

    

  

     

     

  

    

   
   
   

     

  

    

    
     

   

    
   

    

     

    

  

    

   

     

     

      

  

     
   

    
   

    

  

się uformowania nowego gabinetu, w skład którego wprowadzi On OCZY: ginych, w szczególności celigii  chrześcijań | 
wiście pewne zmiany, odpowiednie do układu koalicji stronnictw, którą skiej, wywołuje oburzenie całego świata cy | 

wilizowanego i współczucie nii spróbuje przeprowadzić, ya ołar: Bydzimy, ża Dółsa powi B 

łączyć się do protestów innych mi w 
przeciwko niesłychanemu gnębieniu | wierzą 
cych Rosjan. Dlatego zapytujemy p. prezesa 
Rady Ministrów, czy skłonny jest w odpowie 
dni sposób przedstawić rządowi Z, S. $. Р. 
konieczność uszanowanią wolności wierzeń 
religijnych". Sen. Koerner (Koło żyd.) 
oświadcza, że /przyłączyłby się on do tej in 
terpciacji w razie skreślenia zdania: „w szcze 
gólnosci religii chrześcijańskiej". Wobec zgo | 
dy na to w: -zrpać ustęp ten 5 o, 

zem interpelację pisały wszystkie klu 
by: —- Następne jedzenie odbędzie sę 6 
marca b. r. o godz. 10 rano. 

BUDŻET W SENACIE 
Poincare misji nie przyjął 5 

i # via OBRADY NAD MONOPOLAMł PAŃ PARYŻ, 26. Ii. PAT. W chwili przyjazdu do pałacu Elizej- : STWOWEMI ; 
skiego Poincare oświadczył przedstawicielom prasy, że ze wzglę: z 
du na stan zdrowia nie przyjmie misji utworzenia gabinetu, _ WARSZAWA, 26.1 PAT. Senacka komi 
uczyni jednak wszystko aby pomóc Tardiru do utworzenia gabi- sja skarbowo budżetowa na dzisiejszem po 
netu. siedzeniu przystąpiła do obrad nad monopola 

kolncare dodał, że nie wejdzie w skład gabinetu, sasas ło DO) 
trzebuje kilkumiesięcznego odpoczynku. wanie spirytusu w gorzelniach  przemysło 

wych po, cenach eksportowych w celu 

Nowa misja Tardieu rania mieszanki spirytusowosbenzynowej do | 

li. Pat. Tardieu przyjął misję utworzenia gabl- 

Tardieu chce współpracować z Poincare 
PARYŻ, 26. ll. Pat. Tardisu Znie przyjął misji Rtworzenia gabinetu, 

opuszczając pałac Elizejski po rozmowie z Doumerguem, która trwała 40 
minut, oświadczył, że z racji sytuacji politycznej oraz ze wzgjędu na cztery 
wielkie zagadnienia międzynarodowe w chwili obecnej: konferenaję londyń- 
ską, sprawę zastosowania planu Younga, konferencja genewska i kwestję 
komisji zagłębia Saary, wydaje mu się, iż Poincare jest osobistością bar- 

"dziej właściwą, niż ktokolwiek inny do utworzenia gabinetu, zakrojonego 
na szeroką skalę unji republikańskiej. Tardieu dodał, że o ileby Poincare 
przyjął ofiarowaną mu misję, to on byłby szczęśliwy, mogąc służyć mu 
swą współpracą. 

  

gdyż po- 

silników. Możność ograniczenia  alkoholizi 
mówca widzi w stopniowem podwyžszaniu | 
cen alkoholu, narazie o 10 proc. co nie obni 
ży dochodów skarbu. [Przechodząc do mono 
polu tytoniowego, mówca podkreśla koniecz 
ność ujednostajnienia jakości wyrobów. 
końcu mówca stwierdza szkodliwość polityk 
koncesyjnej monopolu oraz domaga się usta. 
lenia iosu 1500 rodzin, którym prawnie ode - 
brano koncesje, a faktycznie posiadaj je 
jeszcze, ale żyją w niepewności. R rent 
proponuje podwyższenie wydatków monop 
lów wynoszących w sumie 20 miljonów zł. 
Pokrycie na to referent znajduje w podwyż. 
ce wyrobów spirytusowych od 5 do 10 proc. | 
do której wzywa rząd. ъ е 

Sen. Łubieński zwraca uwagę, że mt 0 
pol powinien obejmować jedynie spirytus 
do picia, natomiast spirytus do celów prze | 
mysłowych powinien być w swobC 3 
sprzedažy. 

Sen, Radomski jest zdania, że sumę u: 
skaną z proponowanej podwyżki ceny $р 
tusu należałoby użyć raczej na pomocy 
rolnictwa, niż na inwestycje monopolowe. 

Sen. Iżycki wskazuje, że od roku | 5 
liczba miejsc sprzedaży napojów alkoholos 
wych rośnie wbrew ustawie. Zaznacza dalej, « 
że plebiscyty antyalkoholowe nie są wykony 
wane, ponieważ w razie zaskarżenia ich nie 
ma pierwszej instancji, któraby tę kwestję 
rozstrzygnęła. t 

Senatorka Daszyńska,Golińska uważa 
uzasadnione podwyższenie cen spirytusu i 
podkreśla że zużycie jego na cele przemy. 
słowe jest tembardziej wskazane, że produk. 
cja benzyny zmniejsza się. Dalszy ciąg dy 
skusji odroczono do jutra. Pozatem na po | 
rządku dziennym przedsiębiorstwa państw! 
we. 

PARYŻ, 26. 
netu. . 

REDZUWROEGE DOZ: 28 

Uzgodnienie puktów ontywojennych 
Memorandum francuskie 

GENEWA, 26 IJ. Pat. Memorandum francuskie, znajdujące się w komisji jede- 
nastu, stwierdzą, że autorzy paktu Ligi dopuszczają w niektórych wypadkach zastoso- 
wanie środków wojennych z braku inaych sposcbów załatwienia konfliktów. Z wej: 
ściem w życie paktu paryskiego sytuacja uległa zmianie przez powzięcie stosowania 
wyłącznie metod pokojowych. Rząd francuski raz jeszcze z naciskiem staierdza, že 
postanowienia tego pakiu odnoszą się jedynie do wojny napastniczej i w żadnym wy- 
padku nie zmniejszają prawa do legalnej obrony. 

Rząd francuski uważą za wskazane wprowadzenie tskich poprawek, któreby w 
większym stopniu zape'vniły stosowauie procedury „pokojowej, podniosłyby powagę 
decyzyj orzecznictwa międzynarodowego i gwarantowałyby ich wykonanie, przewidu- 
jąc odpowiednie sankcje. Zdaniem rządu irancuskiego, są to najlepsze sposoby prze- 
ciw wojnie. Propoauje on dalej opracowanie systemu, opierającego się na akcji zbio- 
rowej, mającego na celu zabezpieczenie obserwowania postanowien paktu Ligi, W za- 
kończeniu memorandum fraacuskie wyraża przekonanie, że przez dokładne przestu= 
djowanie sygnalizowanych problematów uda się sharmonizować oba pakty i nadać w 
ten sposób skuteczność sankcjom Ligi. : › 

  

Memorandum polskie 

Rząd polski w swem memorandum odnosi się przyzwoicie do sprawy poprawek 
do paktu Ligi, podając przytem swe uwagi przy pracy przystosowania paktu Ligi čo 
postanowień paktu ryskiego. Należy pamiętać, że wzbronienie wojny nie dotyczy aktu 
samoobrony, że napad na jednego z członków Ligi będzie uważany za akt wojny przee 
ciw pozostałym członkom Ligi, że postanowienia pakiu paryskiego stworzą atmosierę 
sprzyjaj:cą rozwojowi systemu cbowiązkowego arbiiraża, że rozwój zasad obowiązko= 
wego arbitrażu winien być poparty sprecyzowaniem systemu sankcyj i to nietylko 
przewidzianych już w artykule 15 i 17 paktu, lecz również w związku z postanowienia- 
mi artykułów 10 i 13, 

Bkt wręczenia odznaczeń | 
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLI | 

WOŚCI. i 
WARSZAWA, 26.ll PAT. Dnia 26 b. m. 

w Ministerstwie sprawiedliwości kierownik. 
Ministerstwa p. Dutkiewicz w — обест 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Šie 
pińskiego, wiceministra Sieczkowskiego, dyr. 
departamentu Świątowskiego oraz wicepreze 
sa Sądu Apelacyjnego w Warszawie p. 
naczelnika wydziału osobowego  Kwiatko у 
skiego udekorował odznaką orderu Odrodzi A 
nia Polski szereg osób zasłużonych OPO IA ? 

otrzymali: p. p. 
organizacji sądownictwa i pracy społe oł 

adu Najwyższego, Śli- 
® s. il klas 
sławski Jan, sędzia 
wiński Stanisław, sędzia Sądu Najwyższego, 
Zaleski Stanisław, sędzia Sądu Najwyższegi 

Włączenie tezy Kelloga; 
GENEWA, 26, li. Pat. Jak donosi szwajcarska agencja telegraficzna, 

komisja jedenastu 6 głosami przeciwko 5 przyjęła w zasadzie włączenie 
tezy art. 2 paktu Kelloga do art. 12 paktu Ligi Narodów. 

LI 

Relchstag zakończył obrady fajne 
nad umową likwidacyjną z Polską 

BERLIN. 26.11. Pat. Połączone komisje Reichstagu zakończyły dziś 
obrady tajne nad umową likwidacyjna z Polską. Według komunikatu biu- 
ra Wolifa głosowanie nad umową odbędzie się pod koniec ogólnej dysku- 
sji, jednocześnie z głosowaniem nad projektem ustawy ramowej dla 

całej umowy haskiej, Przypuszczają, iż nastąpi to dopiero z końcem ty- 
godnia. 
SU OKI INK ALAIN TTT O TOO OWA ASA NAKTIS T PAN SONATA 

Zwolnienie z areszfu Jana Selnfelda 
WARSZAWA, 26. II. Pat. ' Dziś w południe na wniosek obrońcy ad- 

a ae sędzia iu o ae L Ge Tac Jerzy 
uksemburg, prowadzący dochodzenie w sprawie podsłuchu telefonicznego : офе 

zwolnił z aresztu oskaržonego Jana Seinfelda. Kaucja, którą złożyła ro- sGiiza ebretaria Sula GRON 
dzina, wynosi 1000 zł, cach. IJP OC > - 38 i 

    

  

Borkowski Juljan, wiceprezes Sądu Apelac 
nego w Lublinie, Jaszczurkowski Kazimi 
sędzia Sądu Apelacyjnego we Lwdwić | 
Goszczyński Antoni; wiceprokurator S 
Apelacyjnego w Warszawie, Kaznowski Lud 
wik, prezes Sądu Okręgowego w Białej 
laskiej, Warmski Stanisław, naczelnik 
łu karno-penitencjarnego. — Odznaki IV 
sy otrzymali: Borkowski Adam.. wicępt 
Sądu Okręgowego w Łucku oraz Chankie | 
wicz Stanisław, naczelnik Sądu Powiatowe 
go w Bolechowie. — Wreszcie odznaki V 
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ECHA KRAJOWE 
  

Wysyłaj lisfy polecone i miej 
pieniądze odliezone 

Cichy, piękny, pogodny | poranek... Z 
wieczora znowu spadł Śnieg i pokrył, wpraw 

„dzie cieńką, ale zato czystą warstewką jak 
- puch całą ziemię. Świetna poroszka. Chętnie 

bym poszedł ze swoim Marsem w pole, ale 
cóż, kiedy jeszcze dziś i to zaraz muszę odje 
chać. 

Niema na to rady: Obowiązek przede- 
, wszystkiem. Konie czekają już na mnie, fur 
man się niecierpliwi i „spażnimsia na poist“, 
biez patreby zhaniajem koni*, mruczy jak 
niedžwiedž pod nosem tak, by odjeżdżający 
dobrze usłyszał i prędzej wybierał się w 

® drogę. 
Wiedziałem, że mam jeszcze sporo cza 

su, niechcąc jednak robić przykrości furma 
nowi pożegnałem dom rodzimy i ruszyliśmy 
w drogę. Lekka sanna, dobrze wypoczęte i 
spasione kasztany, jak wicher mknęły z gór 
ki na górkę po szerokiej falistej drodze. 

Nie przeszło i pół godziny czasu już 
byliśmy na stacji Ziabki. Pociągu jeszcze nie 
było. jakiś smutek i przygnębienie ogarnęty 
duszę. Rozglądam się dookoła, by w jakiś 
sposób zabić ten czas. Z nudy począłem czy 
tać ogłoszenia i afisze porozklejane w pocze 
kalni III klasy. Wreszcie nad samem okien 
kiem kasy biletowej czytam ogłoszenie, iż 
niewolno zjawiać się na peronie bez biletu. 
Między innemi jest tam także zdanie: „ujaw 
nieni bez biletów peronowych płacą kara 
pięć zł.* w myśl rozporz. etc., wreszcie pod 
pis. Sens ogłoszenia zrozumiałem, ale nie 
rozumiem czemuż nie można napisać tego 
poprawnie po polsku. Miałem szczerą chęć 
powiedzieć to w oczy kasjerowi, gdy otwo 
fzy okienko, ale gdy to wreszcie się spełniło. 

' zapomniałem o gramatyce. Ujrzałem młodą, 
piękną kasjerkę, usłyszałem jej  dźwięczny 

' głos — Dokąd panu? Do Królewszczyzny— 
odrzekłem, starając się źłagodzić swój bas. 
Po chwili usłyszałem znowu ten sam przy» 

- jemny tenor: „niema reszty* (należało mi 
się trzydzieści pięć czy siedem groszy). Trud 
na rada, ja też nie mam drobnych — popro 
szę o bilet. Mam już bilet, więc tekę pod 
pachę, walizę do ręki i jazda na peron, bo 
już niema strachu, że zapłacę „kara“. 

(Zaledwie jednak otworzyłem drzwi, by 
wydostać się na ten „zakazany peron* po 
ciąg już rusza. Biegnę by dopędzić. Po dro 
dze krzyczą mi, że pociąg jeszcze się za 
trzyma. Co u licha, myślę sobie, kpią ze 

| mnie czy co. Jak to się zatrzyma? aż na- 
prawdę, pociąg się „zatrzymał* o jakich sto 
%«toków od stacji i począł, jak ten smok żar 
4oczny, zmęczony podróżą, rozgrzany bie 
giem, pić zimną wodę. Pił dosyć długo, bo 
jakich 7—10 minut bez przerwy, sapiąc cięż 
ko i miarowo, aż wreśzcie ktoś gwizdnął na 

° miego i on ruszył zrazu leniwie, później prę 
dzej i prędzej. 

Przyznam się szczerze, chociaż bardzo 
byłem uradowany, że dopędziłem „konia z 
wozem przy wodopoju, to jednak wolałbym 
by „woz“ zostawał przy ganku, gdyż džwi 
ge bagażu chociażby na przestrzeni stu 
roków do bardzo wielkiej przyjemności nie 

należy. ё 
Nareszcie i Królewszczyzna. W Królew 

szczyźnie przypadkowo spotykam swego ku 
zyna, który odrazu wpadł na mnie, że nie 

pisuję do niego. Byłem zdziwiony. Wysłałem 
właśnie do niego ze cztery listy w ciągu 
trzech tygodni i jeszcze mu mało! Nie, myślę 
ptaszku, tem się nie wykręcisz — pamiętam, 
że w jednym z listów pisałem o pieniądzach 
które mi musiałeś wysłać, ale... nie wysła 
łeś. A więc wykręt prosty... „nie otrzymałem 
tistu, w którym prosiłeś o pieniądze!*... Jed 
"mak jak się później okazało listy moje na- 
prawdę zaginęły. Trudno, cóż poradzić, 
wszak poczta (w Królewszczyźnie) nie mo 
że odpowiadać, jeśli zaginie zwyczajny list. 
(Chcę tu powiedzieć, że list dostaje się do 

  

- innych rąk). 
2 [T:en jednak jegomość, który interesuje 

się „cudzą'* korespondencją, tak mało ma w 
` sobie poczucia osobistej godności i taki ma 

> słaby charakter, iż nie potraf 
mać w tajemnicy treści moic 
oczywiście tem i zdradził siebie. 

„Nie chcę na tem miejscu zz jego czyn 
nazwać go po imieniu, ani wymieniać jego 
nazwiska, ale, ażeby ów jegomość był jew 
ny iż go znam, chcę mu tu wyjaśnić, co 
oznacza skrót „Abs*: zwykle umieszczany 

{ "na odwrotnej stronie koperty moich listów 
przed mojem nazwiskiem i adresem. „Abs.* 

     nawet utrzy 
iistów, no 

      

; Zniedawnych listów 
/ Kijow, 22. I. 1918. 

Kochani moi! Czy i kiedy list ten 
Was dojdzie? Od tygodnia przerwana 
jest wszelka komunikacja: kolejowa, 
pocztowa i telegraficzna. Nie mamy ani 

/ światła, ani wody, ani chleba, ale zato 
° jak dzień tak noc armatysgrzmią, po- 

ciski szypią i pękają, bomby huczą, ku 
lomioty trzeszczą, jak jakie tryjery, ka- 
rabiny palą, kule świszczą i do miesz- 
kań wpadają. 

Kijów już tydzień walczy ze swymi 
__. bolszewikami: arsenał, poczta, telegraf 

instytucje, kolej i t.d. przechodzą z rąk 
da rąk. już od 2 dni na Kreszczatiku 
tylko rzadkie strzały, a na nim i Pro- 
reznoj cały dzień w piątek wrzała silna 
bitwa i opancerzone automobile zdoby 
wały miasto na bołszewikach. Wczoraj 
arsenał zbombardowali i odebrali, Pa- 
dół od nich oczyścili i teraz biorą dwo 

° — rzec kolejowy. 4 
Armaty palą i palą i ja, co przez 

3 i pół lat wojny strzału nie słysza 
łem, mam teraz pełny obraz staczanej 
"bitwy. W nocy obserwowaliśmy z bal 
konu jak łyskały światła armat i jak 

° 'szrapnele pękały. Jest około 1000 za- 
'_ bitych podobno; dużo przechodni pa” 

 dło ofiarą kul. Jakoby dr. Obniski ma 
1 nogę przestrzeloną, pułkownik irancu- 

__ ski zabity, drugi oficer ciężko ranny, 
„siostra miłosierdzia dostała pod Dumą 
kulą w sam łeb. Pocisk wpadł przez 

_ ścianę do damu Rzewuskich i rozbił 
“salę jadalna, do Stasiów  Horwattó w 

ź wpadło 9 kul, do Lubomirskich, Ra: 
dziwiłłów, Sieheniow i do masy innych 
znajomych też dużo kul do mieszkań 

: „wpadło. Magazyny postrzelane i dużo 
rozgrabionych. Ogłoszono stam oblęże 
nia, wieczorem wychodzić niewolno. 
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to samo oznacza co i polskie „Nad“: Absen 
der — wysyłający — nadawca. 

Jakże głupio wyglądało gdy otrzymałem 
od Pana list zaadresowany do mnie w ten 
sposób „J. W. Pan Abs N. N. w Wilnie". 
(Adresu Pan mego nie miałeś i mieć nie 
mogłeś — a więc jeszcze jedno przemawia 
za tem, że listy moje trafiają w ręce Sz. Pa 
na, aczkolwiek są zaadresowane na imię me 
go kuzyna) — „Abs*, skrót _ umieszczony 
tam, gdzie Pan go umieścił — nie oznacza 
już wyraz (niem.) Absender — może nato 
miast oznaczać Absurd (wyr. tac.) — niedo 
rzeczność (pańskich czynów). 

No, ale żegnam Pana, bo pociąg odej 
dzie. Biegnę do okienka (w Królewsztzyz 
nie) proszę o bilet III klasy do Wilna — da 
ję 15:zł. Słyszę odpowiedź: „nie ma reszty"! 
Fu, co za fatum, drobnych nie mam, a tu 
pociąg zaraz odejdzie. Proszę dać  bilet; 
niech i tu stracę 30 groszy! Szczęście, że 
nie potrzebowałem już nigdzie zatrzymywać 
się po drodze, inaczej to „niema  reszty' 
zmusiłoby mię iść aż do Wilna po apostol 
sku. Szach — Matt. 

   

  

OSZMIANA. 

— Odczyt „Położenie i potrzeby żydów 
w Wiłeńszczyźmie*. Z inicjatywy żydowskich 
sfer obywatelskich naszego miasteczka przy 
byli z*ramienia żydowskiego klubu Myśli 
Państwowej w Wilnie, p. p. dr. A. Hirsch- 
berg i dr. Scherman, w sobotę zaś wygłosił 
w sali teatru p. dr. Hirschberg odczyt na te 
mat „Położenie i potrzeby żydów w Wileń 
szczyžnie“. 

Sala teatru wypeiniona była po brzegi 
publicznością. Liczba obecnych (inteligencj:) 
kupców i rękodzielników dochodziła do 500 
osób. 

Zebranie otworzył p. Abram Strugacz, 
który w swem przemówieniu wyjaśnił inten 
cje miejscowego obywatelstwa, pragnącego 
zaszczepić ideologję żydowskiego klubu my 
Śli państwowej na gruncie Oszmiany i po 
wiatu. 

Z kolei prelegent zobrazował stan go- 
spodarczy, kulturalny i polityczny żydów w 
Wileńszczyźnie przedstawiając braki i bolącz 
ki życia żydowskiego. 

Metody dotychczasowych  reprezentan= 
tów interesów żydowskich wprowadziły ży 
dów w stan zupełnej izolacji, w której po 
zbawieni są łączności i oparcia o społeczeń 
stwo polskie, względnie jakiś jego poważny 
odłam. Przedłużanie tego stanu grozi najzu 
pełniejszą ruiną. 

Podnosząc ideę wspólnej pracy winni 
żydzi stanąć w jednym szeregu z demokra 
cią polską i wraz z nią zdążać do realizacji 
swych praw i potrzeb narodowych. Z zasa 
dy, iż sprawa żydowska jest _ problemem 
Polski, wypływa, że winna ona i może zo- 
stać rozwiązana wyczerpująco w granicach 
państwa na podstawie równości prawnej 
wszystkich narodowości w ich obowiązkach „i 
prawach wobec wspólnej Ojczyzny. , 

W bardzo rzeczowej dyskusji przema- 
wiali p. p. A. Strugacz, A. Sołoducho i To 
larczyk, poczem prelegent udzielił wyjaśnień 
na poruszone kwestje i pytania. 

Próba zaburzenia podjęta przez młodo 
ciane żywioły, które w liczbie kilkunastu zna 
lazły się na sali spełzła na niczem. 

W rezultacie ukonstytuowano Oszmiań- 
skie Koło Żydowskiego Klubu Myśli Pań 
stwowej, a p. Abram Strugacz zamknął ze 
branie apelem do zgłaszania dalszych akce 
sów. W skład zarządu Koła Oszmiańskiego 
weszli p. p. Abram Strugacz (przewodniczą 
cy), Areł Sołoducho (zastępca), Alter Bekier 
(sekretarz), Abram Deul,, Benjamin Gurwicz 
Szloma Grup, Mejer Krejnowicz,  Nochem 
Lewin, Szłoma Szelubski I. Szapiro i Mejer 
Wasilski. 

T egož jeszcze wieczora na ręce prze- 
wodniczącego wpłynęły deklaracje o akcesie 
wielu najpoważniejszych obywateli miejsco 
wych. (—) A. Strugacz. 

  

ŚWIĘCIANY 

— O jeden grosz. Po długiej „tułaczce* 
do rąk moich trafiło upomnienie urzędu skar 
bowego w Święcianach, którego treść i su 
ma, o jaką upomina się urząd, mocno mnie 
zdziwiła: Czytajmy: 

„Na zasadzie ust. z 31 lipca 1924 r. (Dz. 
Ustaw R. P. Nr. 73 z 1924 r. poz. 721) wzy 
wa się Pan (?!!!) do uiszczenia w terminie 

  

LIST ks. Janusza Radziwilła do płk. Sławka 
WARSZAWA 26.11 (tel. wł. „Słowa”). Książe Janusz Radziwiłł wy- 

stosował list do prezesa płk. Sławka, w którym odpowiada na zaprosze- 
nie go do pozostania na stanowisku vice'prezesa klubu B. B. mimo utraty 

mandatu poselskiego. W uchwale ks. Radziwiłł upatruje zaszczytny dlań 
dowód zaufania i prosi o wyrażenie w jego imien u podziękowania wszyst- 
kim członkom prezydjum klubu B. B., proponowanego jednak mandatu 
przyjąć nie może, a to dla tego, iż nie wyobraża sobe ażeby osoba, tra: 
cąca codzienny kontakt z parlamentem mogła w prezydjam klubu parla- 
mentarnego pożytecznie pracować. Jednocześnie ks. Janusz Radziwiłł xa- 
wiadamia pułk. Sławka, że we wszelki.h innych Sprawach tyczących się 
Bloku Bszpartyjnego pozostaje zawsze jaknajchętniej do usług B.oku i je- 
go prezydjum. 

Wybory dodafkowe w Okręgu buck— Równe 
wyznaczone na 13-go kwietnia 

WARSZAWA. 26.11. (tel. wł. „Słowa'). Ministerstwo Spraw We: 
wnętrznych wyznaczyło wybory w okręgu Łuck-Równe na dzień 13-g0 
kwietnia. 

Zalśzie na Komisji Wajskowej Sejmu 
Klub B, B. nie będzie brał udziału w obradach 

WARSZAWA, 261I. (tel. wł. „Słowa”). Przed przystąpieniem do po- 
rządku dziennego obrad Komisji Wojskowej poseł Burda (Fr. Rew.) 
oświadczył, iż zrzeka się stanowiska sekretarza komisji wojskowej, gdvż 
nie może pozostawać w prezvdjum łącznie z nowym prezesem posłem Pa- 
jakiem, który notorycznie publikuje w 
kłamliwe sprawozdania z posiedzeń komisji, 

socjalistycznej i endeckiej 
przekręcając złośliwie prze- 

prasie 

mówienia swoich przeciwników politycznych. Na stanowisko sekretarza ko- 
misji poseł Burda wysunął 
uwagi, iż poseł Trąmpczyński będzie najlepszym 
p. Paiąka. 

kandydaturę posła Trąmpczyfńskiego z 
towarzyszem pracy dla 

Przewodniczący poseł Pająk nie przyjmuje tego wniosku uważając, iż 
jest on humorystvczny. Na to poseł prof. Kozłowski (B.B.) oświadcza, iż 
podtrzymuje kandydaturę posła Trąmpczyńskiego, który już od cesarzą 
Wilhelma I! otrzymał podziękowania za swoją pracę dla dobra armii nie- 
mieckiej. Tekst tych podziękowań cesarskich” poseł Kozłowski odczytuie 
z wycinków prasy niemieckiej. W trakcie odczytania poseł Łazarski (B. B.) 
rzuca pod adresem posła Trąmpczyńskiego okrzyk: 
do Niemiec". / 

„Wracaj pan lepiej 

Na to poseł Stefan Dąbrowski (Kl. Nar.) odpowiada posłowi Łazar- 
skiemu okrzykiem „Dureń* a poseł Łazarski wymierza posłowi Dąbrow- 
skiemu za tę zniewagę dwuktotny policzek. 

Na komisji powstaje nieopisany tumult, którego odgłosy przenikają 
na korytarz i do innych sal komisyjnych skąd tłumnie zbiegają się posło- 
włe. Posiedzenie komisii zostaje zawieszone na 10 minut a po przerwie 
poseł Snopczyński (B.B.) odczytuje oświadczenie, w którem stwierdza, że 
posłowie klubu B, B. nie mogą pracować pod przewodnictwem posła Pa- 
jąka, którego wybór na stanowisko prezesa komisji wojskowej muszą 
uznać za prowokacje, gdyż on własnie jest autorem wniosku o zmniejsze- 
nie kontyngentu armj! o 60 tys. żołnierzy. Wobec tego posłowie klubu 
B B. opuszczają kqmisję f nadal w niej pracować nie będą. 

    

Rewalfa w San Domingo 
SAN DOMINGO, 26 II. Pat. Zrewoltowana ludność cywilna, występująca prze- 

ciwko administracji obecnego prezvdenta, który zabiega o przedłużenie swego manda* 
tu, zawładnęła prawie w całości północną i centralną częścią kraju oraz okolicą sto- 
licy. Aczkolwiek według doniesień rządu nie doszło do żadnych starć, dzienniki wy- 
chodzące w Faiti donoszą, że 3 osoby zostały zabite, zaś kilka odniosło rany. 

Zajęcie stolicy 
SAN DOMINGO, 26 1. Pat. Rewolucjoniści wtargnęli dziś rano do stolicy i xa- 

jęli bez straty i bez rozlewu krwi cytadelę oraz szereg? gmachów publicznych. Prezy- 
dent oraz wiceprezydent republiki mieli się schronić do gmachu poselstwa francuskiego: 

% 

SAN DOMINGO, 26 II. Pat. Prezydent i wiceprezydeat republiki schronili się w 
poselstwie francuskiem Przewodniczący senatu znałazł schronienie w konsulacie 
duńskim. 

do dnia 11.XII (?!M) zaległości podatku ma 
jatkowego r. 192... (? który?) zł. — (nie 
ma) gr. 1 (wyraźnie jeden, — dopisek mój) 
kary za zwłokę, obliczonej do dn. 11.XII zł. 
— gr. 1 (jeden, — dopisek mój).. za pisem 
ne upomnienie zł. — gr, 50. Ogółem zł. — 
оО: 

Naturalnie chwalebnem jest, że urząd 
skarbowy w Święcianach nie „działa na szko 
dę Państwa i upomina się o (jeden) grosz, 
iecz naprawdę tem samem ów urząd nieco 

   
   

  

przeholował. Znamiennem jest, że płatnik 
nie wie za który rok zalega ten nieszczęśli 
wy grosz, gdyż urząd skarbowy nie raczył 
go wskazać. Poza tem inne kwiatki związa 
ne z gramatyką i stylem upomnienia też są 
ciekawe. J T. B. 

P. S. W załączeniu przesyłam upomnie 
nie urzędu skarbowego w Święcianach z dn. 
18.XI 1929 r. Nr. księgi bierczej 911. — Pro 
szę zainteresowanych sprawdzić, KASE 

Teorja względności a piedlądze 
(ZK). Wiadomo powszechnie, że 

pieniądz jest najpotężniejszą sprężyną 
poruszającą „pojedyńcze „jednostki, 
państwa, ba nawet całą ludzkość, Dla 
zdobycia korzyści ' materjalnych na: 
wiązują się lub zrywają stosunki dy- 
plomatyczne, zacieśniają sojusze, wy- 
powiadają wojny. Dla zdobycia pie- 
niędzy, ludzie popełniają podłości, 
dopuszczają się _ najohydniejszych 
zbiodni. Jedna z takich potwornych 
zbrodni dla pieniędzy znajduje się 
obecnie na wokandzie sądów przy- 
sięgłych w Bśziers (południowej Fran- 
cji), 

Oskarżonym jest zaany w mieście 
doktor dentysta pan Laget, oskarży- 
cielem siostra jego Marja-Ludwika 
Laget. 

Od pewnego czasu panna Ludwika 
Laget mieszkająca z matką przy bra: 
cie, zaniemogła wśród zagadkowych 
okoliczności, na jakąś tajemniczą cho- 
robę, a ponieważ stan jej coraz bar: 
dziej pogarszał, zażądała ona prze: 
niesienia do kliniki, W klinice stwier 
dzono, że choroba jej jest wynikiem 
systematycznego zatruwania organiz- 
mu arszeniklem,į stosowanym od 
dłuższego czasu w coraz to zwięk- 
szających się dawkach. Ponieważ рап- 
na Laget znajdowała się pod wyłącz- 
ną opieką matki i brata, a okolicz- 
ńość że jedynie ten ostatni, jako dłu- 
żny siostrze 90.000 franków, mógł 
mieć interes w jej Śmierci, postawiła 
pana Laget w stan oskarżenia. Do 
skargi przeciwko dentyscie „przylączy- 
ła się rodzina Alexandre, której cór- 
ki Małgorzata i Zuzanna były kolej- 
no żonami pana Laget i obie po 
dłuższej zagadkowej chorobie i para: 
Hżu umarły. 

Po śmierci pierwszej żony pan 
Laget podniósł zdeponowane na jej 
imę 500.000 fr. a po drugiej otrzy- 
mał jej premję uberpieczeniową na 
życie w wysokości 200.000 franków. 

Ciała obu zmarłych żon ekshumo- 
wano i wykryto w nich ślady arszeni- 
ku. Pan Laget z całym cynizmem 
nie może zaprzeczyć, że padły one 
ofiarą zatrucia arszenikiem, ale sta- 
nowczo twierdzi, że nie jest temu wi- 
nien, co zaś do "siostry, zrzuca on 
winę na nieszczęśliwą matkę. 

Fakt jednak, że pan Laget od dłuż: 
szego czasu zaniechał praktyki den- 
tystycznej i olbrzymi fundusz wpako- 
wał w kupno i urządzenie ferrny dla 
hodowli drobiu, przytem że ciągle 
grając na giełdzie doprowadził się do 
kompletnej ruiny, bardzo niekorzy- 
stnie Świadczy przeciwko niemu. 

Podczas Śledztwa w Grezes, ter- 
mie pana Laget wykryto korespon- 
dencję jego z kochanką, flaszki. po 
arszeniku i stwierdzono, że zalega on 
w opłacie swoich pracowników prze- 
szło 20000 franków. Zeznania wszyst- 
kich świadków są dla pana Laget 
bardzo nieprzychylne, to też należy 
przypuszczać, że sąd przysięgłych 
skaże żono: i siostrobójcę dla zysku, 
na karę Śmierci. 

Nie tak ponuro a właściwie hu- 
morystycznie przedstawia się proces 
toczący się obecnie w Paryżu —prze- 
ciwko rosjaninowi Michałowi Leppig, 
który za formalnym pokwitowaniem 
sprzedał Aleksandrowi Minka za 2101 
ir. własną żonę. 

Leppig pragnął wyjechać do Ame- 
ryki, na przeszkodzie do urzeczywist- 

EXI-ty Doroczny Bal Ogólno-akademickiĘ 
pod protektoratem Pana Wojewody Władysława Raczkiewicza i Jego Magnificencji Rektora Ks. Prof, Dr. Czesława Falkowskiego, 

odbędzie się dnia 1-90 MARCA r. b. w salonach Kasyna Garnizonowego. 
  

Zawczoraj Mokłowski*) wracał po: rą etc., a tu ich ogłosili za burżujów i 
herbacie od nas i żołnierz wziął go na 
cel, ale on krzyknął, że „swój* i nie 
strzelił, a że niósł od nas cukier i 
chleb, więc ledwo się wytłumaczył, że 
to nie bomba. Oskierko Tolcio z Do 
browolskim i Gutowskim szli z wior- 
stę do Dniepru po wodę pod kulami i 
przy nich babę zabili. Ja swoich teraz 
nie puszczam z domu, ale pierwszych 
dni Hełcia latała do Tow. Przyjaciół 
żołnierza: polsk., gdzie jakiś urząd spra 
wuje i Henio, który jest tu od 2 tygo- 
dni, chodził tam zapisywać się do woj: 
ska polskiego. Tylko chodzimy do sie- 
bie wzajemnie z p.p. Węgleńskiemi i 
w bridge'a gramy to tu, to tam, oraz 
na skrzypcach z fortepianem walkę 
prowadzimy. I tak dzień za dniem scho 
dzi, a wieczorami przez 5 dni przy je” 
dnej świeczce siedzieliśmy wszyscy. 
Od 2 dni jest słabe światło i wczoraj 
przez parę godzin woda w kranie się 
pokazała, więc wannę i wszystko co 
moż na napełniliśmy na zapas. Dzięki 
tejże ostrożności przez 5 dni mieliśmy 
wodę, gdy u wszystkich w mieście z ra 
cji strajku, nie było ani kropli; bili się 
o wiadro wody przy nielicznych stud- 
niach, lub do Dniepru podróżowali. Ko 
lejowcy należą do bolszewików. Oneg 
daj żołnierze wyrzucili maszynistę i 
tak sami puścili pociąg, że z „tupi- 
ku“ przebił stację i wleciał do biura 
naczelnika, zabijając z 50 osób i tych 
co tak pięknie pociąg prowadzili. 

A tu kryzys gabinetowy: tylko co 
uroczyście objawili Uniwersał nr. 4. o 
zupełnej samodzielności Ukrainy, 0 
przemianowańiu sekretarzy  general- 
nych na ministrów, o socjalizacji ziemi 
domów, fabryk i handlu zagraniczne 
go oraz monopolu handlu cukrem, zbo 
żem, węglem, naftą, solą, manufaktu- 

*) artysta skrzypek. 
     
      
  

wyrzucili, nowych natomiast naznaczy” 
li z lewych S.R., których bolszewicy 
tez nie uznają. jakaż między ni mi ro- 
żnica? 

W tej chwili przynoszą wiadomość, 
że 20.000 bolszewików idzie z Petro“ 
gradu na Kijów; może się i sprawdzi 
przepowiednia, że w Kijowie kamień 
na kamieniu nie zostanie. Biała Cer- 
kiew doszczętnie rozgromiona, ulegając 
ogólnemu losowi wszystkich majątków 

Z Rudakowa już 2 tygodnie jak był 
list od Szczygielskiego że chłopi 
przepędzili komisarza, grożąc powie- 
szeniem i Akulence*) za trzymanie z 
burżujami i dowodzili, że trzeba zaraz 
wszystko dzielić. Może dotychczas 
już Rudakow rozgromiony, tak jak Bar 
barów**) gdzie i drzwi i okna powy” 
dzierali a pomarańczowemi drzewami 
ogniska miecili. Była jeszcze 10 dni te- 
mu wiadomość, że Borysowszczyzna 
stoi, a co do Tolusia—że go na śmierć 
skazali za sprzedaż bydła. 

Banki zamknięte, magazyny także, 
pieniędzy niema. \ 

Z Homla był tu kurjer: w banku n 
szym***) siedzi jakiś błazen, żydek, 
jako komisarz bolszewicki i kontrolu“ 
je, by ponad 150 rubli tygodniowo ni 
komu nie wydawali. Chciałem sam wy 
dobyć trochę monety, ale nie dałi. Pisa 
li do mnie, że tobie za trzy miesiące 
naprzód pieniądze posłali i 150  cubii 
na święta. Czy je otrzymałeś? Jastrzęb 
ski 30 grudnia dobił się po nadzwyczaj 
nych perypetjach z Homla do Ciarko 
wa i miał tu po 2 — 3 tygodniach wy 
poczynku przyjechać, bo i czuł sie cho 
ry (monety też miał brak), ale jest od 

    

*) agitator „Krestjanskawo Sojuza”, 
**) maj. Aleks. Horwatta nad Pryp ecią, 

dawne Bibicze gdzie odbyło się pożegnanie 
Podbipięty z Anusią Borzobobatą. į 

***) Wil. Pr. Bank Handlowy 

cięty, ponieważ żadnej komunikacji nie 
ma i nic nie wiemy, co się z nim dzieje. 

Zimy zupełnie niema, śniegu ani śla 
du, tylko błóto i ciągły tuman, a dziś 
o sto kroków nic nie widać i był szron 
-— teraz znowu mokro. Dniepr stoi, ale 
bardzo słaby. Doszły nas wieści od pol 
skich żołnierzy tu przybyłych, którym 
w Kalenkowiczach transport koni ode 
brali bolszewicy, że w 2 godzin potem 
przyszły 2 pułki polskie i stację wzię” 
ły. W Orszy bolszewicy rozbrośli od- 
dział połski i 300 ludzi zamordowali. 
Rozwścieczone wojsko polskie objawi 
ło wojnę bolszewikom, wzięło Mohy- 
lew i jakoby w pień wycięto bolszewi 
ków, biorąc sztab do niewoli i nawet 
Krylenkę. Potem mówili, że ten feld- 
marszałek uciekł, ale to są gadki a pe- 
wnego nic niema, tylko to wiadomo, że 
z Twerskiej i Witebskiej gubernii woj 
ska tam sformowane przyszły i połą” 
czyły się z wojskiem Dowbora. W Mo" 
hilowie mieli wziąć 300 armat, masę 
kulomiotów, pocisków i składy inten- 
dentury. 

— W'tej chwili Henio*) wrócił z mia 
sta, był u Obniskiego — on zdrów a 
poszedł na pogrzeb panienki z jego do 
mu, zabitej 'na dziedzińcu. 

Armaty tak palą, że strach i sły- 
chać jak pociski latają. 

аЗ 
Wczoraj po obiedzie przyszedł Mo- 

kłowski, który popadł na Instytutowej i 
Bankowej ulicy pod pociski: kilka szra 
pneli pękło wokoło a 2 ciężkie. pociski 
przebiły dwa domy koło niego. P. Stę 
powska, nauczycielka. Hani Jastrzębs- 
kiej pomimo mego zakazu, poszła do 
apteki i na Luterańskiej o jakie 300 
kroków od nas padł pocisk ciężki, por- 
wał druty, obciął gałęzie drzew i ror 

  

*) Henryk Wańkowicz. 

zerwał się w dziedzińcu o 50 kroków 
od niej tak, że była w kłębach dymu. 

Niby Ukraińcy zewsząd wyparli bol 
szjewików, ale ciężka ich artylerja ca- 
ły wieczór waliła w miasto do 9. Od 
12 w nocy znowu strzelają bez przer“ 
wy i teraz (10 rano) słychać ciągłe 
strzały i wybuchy. Masa zabitych i 
rannych. Gazeta, dziś wyszła: Rumuni 
wzięli Odessę i idą dalej; — pokój za” 
warty i Besarabję oddano Rumunom. 
Polaków jakoby Niemcy nie dopuścili 
do Konferencji w Brześciu. Polacy wzię 
li Orszę i bolszewicy cotają się na Smo 
leńsk. — Tu kazali Polakom wojsko- 
wym stawać pod broń: — musza z 
Ukraiń cami i Francuszami i Kaiedi- 
nem walczyć z bolszewikami. Co to 
za kombinacja? 

Dziś mięsa niema, chleb woda | 

   

światło są i ogłoszono, że prowizji jes” wu awanturzył się, był aresztowany i 
na 7 dni a co potem? jeżeli koleje nie 
chodzą! W tej chwili znowu słychać 
trzask kulomiotów, — czyżby nowe od 
działy bołszewików podeszły? bo wczo 
raj ich już z miasta wszędzie wyparli. 

24. 1. 
Wczoraj gdy siedzieliśmy u stołu, 

padły 3 pociski i rozerwały się ze stra 
sznym łoskotem: jeden trafił w dom nr. 
9 a dwa drugie w nr. 7 naszej ulicy, 
t.j. w oba sąsiedzkie domy. Jeden po” 
cisk padł o jakie 300 kroków dalej i 
zapalił aptekę na Luterańskiej i drugi 
obok niej, jeden zapalił dom na Basej 
nej, koto Bessarabki. Kanonada byla 
straszna. Dziś rano parę strzałów ar- 
matnich, ale kulomioty gdzieś walą nie 
daleko, teraz (11.30 rano) znowu ar- 
maty mocno grają. Stoją baterje cięż” 
kie w 2 miejscach za Dnieprem i po 
ciąg pancerny i walą po całym mieście. 
Mięsa i chleba prawie niema, ludność 
w rozpaczy i żadnej nadziei poprawy 
sytuacji, to już 107 dzień a coraz go 

* M 
  zB „ŁYK 

nienia tego planu stał mu brak  pie- | 
niędzy i żona. Znalazłszy tedy ema- 
tora na żonę, w osobie ukraińca  * 
Minka sprzedał mu ją za 2101 fran- 
ków, wydając na to pokwitowanie. | 

Widocznie jednak pieniądze szyb: 
ko rozpłynęły mu się w Marsylji, do- | 
kąd wyjechał celem załadowania się 
na okręt, że w prędkim czasie poża- 
łował, że sprzedał żonę za tanio i 
wysłał do Minka listy z żądaniem 
większej sumy pieniędzy. Gdy te nie 
odniosły skutku, pominao zawartych 
w nich pogróżek, Lepp'g powrócił/do_ 
Paryża, gdzie się zaczał z nożem w 
sieni hotelu na Minka i napadł па 
powracającego. Ranny Minka strzelił 
w swojej obronie, raniąc również 
Leppiga. Sąd przysięgłych skazał 
chciwego małżonka na zapłacenie ka) 
ry i 3 miesiące aresztu. 

Wobec wyżej przytoczonych fak- 
tówą o walce dla zdobycia pieniędzy, 
czyż czyn Amerykanki panl Franck, 
nie jest dowodem, że teorja względ- 
ności Einsteina ma zastosowanie na- 
wet w stosunku do pieniędzy. 

Podczas uroczystego pochodu 
księcia karnawału w Niccy, około dwu: 
nastej, gdy niezliczone tłumy zalegały 
promenade des Anglais, bogata ame- 
rykanka pani Franck Phipps, z okien 
pewnego kasynag zaczęła rzucać na 
pochód i zebrany tłum konfetti skła- 
dające się z biletów bankowych i że- 
tonów z kasyna. Oczywiście, że o to 
drogocenne konfetti rozpoczęła się na 
ulicy formal1a bójka, tak, że nawet 
policja musiała interwenjować. Inda- 
gowana pani Franck Phipps twierdzi, 
że wyrzuciła przez okno całodzienną 
swoją wygraną w wysokości 35,000 
franków. Do czynu tego skłoniła ją 
chęć pokazania, że gra tylko dla 
emocji a nie dla materjalnych zy- 
sków. 

  

  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz sy- 

stematyczkem  piciem szczawnickich wód 
kruszcowych „Stefana“ i „Jėzefiny“. Choro- 
by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do 
nabycia w aptekach j składach aptecznych., 

  

R fi į G - APARAT nowoczesny 
a 4 lampowy sprzedam 

okazyjnie za 220,—zł. (zamiast 520,— 
zł) Aparat eliminuje stacje miejsco- 
we. Franciszkańska 3 m. 8-a, (Nie- 
miecka 5, Iil podwórko). —0 

BERLIN NA 

U ŻĄDAJCI 
a we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. 

SRS 

NASIONA 
roślin pastewnych, ogrodowych oraz 
kwiatów z najlepszych źródeł krajo- 
wych i zagranicznych, o gwaranto-. 
wanej czystości i sile kiełkowania 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
{ Wilno, Zawalna Nr 11-a, 
{ Sktad maszyn rolniczych, 

| ŻĄDAJCIE CENNIKÓW. 

p
m
 

        
  

rzej! Czy wyjdziemy cali z tej impre 
zy? Czy się zobaczymy? Ojej, jak wa 
lą armaty strzał po strzale. 

Wcźóraj przyjechał z Rudakowa*) 
młody Szczygielski, ten, co w wojsku. 
szedł 40 wiorst piechotą, bo pod Ki 
jów pociągu nie puścili i niósł 10 |. 
masła dla nas. Pod samym Kijowez: 
trafił pod obstrzał broniewika i leżał 
pół godziny w rowie. W Rudakowie 
miał być już pogrom. Chłopi ze Źwie- 
niackiego kazali pod groźbą Śmierci 
Łazowskiemu, w 2 godziny wyjechać, 
ale straże żołnierskie z kilku majątków 
przybyły, a także milicja z Chojnik i 
chłopów pobiła i poaresztowała. Strze 
liczew** ) rozgrabili chłopi ale przybyli 
żołnierze artylerzyści i milicja, pobiła 
ich i wszystko poodwozilig Wówczas | 
nast uspokoili się. Rudziński**) zno 

teraz cicho siedzi, choć aż kipi. Kilku 
chłopów zastrzelili. Las okropnie zni- 
szczyli, ale potem strzelali do chłopów 
i koni i teraz ucichło. : 

Kowalenko i Rudakowscy  wszyst 
ko zło robią: z innych wsi cicho sie” 
dzą i do dworu nie chodzą. Deliberują 
nad tem, czy czekać by koniom grzy$ 
wy i ogony odrosły, czy żeby swoini 
poodrzynać — zapewne by rozgrabio 
nych nie poznali. 

Strzały armatnie tak grzmią, że 
przerwy niema tylko jeden ciągły huk, 
wszystko drży dokołą. Dwa pociski tra 
fiły w dom nr. 32 na  Luterańskiej, 
gdzie mieszka Ołeś Horwatt i pani Jad. 
Czapska, jeden do klatki schodowej, 44 
drugi odbił róg domu. Znowu wpadł 
granat do Rzewuskich i tym razem roz 
bił salon, ale nikogo nie raniło. Jeden 
granat upadł pod drzwiami nagzego do 
mu i kawałki posypały się po ścianie, 

*) Majątek mój w powiecie Rzeczyckim. 
) majątek Awramowa. 

***) moj mleczarz. 
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kilka uwag w związ z pobytem W 
Wilnie prof. Rorwadowskiego i prod, Mische 

Dużo się mówi o tem i słusznie, że mło- 
dzież akademicką winna być przykładem dia 
inych, winna wytwarzać nowy typ życia, 
nowe wartości, 

Przykrą więc niezmiernie jest rzeczą, gdy 
czasem tak nie jest, gdy zamiast przykładu 
spotyka się takie postępowanie, które nie po- 
winno mieć miejsca. A wypadek taki zda- 
rzył się przed paru dniami i uważam, że na- 
łeży o tem napisać, by nie myślano, że takie 
postępowanie jest wśród nas samych tolero« 
wane. Chodzi mi mianowicie o to: na uro 
czystości wręczenia dyplomu doktora Fil. 

| Honoris Causa p. Rozwadowskiemu panował 
na galerji taki hałas podczas przemówienia 

<prof. Rozwadowskiego, iż chwilami nawet 
na dole nic nie było słychać. Ostatecznie, 
kto nie chciał słuchać, mógł wcale nie przy 
chodzić, ale nie wytwarzać takiej atmostery, 
która wywołała ogólne oburzenie wśród 0 
becnych, Moment był naprawdę ważny i 
szkoda, że niektórzy koledzy i koleżanki 
przez swoje postępowanie dali starszemu 
społeczeństwu podstawę do sądzenia, że mło 
dzież akademicka nie umiała ocenić ważność 
ci tego momentu. 

Sąd taki byłby jednak mylny. Za cześć 
nie może w danym wypadku odpowiadać ca- 
łość. 

Żeby jednak nie pisać tylko o rzeczach 
złych wspomnieć trzeba o tem, co było do= 
brego. I tak dzięki staraniom Koła Poloni- 
stów odbył się referat prof. Nitschc p.t. „Ri- 
chy łudności w świetle djalektów' sekcja 
Językoznawczą Koła Polonistów zaprosiła na 
swoje zebranie pp. prof. Rozwadowskiego i 
Nitscha. Fakty te świadczą o tem że potra 
fimy ocenić ważność pobytu wśród nas do 
stojników wiedzy. у J. w. 

  

  

    
    

   

    

    

      

    

   

  

   
    

  

    

        

     

    

   

    

Anglik, Niemcy i wogóle sprawy 
międzynarodowe 

Ostatnią sensacją rzeczypospolitej akade- 
mickiej była wizyta James'a Parkes'a, prawe 
dziwego Anglika, specjalisty od spraw naro 
dowościowych, którego wielce gościnnie po 
dejmowali przedstawiciele wszelkich . możli- 
wych odłam ów młodzieży. Anglik, członek 
Internationale Servi/e Studenten,  zorjento- 
wawszy się w sytuacji, co trwało jeden dzień 
i zwiedziwszy Wilno, co trwało drugi dzień, 
uznał swoją ję w tym wypadku za skoń- 
czoną i opuścił nas, żegnany gościnnie przez 
przedstawicieli wszelkich możliwych — офа 
mów młodzieży, pozostawiając po sobie bar 
dzo sympatyczne wrażenie. Wrażenie to zo- 
stało zamącone tylko sfinksowym nastrojem, 
wywołanym przez Anglika, który nic nie po- 
wiedział, jakie na nim wrażenie zrobiło wi- 

ieńskie środowisko. 
Ale nietylko Anglik pojawił się na AA 

horyzoncie. Zapowiada się na czas najbliż- 

    

   

szy jeszcze jedna wizyta — mianowicie 

Niemcy. Prof. Herman Hofimann i ks. H. 
Mayer z Wrocławia — niemieccy katolicy 

„zamierzają nawiązać kontakt osobisty z ka 
tolikami polskimi i chcą w tym celu odwie- 
dzić szereg miast w Polsce, jak Warszawa, 
Wilno, Poznań, Lublin, Kraków, Lwów. Ich 
pobyt w Wilnie wypadnie prawdopodobnie 
na pierwsze dni kwietnia roku bież. Wyżej 
wymienieni profesorowie mają już poza so- 
bą dłuższą działalność nad zbliżeniem pol- 
skiej młodzieży katolickiej z niemiecką, byli 

-też w Połsce w latach-1926, 1927 i 1928. 
roku bieżącym będzie ich w Wilnie gościło 
„Odrodzenie* Na tem kończymy narazie 
sprawy międzynarodowe. 

Dlaczego trzeba reorganizować 
Na ostatniem walnem zebraniu wybrano 

komisję usprawnienia życia samopomocowe- 
go, Chińskie mury „tradycji lat ubiegłych" ru 
męły. Ci sami co rok temu, uważali obecny 
stan życia akademickiego za zupełnie do- 
bry, dziś już chcą go usprawnić. Jeszcze 
się coprawda boją, jeszcze targują się O to, 
by rzecz ograniczyć do przesegregowania pa 
pierków w Bratniej Pomocy i uporządko- 
wania kuchni, ale już chcą usprawniać. I to 

wystarczy. 'Resztę to zrobi życie, które samo 
zmusi ich do żrozumienia konieczności glę- 
bszej reformy życia akademickiego i to Ca- 
łego nietylko samopomocowego. Zbyt bo- 
wiem zagadnienia jedno o drugie zazębiają 
się, by można było traktować osobno. 

> Rzeczpospolita Akademicka wchodzi w 
burzliwy okres reform. 'Po dziesięciu *łatach 
gorączkowej, twórczej pracy nad budowa- 
niem podstaw. ideowych i organizacyjnych 
życia akademickiego, po okresie ustawiczne- 
go improwizowania i eksperymentów przy- 
chodzi chwila refleksji, spójrzenia w tył, przy 
chodzi ocena wartości włożonych wysiłków 
i współmierności ich wysiłków, poddanie 

зпу od tej strony pan OE 
,( idzie o 2 piętra wyżej od nas. wka 

' od granatu uderzyła z drugiej strony 
od dziedzińca koło okna Helenki, 
chowam na pamiątkę. 

25. 1. Dziś gazet niema. Wczoraj ku 
lomioty grały bez ustanku znowu bol- 
szewicy biorą górę. Spalił się doszczęt 
nie dworzec pasażerski, był jeszcze po” 
żar mma W. Wasilkowskiej. Mówili, że 
Polacy wzięli Korosteń i 14.000 bolsz. 
do niewoli, ałe ja w to nie wierzę, bo 
3 dni temu jprzyjeżdżał Szczygielski i 
ani tam, ani w Kalenkowiczach wojsk 
polskich ani śladu. W nocy były 3 wy: 
buchy, b. Silńe koło nas i światło bły 
snęło; jeszcze nie wiem, co to było. 
Do 10 rano cicho było — teraz armaty 
znowu śpiewają, ale jeszcze tylko po- 
jedyńcze strzały, a nie huraganowy, 

* jak wczoraj. Tak pociski świstały, że 
— са kupa znajomych ze Spuska*) do 

nas sie schroniła. Mistrz tu nocuje i je, 
bo na mieście nic niema i produktów 
też żadnych na rynku. jeszcze mamy 
2 solone gęsi i basta; będziemy kluska 
<mi i karfoflami żyć. Dziś 10 dni jak je- 

teśmy oblegani i wydaje się że „Obro 
„fa Częstochowy” była igraszką w po- 

q+Ównaniu. Ukraińcy jakby spuścili nos 
ma kwintę, bo chociaż ogłosili, że podpi 

sali preliminarz pokojowy, tu ich biją 
i zaraz nic nie będzie ze Samostijnoje 

_ Ukrainy, a z kim że wówczas Austrja 
_ pokój zawarła? Chyba że przyjedzie ra 

b eężęć Sinące wolne socjalistyczne (ul 
R Sprzymierzone państwo. Światło 

a gł 038 zapsute, choć na ogół świe 
A i pół naszego domu jedną świecą pa 
Ь nie ogromnie wszystkich zbliża do 

siebie. Gramy we tróje z Helcią i He- 
niem w bridge'a, przyczem mama pom 
stuje, że grać jej nie dajemy. Gramy 

  

*) Ulica. 

obecnej struktury organizacyjnej i metod kry 
tyce ze stanowiska naukowej organizacji pra 
cy i jej racjonalizacji. Powoli rzeczywistość 
polska przechodzi od łatania biedy powojen- 
nej do normalnej,  paūstwowo - twórczej 
pracy. Idą nowe, już w polskich szkołach 
wychowane, pokolenia młodzieży akad. Na 
miejsce niewolnika, nienawidzącego państwo 
jako ciemiężcę wchodzi obywatel  wol- 
nego i potężnego już państwa. W takiej 
chwili zachodzi potrzeba stabilizowania ży- 

e.a akademickiego w nowych formach orga- 
nizacyjnych, któreby umożliwiły najpełniejsze 

j najwszechstronniejsze wyrobienie elity Spo 

łecznej, naukowej i urzędniczej, która potra- 

fi w poczuciu wspólności interesów państwo 

wych i kulturalnych tworzyć mocarstwową 

przyszłość Najjaśniejszej zeczypospolitej 
Polskiej. 

iRzeczpospolitę Akademicką budowano w 

Wilnie, podob nie jak w innych środowi 

skach od dołu. W miarę gwałtowności po- 

trzeb tworzono organizacje, któreby na po- 

czekaniu zaspakajały te potrzeby. Nie było 

więc planu zgóry, organizującego życie a” 

kademickie, z punku widzenia całości młodz. 
akadem. i oszczędności czasu, energji oraz ini 

cjatywy: 

1) Na skutek powyższego niema naležy- 

tego podziału pracy i kompetencyj w po- 

szczególnych dziedzinach pomiędzy odnośne 

organizacje. Stale istnieją konflikty kompeten 

cyi pozytywne, gdy kilka organizacyj naraz 

każda na swoją rękę prowadzą jedną i tę 

samą robotą, Tak więc samopomoc w for- 

mie zapomóg pieniężnych czy innych form 

prowadzą w Wilnie Bratnia Pomoc, Koła Na 
ukowe, Koła Prowincjonalne a nawet Kor- 

poracje. Powoduje to. rozdrobienie „fundu- 

szów, łataninę gospodarczą, a co najgorsze 

grasowanie snobów, którzy wobec braku je 
dnolitego systemu kwalifikacji skoordynowa- 
nia pracy i kontroli wyłudzają zapomogi od 

kilku naraz organizacyj. Również terenem 

ciągłych konfliktów Bratniej Pomocy z Ko- 

łami Naukowemi jest sprawa wydawnictwa 

skryptów. Gorsze są konflikty negatywne, 

gdy pewna: dziedzina pracy akademickiej 

mie wchodzi w zakres żadnej organizacji. Tak 

np. Bratnia Pomoc chce wyłącznie zaspa= 

kajać potrzeby materjalne młodzieży akade 
mickiej, Wileński Komitet Akadem. uważa 
się li tylko za mechaniczną reprezentację о- 

gółu młodzieży akademickiej natomiast 
wspólne potrzeby młodzieży akadem. pozo- 

stają poza nawiasem roboty zorganizowanej. 
Życie ideowe tli w ciasnych podwórkach or- 
ganizacyj ideowo - politycznych lub ideowo- 
wychowawczych. Takie instytucje jak ogól- 
no - akadem. wieczory dyskusyjne, „Żywa 

Gazetka", „Szopka i inne imprezy akadem., 

które mają za zadanie zaspokojenia naturał- 

nej dla młodzieży potrzeby humoru i radości, 

pętają się pomiędzy organizacjami nie imo- 

gąc sobie znależć stałego przydziału organi- 

zacyjnego i tylko dzięki twórczej inicjatywie 

cechu Św. Łukasza i Klubu Włóczęgów u- 

trzymują się przy życiu. 

2) Istnieje wielka niewspółmierność Sta- 
nowiska pewnych  organizacyj w hierarchji 
władz akadem. I tak Koła  Prowincjonalne 
dzięki temu, że w pewnym okresie odzna- 
czały się specjalną intensywnością pracy, 
aczkolwiek obejmują z zasady tylko część 
młodzieży 'akadem, są organizacyjnie poste 
wione narówni są z Bratnią Pomocą i z 

Zrzeszeniem Kół Naukowych, które obejmują 
całość młodzieży akademickiej. Wogóle zaś 
pstra kolorowość wirylistów w Wil. Akadem. 
Kom. i ich różna waga gatunkowa wytwa” 
'rzają z nich zlepek, który, nie przyczynia- 
jąc się wcale do ujednostajnienia działalnoś- 
ci poszczególnych organizacyj mąci zasadę 
słusznej reprezentacji ogółu młodzieży wileń 
skiej przez W. K. A. 

` H. Dembiūski. 
(dok. nastąpi). 

Feljeton mój dzisiejszy będzie zgoła nu 
dny. jestem zmęczony, senny i ziewający, 

czuję też dziwne ciśnienie w dołku — wszy 
stko to zaś pochodzi stąd, iż nie mogę 
przyjść do równowagi duchowej i fizycznej 
po niedzielnej herbatce „Odrodzenia*. Zwła» 

szcza te tany i te ciastka, których najwięcej 
zresztą zjadł sam prezes, ale w každym ra- 
zie coś i mnie zostało. Tyle o herbatce — 
nie chcialem wogóle o niej pisać, ale tak 
jakoś wyszło. Chciałem natomiast podać 
kilku notatek kronikarskich. Chciałem przy» 
pomnieć tylko, że Szopka już niebawem u 
kończy swój chlubny żywot — niech wiec 
się Śpieszą ci, co jeszcze jej nie oglądali, 
chciałem też powiedzieć, że dziś o godzinie 
8 po poł. jest bardzo ważne zebranie sekcji 
Twórczości Oryginalnej, na które muszą 
przybyć. wszyscy jej członkowie; również 
nie od rzeczy będzie zanotować o tem, że 
cienko śpiewający z powodu choroby kie- 
rownika chór akademicki urządza zabawę w 

    

ża dnia duety i trya a o 11 huk armat 
dsm nas kołysze... 

25. I. Po obiedzie położyłem się 
spać choć armaty waliły tuż nad na' 
szemi głowami, szczególnie jedna %ak 
pal, to tynk się sypie. Kulomioty trze- 
szczą na ulicy nad nami i pod nami 
bliziutko, karabiny też. Kawał ciężkie” 

  

Akademicka Wolna Trybuna 
sałach Techników dn. 3 marca — potańczy 
my więc i pośpiewamy. 

Słyszałem też o piątkowem walnem ze- 
braniu koła Prawników z wyborami nowego 
zarządu i innemi przyjemnemi. atrakcjami. 
To wszystko może być rzeczywiście bardzo 
ciekawe i może coś jeszcze o tem po ze 
braniach i zabawach napiszemy. Narazie u- 
ważam, iż swój obowiązek jako - tako speł 
niłem: co kazali napisać napisałem i mogę 
iść spać w spokoju. 

Aha, jeszcze jedno. Podobno dn. 9 marca 
koledzy Białorusini zwołują wiec protesta- 
cyjny w sprawie prześladowań Białorusinów 
w B.S.SJR. Nie potrzeba chyba wyjaśniać 
jakie to ma ogromne znaczenie. Tri. 

   

Nazebraniu sekcji zagadniet | prawn2- 
spolecznych i narodowych w sobotę dnia 1. 
ili. kol. H. Dembiński wygłosi referat p.t. 
„Stanowe państwa w przyszłości”. 

W niedzielę na zebraniu Sekcji Liturgicz 
cznej kol. |. Danecka wygłosi referat p.t. 
„Konsekracja”. 

W niedzielę 2. III. o godz. 16 w sali l-ej 
Gmachu Głównego odbędzie się ogólne ze 
branie dy yjne „Odrodzenia* z referatem 
p. prof. St. ń 

  

Cywińskiego p.t. „Subjektywizm 
a objektywizm. Obecność członków koniecz 
na, goście mile widziani. 

„We šrodę 5. III. odbędzie się zebranie se- 
kcji filozoficznej z referatem kol. J. Święcie 
kiego p.t. „Z zakresu tilozofji tomistycznej“. 
Początek o godz. 8 wiecz. 

W dniach 9. III. — 11. III. „Odrodzenie“ 
przy łaskawej pomocy S.S. Urszulanek orga- 
nizuje zamknięte rekolekcje dla koleżanek. 
Rekolekcje odbędą się w klasztorze 5. 5. 
Urszulanek w Czarnym Borze; prowadzić je 
będzie ks, W. Meysztowicz. Zapisywać się 
należy do dnia 3. II. włącznie u kol. Wierz 
bickiej oraz w lokalu Odrodzenia (Uniwersy 
tecka 7 — M godzinach urzędowych (12 
— 11 6 — 7). 

  

   

Dnia 18 bm. odbyło pierwsze organizacyj 
ne zebranie związku studentek USB zwoła 
ne przez komitet Organizacyjny. 

Otworzyła zebranie kol. Rožnowska pro. 
sząc na przewodniczącą kol. E. Ehrenkre- 
utzównę, która ze swej strony na sekrtarki 
powołała kol. Rożnowską i T:znowską, po 
czem udzieliła głosu kol. Pogorzelskiej - 
Wagórskiej, która wygłosiła programowe 
przemówienie. Po dyskusji na temat kierun- 
ków + zasięgu prac, przystąpiono do pierw= 
szego czytanią statutu w całości, przyczem 
kol. Kompielska udzieliła szeregu wyjaśnień. 

fWobec spóźnionej pory _ postanowiono 
przedyskutować jedynie par. 8 statutu oma- 
wiający, kto może zostać członkinią związku 
w wyniku obrad uchwalono że „członkiną 
zwyczajną Związku Studentek USB może 
zostać każda studentka USB należąca do Pol 
skiej Bratniej Pomocy Akademickiej. 

Dnia 25 bm. odbył się dalszy ciąg zebra- 
nia, na którem przystąpiono do dyskutowania 
kolejnego punktów statutu. 

Statut organizatorek przyjęto w całości 
dodając po ożywionej; a rzeczowej dyskusji - 
poprawki i uzupełnienia przeważnie dotyczą 
ce pracy samokształceniowej. 

Składkę uchwalono następującą: wpiso- 
we 1 zł. składka miesięczna 50 gr. 

Po stwierdzeniu przez przewodniczącą, że 
wszystkie obecne na sali koleżanki mają za. 
miar wstąpić do Związku, przystąpiono do 
wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. 

W skład zarządu weszły: 
prezeska — kól. Helena  Pogorzelska - 

Wagórską (wydz. mat. przyr.) wiceprezes. 
ka kol. Wanda Woitkiewiczówna wydz 
praw.) LEWY NCY ZY > 
kol. Kompielska (wydz. humanist.) kol. Wi 
šcicka Helena (wydz. praw.) oraz kol. Rze 
wuska (wydz. hum.) ® 

Skład komisji rewizyjnej jest następujący 
przewodnicząca — kol. Ehrekreutzówna Emil 
ja, oraz kol. Trzebińska Anna i Zdanowi - 
czówna Franciska. 

Na zakończenie uchwalono przez aklama - 
cję prosić na kuratorkę Związku panią prof. 
Cezarję Ehrenkreutzową. “i 

Po wyrażeniu podziękowania przewodni- 
czącej za sprężyste i bezstronne prowadzenie 
obrad, zebrane rozeszły się. 

Zebranie zakończyło się o godz. 12-ej. 
Zapisy do związku należy zgłaszać nara- 

zie na ręce członkiń zarządu, w najbliższym 
czasie zostanie podany lokal i czas, w któ" 
rym będą przyjmowan e zapisy. 

Jak się dowiadujemy do grona organi- 
zatorek należą: kol. Ehrenkreutzówna, Pogo 
rzelska - Wagórska, Kossakówna, Kompiel- 
ska, Orłowska, Trzebińska, Andrełowiczówa 
na, Sundeslandówna, Salnicka Burhardtówna 
i Rożnowska. 

Z obowiązku „dziennikarskiego'  poda- 
jąc notatkę o powstaniu Związku Studentek 
Redakcja W. Trybuny zapowiadą powróce-. 
nie jeszcze do tej kwestji i zajęcie niekoniecz 
nie pozytywnego stosunku do nowopowsta- 
jącego „ruchu kobiecego". Sprawie tej po- 

vięcimy w najbliższym czasie łamy na 
szego pisma. (Przyp. red.). 

   

liły się długo, krwawo wszystko oświe- 
cając. Przez okna widzieliśmy olbrzy 
mią łunę w stronę Switoszyna*), na 
jakie 4 — 5 wiorst szeroką, widocznie 
pociski od armat, co nad nami stoją, 
je wznieciły. 

Z góry naszego domu cała rodzi 
na Frenklów (cukrownicy) zeszła do 

go pocisku doleciał pod nasz dom i do «nas i u nas nocowała, bo tam kule od 
któr wojenny co u nas mieszka przy- 
niósł go jeszcze ciepłego. Stanisław 
stanął na dziedzińcu pod płotem, a w 
drugą stronę kula od szrapnela naprze 
ciw jego głowy uderzyła. Mama i He 
nio poszli do Węgleńskiej i teraz wró- 
cić nie mogą bo tak gęsto sypią się ku 
le szrapnelowe i bębnią pa dachu. 

Gazeta — świstek ukraiński S. R. 
donosi, że Polacy idą na pomoc na tył 
bolszewikom i że od tych ostatnich o: 
debrary Peczersk i tylko na przedmieś- 
ciu w stronie Żytomierza się trzymają, 
ale z tych bliskich strzałów widać, że 
bolszewicy są tuż na W. Wasylikow 
skiej, a oni gadają, że odebrali armaty 
ciężkie i że teraz mają 100 dział i bę 
dą bić po artylerji bolszewickiej, stoją 
cej za Dnieprem. Piszą, że mają zie- 

imię i pokój z Niemcami, ale że bolsze 

Wicy nie dają „Woli* by wykorzystać 
te zdobycze rewolucji i chcą przeszko 
dzić wprowadzeniu reformy rolnej(?!) 
Mokłowski nie wrócił, widocznie nie“ 
możliwie od Oskierków ze Stołypinow 
skiej się przedostać. 

A tymczasem Hania bębni na for 
tepianie = tak to życie dziwnie urzą- 
dzone, a ja spisuję wrażenia w chro 
nologicznym porządku. 

26. |. _ Wczoraj od południa do 4 
w nocy sądny dzień. Bombardowanie 
straszne; nad naszemi głowami baterje 
tak grzmią, że dom się trzęsie. pociski 
świszczą i huczą i wciąż przylatują do 
nas ze strony przeciwnej. Pocisk trafił 
w dom nr. 3 i zapalił. Dom i siano pa 

szrapneli latały. Od huku dwie szyby 
u nas wyleciały. Zaraz na wszystkie 
pasy fanierowe powkłejaliśmy, by nie 
pskały. śm huk straszny i posypa 
ły się szyby w'vokoju, obok gdzie rze- 
czy gospodyni naszej złożone, a było 
to o 12 w nocy, gdy my z Heniem gra- 
liśmy w winta. Rano cała rodzina Wę 
gleńskich była u nas uciękając z ich 
domu, gdzie całą noc, w suterenie prze 
siedzieli. 3 pociski trafiły W, ich dom, 
który stoi niżej naszego i gó, częścio” 
wo zasłania. Z naszych okien widać о- 
gramną dziurę w samym przyczółku 
domu i to odłamki szyby wybiły szyby. 
Dziś znów rano pękł granat i kawałek 
uderzył w róg domu przy naszym bal 
konie i wpadł do kosza, co tam stoi— 
w naszych oczach. Od 12 już strzałów 
niema od nas — jakoby bolszewicy 
wzięli nasz kwartał, — wczoraj wzięl: 
Peczersk i arsenał. Jakoby Ukraińcy 
wszędzie wyparci, choć tylko co przy 
chodził Szczygielski i mówił, że na Pro 
reznej stoją armaty i że tam cała ulica 

zawalona gruzami (tam Staś Horwatt 
mieszka). już Szczygielski działał i w 
40 wzięli 2 armraty 3 calowe i 2 - 6 
pod koleją i przyciągneli do swoich ko 
szar. Polaków tu jest 400 oficerów i 80 
tylko żołnierzy i oni bodaj mają wyjść 
z Kijowa by się do walk nie mieszać. 
Z okien tylko co było widać jak zapalił 
się dach na domu na Bibikowskim bul 
warze i płomień buchał przez dziurę 
do góry, ale bodaj że tylko dach się 
  

*) Przedmieście Kijowa. 

Wiersze poefki wileńskiej 
W dniach najbliższych ukaże się 

tom poezyj p. Jadwigi Wokulskiej 
pt. „Płonący Dom", nakładem i 
drukiem zasłużonego w Wilnie wy 
dawcy p. Ludwika Chomińskiego z 
okładką pomysłu Ferdynanda Rusz- 
схуса. Wyjmujemy z tego tomu 
jeden wiersz. Red. 

KOŚCIÓŁ. 

Wiuzialam łas, nawet piękny, 

Lecz przykry jakiś i wrogi. 

Narazie czegoś się ziękłam; 
To chrust mi upadł pod nogi. 

Mech tam jest siwy i suchy, 

Ostro, złowieszczo bieleje. 

W tonach fałszywych dla ucha 

Korowód komarów pieje. 

Tańczą nad starą kałużą 

Przydrożną i robaczywą, 

Śpiewają, jęczą i tchórzą. 

Z drzew leci żółte igliwo... 

Przed lasem wyrósł ogromny 
Kościół, samotny, czerwony. 

Nowy, lecz nieco ułomny, 

Bo pękł mu bok z prawej strony. 

O wąskie okna gotyckie 

Puhacze biją skrzydłami, 

Padają łzy serafickie 

Na stary cmentarz kroplami. 

Kościół samotny, czerwony, 

Otworzył wrota dla ludzi, 

I nowym donośnym dzwonem 
Codzień do pracy. ich budzi. 

Padają wciąż ciepłe deszcze 

I znojne przechodzą lata. 

Umilkły już słowa wieszcze 

W rozgwarze potęgi świata. 

Na wsi zapadłej i głuchej, 
Wyrastał kościół czerwony. 
Płaczą ubogie pastuchy, 

Bo pękł mu bok z prawej strony, 

A za. nim las stanął murem, 
Fortecą ciemną i wrogą. 

Cieniem zasłonił ponurym 

Słońce i niebo i Boga. 

  

$. 

o godzinie 9. O czem zawiadamia 

  

W płerwszą bolesną rocznicę zgonu 

D-ra STANISŁAWA PESZYŃSKIEGO 
odbędzie się Msza Święta w kościele Św. Anny w sobotę dnia 1 marca 

Te. 

RODZINA. 

Tym wszystkim, którzy oddali 

Szpilewskiej, a przedewszystkiem  Wielebnemu Duchoweństwu i 

Alumnom Seminarium Katolickiego i Znajomym Zmariej oraz tym- 

wszystkim, którzy nieśli pomoc 

W. Panu Doktorowi Legiejce i Personelowi Polikliniki Litewskiej składa 

serdeczne podziękow anie 

ostatnią posłuzę Ś.P. Wandzie 

w Jej ciężkiej chorobie, a głównie 

"Brat i Rodzina. 

Dlaczego usiłowane zasztyletować fapicera 
2 zaulka Szwarcowego? 

Wczoraj donosiliśmy © podstępnem usiłowaniu zabójstwa tapicera Zaloszańskie- 
go, którego zwabiono na podwórko domu, gdzie zamieszkiwał (Straszuna 5) i w ciem- 
nej bramie zadano mu kilka bardzo ciężkich ran w szyję i głowę. 

W wietle dochodzenia przeprowadzonego przez władze w tej sprawie okazało 
się, że Zaloszański padł ofiarą zemsty osobistej swego byłego pracownika 25-letniego 
Izraela Prużana. Zaloszański zwolnił Prużanz ze służby czem naraził siebie na cały 
szereg gróźb. 

Mniejwięcej 
go handlarza z 

przed dwoma tygodniami Zaloszański spotkał pewnego znajome 
icy Jatkowej, który w rozmowie napomknął, że córka jego ma za- 

  

miar wyjść zamąż za Prużana. Usłyszawszy to Zaloszański wyraził swoje zdziwienie, 
że kupiec chce przyjąć do rodziny Prużana rzekomo o ciemnej przeszłości trapio'€- 
go ponadto nieuleczalną chorobą. Skutek rozmowy tej był taki, że wymieniony hand- | 
farz stanowczo sprzeciwił się małżeństwu córki z Prużanem i zakazał mu przychodze- 
nie do swego domu. 

Prużan poprzysiągł zemstę swemu byłemu chlebodawcy i poczał przemyśliwać 
nad jej wykonaniem. 

W krytycznym. dniu tj. we wtorek wieczoreim podstępnie wywołał go na pod- te 
wórko i napadł w chwili, gdy Zaloszański najmniej tego spodziewał: Prużan obmyślał © 
zadanie ciosu w t. zw. senną arterję co jak wiadomo powoduje natychmiastowy zgon. | 
Zadając cios niewprawną ręką chybił i cios nie był śmiertelny. 5 

Na skutek wskazówek odwiezionego do szpitala Zaloszańskiego, Prużaną w 
prędkim czasie ujęto, zaś wczoraj odesłano go do dyspozycji władz sądowych. (c) 

KRONIKA 
    

CZWARTEK] 

97 о218 | | Wschód sł g.6 m 36 
Leandra Zachód sl. g. 5 m, 4 

Jutro 
Romana х 

Spostrzeżenia Zażładu Meteorologji 
„S, B. w Wilnie 

z dnia 26 — II 1930 r. 
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Temperatura | 
Gi Hs 8°С 

Temperatura najwyższa: — 49C. 
Temperatura najniższa: —109C, 
Opad w ; milimetrach: 

Wiatr 
przeważający 3 

Tendencja barometrycžna: spadek ciśnienia 
Uwagi: pochmurno 

Ciśnienie 
średniew mm 

| poludniowy 

  

į URZĘDOWA 
— Exequatuf dla honorowego  konsuia 

estońskiego. Na ręce p. wojewody nadeszło 
zawiadomienie, że Prezydent Rzeczypospoli« 
tej po otrzymaniu listów komisyjnych od pre 
zydenta republiki estońskiej udzielił exequa 
tur P. Romanowi Rucińskiemu, jako konsulo 
wi honorowemu republiki estońskiej na ob 
szar województw wileńskiego, nowogródzkie 
go i poleskiego z siedzibą w Wilnie, 

— (a) Prezes Izby skarbowej i delegaci 
kupców konferują z wOjewodą. Akcja organi 
zacyj kupieckich w kierunku zmniejszenia 
ciężarów podatkowych, odbijających się zbyt 
ujemnie na tutejszym handlu i przemyśle 
spowodowała że poważną tą sprawą zajęły 
się odnośne czynniki, które poczyniły już 
kroki w kierunku wspólnego znalezienia wyj 
ścia z tej niezmiernie ciężkiej sytuacji. 

P. prezes izby Skarbowej odbył już 
konferencję z przedstawicielami Izby Przemy 
słowosHandlowej i przychylnie ustosunkował 
się do najważniejszych postulatów w spra 
wach ulg podatkowych. 

Obecnie zaś tą samą sprawą zaintereso 
wał się wojewoda, który w dniu wczoraj 

„sł wi 

spalił i dalej pożar nie dzie. Znowu 
grzmią działa z lewa od nas, więc za” 
pewne to baterje nie wzięte. Słychać 
terkot lecących pocisków — huknęła 
armata i zaraz wybuch pocisku tu prze 
słanego. Zupełnie jak w tenisie odrzu: 
cają sobie piłki, a my tylko życzymy, 
by były zawsze auty. jedenasty dzień! 
Alle gute Dinge sind drei, a tu już pra 
wie cztery razy tyle — es ist ja zu 
schón! : 1 

Wszyscy mieszkańcy ze Spusku 
przyszłi do nas na noc i pokotem w 
salonie spali. Panie starsze bardzo zmę 
czone i zdenerwowane, dopiero się po- 
łożyły, gdy Stanisław wleciał z oznaj 
mieniem, że się pali dom nr. 9 t.j. przez 
dom od nas. Wybiegłem na dziedziniec 
i rzeczywiście płonął dach na 4 piętro” 
wej kamienicy, widocznie granat, któ- 
ry tam trafił zatlił belkę i dopiero te 
raz zapaliło się. 

Przed nami olbrzymi po- 
żar, bo ten dom co się rano zapalił i 
drugi obok, oba 6 piętrowe paliły się 
cały dzień. Widok przepyszny i strasz- 
ny: niebotyczne słupy iskier; ze wszy 
stkich okien płomienie, jak iluminacja. 
Przybyli strażacy i jakoś naszego są: 
siada ugasili i tą trochą wody, co ze 
sobą przywieźli i automobilem beczki 
doniosły też trochę. W mieście wody 
niema bo strajk dla podtrzymania bol- 
szewików. 

* Sądne dnie! Kanonada trwa noc ca 
łą — nad ranem słabnie i wreszcie ci- 
chnie. Tylko jeszcze gdzie niegdzie ku 
lomiot trzeszczy i strzały karabinowe. 

(Dowiadujemy się, że Ukraińcy ucie 
kli 2 miasta, które zupełnie przez boł- 
szewików zostało zajęte. Po obiedzie 
wpadli do nas Siasiowie Horwattowie 

ę juž koniec tego bombardowa 
lupy rozebrane walają się na ur 
Podobno masa rozstrzelanych 

  

   
     

   

  
       

szym przyjął delegację kupców w osobach 
p.p. Rochowicza, Żejmy i Zalisza,  którz: 
poinformowali p. wojewodę 0 uchwałae 
kupców i zapoznali go z sytuacją, w jakiej 
obecnie ogół kupiectwa znajduje się. 

W tym samym dniu p. prezes  lzby 
Skarbowej Ratyński odbył dłuższą konferen 
cję z p. wojewodą, która jak się dowiaduje 
my była całkowicie poświęcona sprawom 
podatkowym. 

MIEJSKA 

— (0) Z posiedzenia miejskiej komisji 
finansowej, Na wtorkowem posiedzeniu miej 
skiej komisji finansowej zostały przyjęte z 
małemi zmianami wnioski Magistratu w spra 
wie przeniesienia kredytów w budżecie 1929 
—30 r. i w sprawie umorzenia manco mate- 
rjatów opałowych na elektrowni miejskiej z 
okresu 1921—24 r. Oprócz tego komisja z 
niektóremi zastrzeżeniami zaakceptowała 
opracowany przez Magistrat statut o zabez 
pieczeniu emerytalnem pracowników miej 
skich i ich rodzin. 

— (a) Kto wejdzie do Rady Miejskiej 
na miejsce Aronowicza. Wobec zrzeczenia 
się godności radnego miejskiego przez Aro 
nowicza z frakcji „Bundu* jego miejsce mia 
ła zająć nauczycielką Epsztejn kolejna kandy 
datka na liście wyborczej „Bundu“. Epsztejn 
jednak zrzekła się mandatu więc narazie wa 
kujące po Aronowiczu miejsce pozostaje nie 
obsadzone. 

— (a) Interwencja o kredyty na zbliża 
jący się sezon budowlany i zatrudnienie bez 
robotnych, Prezydjum miasta stoi wobec 
nowego ciężkiego problemu, który wpraw= 
dzie jest, do pewnego stopnia  chroniczny, 
lecz ostatnio przybrał naprawdę niepokojące 
objawy. Chodzi mianowicie o natychmiasto 
wą pomoc na dalsze prowadzenie robót w 
mieście i zatrudnienie licznych bezrobotnych 
którzy w razie przerwania tych robót znaj- 
dą się na bruku. я 

„(Taksamo powažne niepokoje 
zbliżający się sezon PY: który wo- 
bec zapowiedzi cofnięcia kredytów  rządo 
wych nie będzie mógł rozwinąć się należy 
cie i tem samem przyczyni się do utrzyma 
nia bezrobocia na zbyt wysokim poziomie. 

Wobec tego że pomoc Wilnu jest po 
trzebna niezbędnie i to natychmiast, kierowni 
cy Magistratu odbyli wczoraj szereg konfe 

wzbudza 

CANA RE TAD PORTER OZONOWA EOKA KRONOARACOAYWJA CRA | 

27.1. Rano cudny dzień słoneczny 
pierwszy od paru miesięcy. Wyszliśmy 
wszyscy do Oskierków. 

Z domu nr. 7 obok nas część brand 
maneru zbita pociskiem i nasz dach 
podziurawiony. nr. 3 dostał pocisk, któ 
ry dach rozwalił i stajnia też od pocis- 
ku spłonęła. Dom na Luterańskiej na- 
przeciw Olesiów Horwattów spalony. 
Idziemy ku Kreszczatikowi: szyb masa 
powybij lub od wstrząsnienia wy 
leciatych kolo (Konsulatu Włoskiego że 
lazne ogrodzenie. zniesione i drzewa 
pościnane. Szpital bez szyb, kilku po* 
ciłskami rozwalony, kircha bez szyb i 
z dziurami, kopuła cerkwi rozwalona ® 
cudem się trzyma, ale runąć musi, szyb 
niema. Niżej wszystko całe, stoi kilka 
automobili rozbitych i porzuconych. Da 
lej Prorezna kulami karabinowemi ma 
szyby postrzelane, parę dziur w wierz 
chu domów, 'ałe koło Złotej Bramy spu 
stoszenie okropne: dom na rogu Wło” 
dzimierskiej literalnie jak%ito cały, bez 
okien, dziury w ścianach olbrzymie, 
kupy gruzów. Po całej Podwalnej pra 
wie każdy dom coś oberwał, to samo 
na Stołypińskiej wszystkie domy dosta 
ły pociski, prócz tego, gdzie Oskierko“ 
wie — cudem nic nie dostał. Pam 25 
osób mieściło się w podwale przez 
dwa dni z dziećmi. Tolcio i Belcio 
wyjechali w dzień bombardowania. By 
ło naogół ze 40 pożarów dużych, skła 
dy Nobla, Czerwonego Krzyża i t.d. 
Kosciół ma w kopule 4 dziury. Wasyle 
wska strasznie zniszczona i po całym 
mieście uszkodzenia znaczne. Dom Gin 
sburga na Instytutowej gdzie Helcia u 
p. El. Tyszkiewicz mieszkała dostał 14 
pocisków. Ofiar w ludziach od bom* 
bardowania stosunkowo miało. Na Le 
waszowskiej w nr. 36 gdzie mieszkają 
Olizarowie, Bujnowie, Zygm. Krasiccy 
Świeżewscy, Bohuszowie 

i 7 

  

  

rencyj Zz odnošnemi czynnikami panstwowc — 
mi, prosząc o pomoc przy uzyskaniu na ten 
cel kredytów. * 

— (y) Podatek miejski od oświetlenia © 
elektrycznego. Min. Spraw Wewnętrznych | 
opracowało projekt ustawy o tymczasowym 
uregulowaniu finansów komunalnych. dB 

W myśl tego projektu jeden z artyku 
łów tej ustawy głosi: „gminom miejskim | 
wolno pobierać samoistny podatek od oświe 
tlenia elektrycznego i gazowego w lokałach 
z wyszynkiem alkoholu i w lokalach zabaw 
rozrywek i widowisk“. MZ 1 % : 

— Magistrat ma prawo pobierania a 
przy ściąganiu kar administracyjnych. Nie- | 
jednokrotnie na łamach prasy wileńskiej po 
jawiały się wzmianki, zawierające utyskiwa 
nia na pobieranie przez organy Magistratu 
m. Wilna 5 zł. przy ściąganiu kar administro 
cyjnych. Informują nas, ze źródeł miaroda - 
nych, iż postępowanie Magistratu" jest całke- 
wicie zgodne z prawem i oparte na art. 54 | 
rozporządzenia 0 postępowaniu  przymust | 
wem, który to artykuł kwotę 5 zł. określa 
jako najniższe odszkodowanie na rzecz gm 
ny (Magistratu), za dokonywane czynność. 
egzekucyjne. Ukarany grzywną, który tę | 
grzywnę w swoim czasie uiści i tem samen: — 
nie dopuści do wszczęcia postępowania egzt | 
kucyjnego przez organy magistratu jest sa 
mo przez się wolny od tej opłaty dodatko | 
wej. A 
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WOJSKOWA. | 
— (y) Azylano:, a obowiązek służby | 

wojskowej. Mimo, że ustawa 0 powszech 
nym obowiązku służby wojskowej przewidu 
je, że osoby nieposiadające żadnego obcego 
obywatelstwa, i wogóle nie mogące się wy. 
kazać z jakiegokołwiekbądź obywatelstwa 
podlegają służbie wojskowej narówni z oby 
watełami polskimi, praktyka administracyjna | 
stosuje wobec osób korzystających z dobro | 
dziejstwa azylu zwolnienie ich z wojska. ||| 

inaczej jednak postępuje się z osobami | 
które zamieszkują w Polsce na . podstawie | 
kart pobytu, a posiadającemi stale faktycz 
ne miejsce zamieszkania w Polsce. | 

Takie osoby pociągane są do obowiąż 
ku wykonywania służby wojskowej. | 

W wypadkach kiedy osoba taka składa 
podanie o zwolnienie z wojska stwierdzając 
że poczuwa się moralnie do innego obywatel 
stwa może być zwolniona od obowiązku 
służby wojskowej, natomiast traci . prawo | 
uzyskania obywatelstwa polskiego. : 

  

& 

  

gi o piętro niżej, ale obie jakieś pa: 
nie wyskoczyły na chwilę przed tem z 
łóżek i uciekły i przez to ocalały. Za 
częły się rewizje i odbieranie broni, już 
u nas były dwie przez oddziały czerwo- 
nej gwardji robione b. przyzwoicie. 
Mais dans la maison 36 on a pris tout 
"argent, car ily a 1200 brigands qui 

se sont eniuis de la prison et, armes, 
font des revisions. Une quantite de | 
personnes a ete pille... Que" peutton 
savoir gui vient, si ce sont des gens | 
autorises Oti non? | › { 

28. |. Znowu tuman silny, siedzi 
my w domu i nie będziemy wychodzić. 
nim jakiś ład się nie zaprowadzi. Już | 
nowy rząd naznaczony. Ogłosił, by | 
wszyscy do pracy się wzięli, nie straj | 
kowali i że gwarantują bezpieczeństwo 
że do pogromów nie dopuszczą i t. d. 
et on peut boire de I'eau. Pieniądze u | 
kraińskie ogłoszone zostały za bezwar 
tościowe i tylko robotnikom, którzy je 
jako zapłatę otrzymali, będą takowe za 
poświadczeniem komitetów  fabrycz 
nych zamieniane — reszta u wszystkich у 
przepadnie, a banki innych nie wyda- 
wały, bo nie mialy, i juž dužo miljo 
nów poszło w obrót. La belle affaire! 
Teraz naturalnie i tu będą miały siłę 
obowiązująca wszystkie dekrety bolsze | 
wików. Oby narazie był jakiś porządek 
i władza, któreby spokój zapewniły, 
bo już wszyscy nie wytrzymają tej cią. 
głej targaniny. A la grace de Dieu“ 
Co u Was tam słychać, jak żyjecie. 
Bardzo o wszystkich sie niepokoimy. | 
Kiedy i w jakich warunkach się zoba | 
czymy? Bogu tylko wiadomo, bo też 
Go gorąco prosimy, by miał nas w 
Swej Opiece i by się raz już to skoń 
czyło. p 

Ściskam Was mocno od nas wszyst 
kich, życzę zdrowia i powrotu do ludz 
kich stosunków. ; э ' 

      

   

    

 



            

   
   

        

- nicznym kilka rodzin chłopskich 

        

   

  

    

     

  

   

   
   

„APR 3 » 
“ о wo      

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym poń Druskienikami 
Wczoraj w godzinach popołudniowych pasażerowie pociągu osobowego idącego 

z Warszawy do Wilna byli mimowolnymi świadkami okropnego wypadku jaki zdarzył 
ię wpobliżu Druskienik. 

Na przejeździe kolejowym odległym o 5—6 kilometrów od stacji jechała furman- 
ka, w której siedziało dwóch żydów. Koń zaprzężony do furmanki wystraszony loko- 
motywą rzucił się nagle naprzód wpa ając 

Jadący usłyszeli trzask łamanego wozu i ostry świdrujący 
wprost pod koła pociągu. 

: uszy kwik konia. 

Maszynista natychmiast zatrzymał pociąg zaś pasażerowie ruszyli na ratunek obu nie- 

szczęśliwym. jeden z nich w wieku około lat 40 uległ zupełnemu zmasakrowaniu 

tułowia przez koła wzgonu, drugi zaś doznał bardzo ciężkich gobrażeń głowy i rąk: 
: Lżej rannego ulokowano w tym samym pociągui przewieziono do Marcinkaniec 
w celu poddania operacji. Z powodu wypadku pociąg był zatrzymany na przeciąg 20 
minut i ruszył dopiero po uprzątnięciu toru. Ciętej rannego pozostawiono pod opieką 

w jednym z domów wpobliżu przejazdu, gdzie w prędkim czasie wyzionął ducha, (©) 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
‚ — W niedzielę, dnia 2 marca w sali I 

gmachu głównego U. S. B. odbędzie się ogól 
ne zebranie dyskusyjne „Odrodzenia* z refe 

" ratem p. prof. Stanisława Cywińskiego p, t. 
„Subjektywizm a objektywizm*. Początek o 
godz. 16 (4 p. p.). Goście mile widziani. 

— wileńskie towarzystwo ogrodnicze, 
zawiadamia swych członków i miłośników 
ogrodnictwa, że w dniu 9 marca r. b. o 
godz. 6 odbędzie się miesięczne zebranie 
"ow. Ogrodniczego w tokalu związku zie» 
mian w Wilnie przy ul, Zawalnej 9 według 
następującego porządku dziennego: 

1) Referat dyrektora szkoły ogrodniczej 
„O bylinach“, 2) referat p. Monkiewicza „O 
uprawie sałaty”, 3) wolne wnioski, 

? Wstęp bezpłatny. 
— Z Polskiego Towarzystwa Ustawodaw 

stwa Kryminalnego. W piątek, dnia 28 bm. 
o godzinie 7 wiecz. w lokalu- prokuratury 
przy Sądzie Apelacyjnym (Mickiewicza 36) 
odbędzie się zebranie dyskusyjne na którem 
p. wiceprokurator Sądu Apelacyjnego OL 
gierd Kryczyński wygłosi referat na temat: 
„Dochodzenia w k.p.k.* Wstęp dla członków 
i gości przez członków wprowadzonych. 

— Žv i rodzin katolickich w Wilnie 
dnia 2 marca 1930 r. w sali Stowarzyszenia 
Techników Polskich (Wileńska 33) punktual 
nie o godz. 4 po poł. urządza zebranie towa 
rzyskie, na którem odczyt p. t. „życie rodzin 
ne a propaganda Sowietów* wygłosi prof. 
U.S. k dr. Franciszek Bossowski. 

Na program zebrania złoży się: a) kon 
cert fortepianowy p.  PliszkosRanuszewiczo 

_. wej, b) atrakcje artystyczno humorystyczne, 
c) zabawy i gry dla dzieci. 

Wstęp dla dorosłych 1 zł. Dzieci wpro 
wadzane przez rodziców — bezpłatnie. 

AKADEMICKA 

— Akademickie Koło Białostoczan w 
Wilnie zaprasza wszystkich na XIII z ko- 
lei Dancing Towarzyski p.n. „Ostatnie Ren- 
dez vous Karnawalowe“, który odbędzie się 
dnia 2 marca rb. w lokalu Ogniska Akademic 
kiego (ul. Wielka 24) Początek o godz. 21. 

Śpieszcie się więc, bo post u progu. 

ROŻNE 
— (0) Posiedzenie sądu konkursowego 

i ly literackiej im. Adama Mickiewicza. 
W piątek, dnia 28 lutego odbędzie się po 

_ siedzenie sądu konkursowego nagrody lite- 
rackiej m. Wilna im. Adama Mickiewicza w 
sprawie ustalenia programu wręczenia tej 
nagrody p. Kazimierze liłakowiczównie. 

: (a) Zatarg w „Pomocy Pracy“ trwa 
nadał. Kierownictwo szkoły zawodowej „Po 
"moc Pracy* gdzie jak wiadomo miały miej 
sce awantury na tle zatargu z uczniami o 

utworzenie komitetu uczniowskiego, które 
- w wkońcu doprowadziły do ingerencji policji 

i aresztowania kilku prowodyrów niezdołało 
jeszcze zlikwidować zatargu wobec oporu 

- uczniów. 
‚ . Szkoła w dalszym ciągu jest zamknęta 
zaś uczniowie wprawdzie tylko częściowo w 

- dalszym ciągu nie zgadzają się na cofnięcie 
swych żądań. 

‚ — (a) Niepokoje na granicy sowieckiej. 
_ Nocy wczorajszej nasza straż graniczna na 

odcinku Kukowicze w rejonie Klecka została 
 zaałarmowana strzałami i wrzawą, która do 
chodziła ze strony sowieckiej i trwała bez 
mała przez dwie godziny. Jak się następnie 
okazało, bolszewicy przyłapali w pasie gra- 

mieszkań 
ców pogranicznej wsi Osłanowicze, którzy 
pod osłoną nocy usiłowali przejść granicę i 
ukryć się na naszem terytorjum wraz z ostat 
kami dobytku, który im udało się uratować 
od kolektywizacji. Uciekinierów bolszewicy 
zatrzymali i mimo że niestawiali oporu dali 

„do nich salwę, raniąc jednego z chłopów i 
zabijając dwa konie. 

BALE I ZABAWY. 
й — W dniu I marca b. r. całe bawiące 
„się Wilno wvznacza sobie „Rendezsvous* na 
zabawie Wojskowego Klubu Sportowego 1 
p. p. leg. w pięknej i przestronnej sali przy 
ul. Ludwisarskiej Nr. 4, 

"Początek o godz. 21. 
i ‚ — Doroczny bal byłych wychowanków 

__ korpusów kadetów W niedzielę @та 2 таг 
ca r. b. staraniem koła byłych wychowan 

_ ków korpusów kadetów odbędzie się dorocz 
ny bal w salonach hotelu „George'a. 

| Sądząc według lat ubiegłych będzie to 
jeden z najlepszych bałów obecnego karna 
wału. jak nas zawiadamiają inicjatorzy, ze 
względu na ograniczoną wielkość lokalu 
wstęp będzie ściśle za zaproszeniami imien 
nemi, służącemi zarazem jako karty wstępu. 

Mający więc zamiar w tym dniu się 
dobrze zabawić muszą zawczasu pomyśleć 

   

   

  

Stan czynny 

о nabyciu zaproszeń w przedstawicielstwie 
samochodów „Studebaker' Mickiewicza 31. 

— Zabawa sekcji wioślarsko _ pływackiej 
WKS Pogoń. Sekcja Wioślarska w dniu 27 
lutego w lokalu kasyna 1 pap leg (Mickiewi 
cza 13) urządza tradycyjną czwartkówkę - 
tombolę. Początek o godz. 20. Goście mile 
widziani. 

— Bal akademicki W dniu 1 marca rb. 
odbędzie się XI Doroczny Bal Ogólnoakade 
micki, który w tym roku zapowiada się 
wprost wyjątkowo. Pomijając takie atrakcje 
jak trzy najlepsze orkiestry, artystyczne ua 
dekorowanie salonów Kasyna Garnizonowe 
go kotyljony pierwszorzędny bufet Georges'a 
— podajemy do ogólnej wiadomości, iż po 
raz pierwszy w Wilnie cały przebieg Balu 
Ogólnoakademickiego 7 będzie filmowany 
przez znaną w Polsce Wytwórnię Filmowa, 
której prace ułatwią specjalnie w tym celu 
zaprowadzone instalacje. Film ten następnie 
będzie wyświetlany w pierwszorzędnych ki= 
nach m. Wilna. Nie wątpimy, iż Bal Ogólno 
akademicki będzie godnym zakończenia te- 
gorocznego karnawału, stwierdzić narazie 
możemy, iż wzbudził onęniebywałe zaintere- 
sowanie w najlepszych kołach towarzyskich 
Wilna i okolic, czego dowodem są nabywa- 
ne w wielkiej ilości zaproszenia. Początek o 
godzinie 22 pozostałe w niewielkiej ilości za- 
proszenia można nabywać u p. p. gospodyń 
oraz w lokalu Bratniej Pomocy (ul. Wielka 
24) w godz. I — 3 pp. i 7 — 9 wiecz. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohułance. Dziś bar. 
wne widowisko opera narodowa W. Bogu 
sławskiego i ]. Kamińskiego „Krakowiacy i 
Górale'* w oryginalnym układzie scenicznym 
i pomysłowej reżyserji dr. Z. Nowakowskie4 
go. Malownicza oparawa dekoracyjna dopeł 
nia prawdziwie artystycznej całości. 

Jutro sensacyjna sztuka amerykańska 
„Broadway“. 

— Teatr Miejski Lutnia. Berta Crawford 
w Wilnią. Dzisiejszy występ znakomitej śpie 
waczki Berty Crawford w Teatrze Miejskim 
w Lutni wzbudził niezwykłe zainteresowanie 
wśród publiczności wileńskiej. Program 
świetnej artystki zapowiada szereg utworów 

  

Rossi $80, Valverde, Pada Farleya, Mulde 
ra i in. przeważnie w Wilnie niewykonywa 
nych, a wymagających  pierwszorzędnych 
kwalifikacyj śpiewaczych. Początek o godz. 
8 wiecz. Bilety są jeszcze do nabycia w ka 
sie teatru Lutnia od godz. 11 do 9  wiecz. 

— Przedstawienie dla młodzieży  szkol 
nej. W sobotę najbliższą Dyrekcja Teatrów 
rozpoczyna cykl przedstawień _ popołudnio- 
wych dlą młodzieży szkolnej. Pierwszą sztu 
ką z tego cyklu będzie nieśmiertelna kome 
dja A. Fredry „Dożywocie -.w wykonaniu 
wybitniejszych sił zespołu. Przedstawienie 
sobotnie poprzedzi słowo wstępne dyr. A. 
Zelwerowicza. Początek o godz. 3. 30 p. p. 
Ceny miejsc zniżone. 

— Przedstawienia popołudniowe. W obu 
Teatrach Miejskichi odbędą się w niedzielę 
nadchodzącą . przedstawienia popołudniowe 
po cenach zniżonych. W teatrze na Pohulan 
ce po raz ostatni baśń egzotyczna Gozziego 
„Księżniczka chińska Turandot"'. W Teatrze 
Lutnia również po raz ostatni „Mężczyzna i 
kobieta", 

— Poranek symfoniczny. Na 7 poranku 
symfonicznym, który odbędzie się w niedzie 
lę 2 marca w Teatrze Lutnia wystąpią dwie 
znane artystki Elza lgdal (śpiew) i Fanni 
Krewer (fortepian) oraz wileńska orkiestra 
symfoniczna pod dyrekcją Rafała Rubinsztej 
na. Ciekawy program zapowiada utwory 
Mendelsohna, Czajkowskiego, Saint SAensa, 
Rossiniego, Verdiego i in. Początek o godz. 
12 w południe. Bilety w Lutni od godz. 11 
rano do 9 wiecz. Н 

— Doroczna Reduta Artystyczna. Już w 
poniedziałek najbliższy 3 marca odbędzie się 
w salonach kasyna garnizonowego ostatnia 
zabawa w karnawale bieżącym urozmaicona 
szeregiem konkursów z cennemi nagrodami. 
Specjalna nagroda przyznana zostanie za 
najpiękniejszy kostjum. Komitet zabawy naj 
uprzejmiej prosi wszystkie firmy, które do 
rocznym zwyczajem zechcą zaofiarować na 
grody konkursowe o uczynienie tego w moż 
liwie BA aICH czasie. 

— Wielki koncert o pianisty Ste 
fana Askenazy'ego. DAG we: A ma 27 
lutego 1930 r. odbędzie się w sali klubu Han 
dlowoJPrzemystowego ul. Mickiewicza 33—a 
jedyny wielki koncert słynnego pianistywir 
tuoza Stefana Askenazy'ego. 

W programie: L. Beethoven, M. Mons 
sorgski, M. Bavel, R. Albenir, Fr. Chopin i 
inni. 

Bilety do nabycia w księgarni „Lektor* 
Mickiewicza 4 i w kasie klubu od godz. 6 
wiecz. 

Początek koncertu o godz. 8.30 wiecz. 

    
   

   

  

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hoflywood — Grzeszna miłość. 
Heijos — Gdy kobieta się zapomni... 
Słońce — Godzina miłości i śmierci. 
Lux — Przygody miłosne Harry Liedke 
Światowid — Ostatni dzień kawalera. 
Wanda — Hrabia Monte Christo. 
Piccadilly — Czarna dama, 

о kino miejskie — Halka. 
Ognisko — Noc 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w ciągu doby. W cza 
sie od 25 do 26 b. m. zanotowano w Wilnie 
ogółem różnych wypadków 99. W tej liczbie 
było kradzieży 4, zakłóceń spokoju publicz 
nego i nadużycia alkoholu 13, przekroczeń 
administracyjnych 63. Resztę wypadków po 
dajemy w skróceniu w tej samej rubryce. 

— (c) Zatrzyntanie złodzieja. Na u 
Klaczki policjant zatrzymał Jana Jan 
skiego (Dobrej Rady 18), który niósł becz 
kę z ogórkami. Zachodzi podejrzenie, że 
ogórki pochodzą z kradzieży. 

— (c) Zginął rower. Inżynierowi Sta 
browskiemu (Mickiewicza 27) skradziono 
rower wartości 320 zł. firmy „,Diirkopf* Nr. 
988841. 

— (c) Trzech podrzutków 
podczas ubiegłej doby: przy ul. \ 
towskiej 8, przy ulicy Subocz 8 i Kijowskiej 
Nr. 4. 

— (c) Poparzenie. Rozpalonym prętem 
został uderzony w twarz i doznał obrażeń 
twarzy hutnik Wacław Kisiel (Wiłkomierska 
44). Dopuścił się tego kolega poszwankowa 
nego. 

— (c) Co spowodowało pożar u Stasz 
kiewiczów. Wczoraj notowaliśmy, że pod 
Widzami w zabudowaniach Staszkiewiczów 
wybuchł pożar i w trakcie ratowania dzieci 
Staszkiewicz i jego żona i dzieci ulegii po- 
parzeniu Obecnie okazuje się że przyczyną 
pożaru było rzucenie zapałki na puszkę z 
prochem strzelniczym, który był przechowy 
wany w komórce. 

— (c) Śmierć od spirytusu denaturowa 
nego. W Rakowie zmarł Paweł Siniawski lat 
38, który jak lekarz ustalił wypił w celu 
samobójczym pół litra spirytusu denaturowa 
nego, co spowodowało natychmiastowy 
zgon. 
„., — (c) Zatrzymane matkobójczynie. Po 

licja aresztowała Irenę Chocłową, mieszkan 
kę wsi Karole, gminy Łuczaje, która chcąc 
pozbyć się swego 7 miesięcznego syna wrzu 
ciła go do rzeki wskutek czego dziecko po 
niosło śmierć, Również ujęto Olgę Szurpik 
mieszkankę wsi Kozicze gminy. postawskiej, 
która udusiła swe nowonarodzone dziecko 1 
zwłoki ukryła w stodole. 

— (c) Kradzież w majątku. Nieznani 
sprawcy dostali się za pomocą włamania do 
składu w majątku Lubań gminy Kurzeniec- 
kiej i wynieśli zapas serów holenderskich 
wartości 500 zł. 

‚ — (c) Wybił oko koledze. W dniu oneg 
dajszym w Mołodecznie 12-letni  Sergjusz 
Lisowski uczeń szkoły powszechnej strzela 
jąc z procy kulami wykręconemi z naboi 
karabinowych trafił w iO-letniego Stanisława 
Grawoja, wybijając mu zupełnie oko. 

Zachodzi przypuszczenie, że Lisowski 
dopuścił się tego rozmyślnie. 

-- (c) Poraniony nożem. We wsi Kar 
powo, gminy Biemickiej na tle osobistych 
porachunków został porżnięty nożami przez 
dwóch sąsiadów 20-letni Konstanty Okuszko, 

— (c) Qiiara miedozwolonej operacji. Z 
powodu poddania się operacji ginekologicz 
nej dokonanej „przez „znachorkę* _ zmarła 
25.letnia Stefanja Synatowiczówna mieszkan 
ka wsi Raczkiewicze gminy | Wiažynskiej 
powiatu Wilejskiego. I UR 

(c) Na siałszowany kwit „wytaso. 
wal“ wagonetkę. Do składu wagonetek 
ziemnych na górze Boufałowej zgłosił się ja 
kiś osobnik, który przedstawiwszy zapotrze 
bowanie na wagonetkę takową otrzymał bez 
żadnych przeszkód. 
„Dopiero po pewnym czasie okazało się, 
że kierownictwo robót ziemnych nikogo po 
wagonetkę nie przysyłało i że przedłożony 
skŁadom kwit jest słałszowany. Polia, 
nia za złodziejem zarządzono. , 

„— (c) Mieszkania należy pilnować. W 
ubiegłą sobotę wieczorem z mieszkania Szlo- 
my Lewa (Niemiecka 18) skradziono karaku- 
łowe palto wartości kilkuset zł, Kradzieży 
dokonano w chwili gdy nikogo w mieszka» 
niu nie było i drzwi wejściowe były otwarte. 

, — (c) Kradzież skarbonki z kościoła. Nie 
wiadomi sprawcy dopuścili się _ kradzieży 
skarbonki z ofiarami z kościoła W. W. Świę 
tych przy ul. Rudnickiej. 

— (c) Uciekł synałek. Nachama Czerna 
(Subocz 29) powiadomiła policję, że zbiegł 
jej syn Izrael lat 15, który zabrał jednocześ 
nie na „pamiątkę” 40 zł. będących jej włas 
nością, 
‚ — (c) Tajna gorzelnia, We wsi Zadźwie- 
je gminy  żuchowickiej w zabudowaniach 
Michała Cielika ujawniono potajemną gorzel 
nię, którą eż opieczętowała. 

„— (c) Zabity przez drzewo. W lesie ra- 
duńskim podczas spiłowywania drzewa zo- 
stał przygnieciony  walącą się sosną ! ро- 
niósł śmierć na miejscu Gabrjel Nosowicz mie 
szkaniec wsi Nosowicze gminy raduńskiej. 

— (c) Poparzenie. W czasie rozpalania 
maszynki spirytusowej ułegł dotkliwemu po- 
parzeniu Abram Rabinowicz zamieszkały przy 
ulicy Nowogródzkiej 9. Poszwankowanemu 
pierwszej pomocy udzieliło Pogotowie Ratun 
kowe. 

  

  

   

        

Biltns surowy Poństoowego Banku Rolnego 
na dzień 1-go lutego 1930 r. Stan bierny            

  

   

  

    

        

    

   

  

   

  

   

  

1. Fundusze administrowane (stan dot. skarb.) RAR. 

   

  

1 Kasa i sumy do dyspozycji 5.053.740 84 1.Ka ły własne 148.465.731.01 
, Waluty zagraniczne 258.683 11 2, Fundusze zasiłkowe na cele naukowe 

3 Papiery wartościowe własne 75.231 951 63 i społeczne 409.721.34 
4 Akcje i udziały я 2.187.630 67 3. Amortyzacja 1.035.774 01 
5 Papiery procent. fund. rezerw. list. zast: i оЫ. 4. Lokaty termin. skarbowe 50.000.0f0.— 

meljor, 7 129 184 52 5. Wkład 28,774.826.48 
Halą nki „Nostro* 20.174 522 37 6. Rachunki czekowe 43 602.879 08 

T Weksle zdyskontowane 13.916.147 17 7. Redyskonto 38.850.485 93 
Ё 8 Weksie protestowane 619.588 63 8. Banki Nostro zagraniczne 20.537,201,34 
| 9 Potyczki zabezp. wekslami i in. dokumen- 9. Emisja listów zast, i obligacyj 264.458,378.— 
Moraw: mł 122.767.866 44 10. Wylosow. listy zastawne w obiegu 131.402.— 

10 Požyczki towarowe 41.006.562 99 11. Fundusz umorzenia listów zastawnych 6.131.97 
M q1 Dostawcy towarów (zadatki) 4.3745 9 07 12. Fundusz na zapłaty kuponów 118. 147.40 

2 Dłuźnicy za nabyte grunta 4.139 136 94 13. Kupory płatne w obiegu od listów zast. 4.685.876 52 
13 Różni dłużaicy 38.282.765 32 14. Raty przedtermin. pożyczek emisyjnych 51.537.79 

— 14 Томагу — 1.236,168 33 15. Wierzyciele z tytułu nabytych majątków 2,676.055.07 
15 Należności w dochodzeniu sądowem 2.648.990 98 16. Zadatki i wpłaty na nabyte grunta 288.331.99 
16 Wątpliwi dłużnicy ; 303.988 44 17. Dostawcy towarów 630.901.66 
_17 Pożyczki w listach zastawnych i obligacjach 264,458:378 — 18, Różni wierzyciele 40.440,393.37 
18 Należności wstępne z pożyczek emisyjnych _ 293.755 70 19. Sumy przechodnie 3.857.989.83 
19 Raty ER bias i 5.627.140 66 20. Praejęciowe pozostałości kredytowe różnych а052030 

upon . . : Ww A „695. 
zk ein: W) oso EBRO, OB dai as 21. Fundusz obrotowy Reformy Rolnej 3 215.474,09 
2! Ri poź: й 22, Wpływy z tyt. poź. b. Banków Ziem. państw 
GE MALALI łaknie -wDarcincii 30.410 650 64 zaborcz. | 16,016.254.39 
9М ja ы w adi. w parcelacj 19.642.409 26 23. Zobowiązania za przyjęte wierzyt. b. B-ków 
24 Nieruc An ci 7.166.557 70 Ziem. państw zaborcz. 1.559 109,37 

25 T schodai 2.696.875 22 24. Procenty i prowizje 2106.441 16 
6 Sumy Eo odnie 17.606.516 82 25. Procenty i prowizje na rok następny 53 26509 
AR Koszty handłowe ‚1,382,651 33 % Spas, do dyspozycji swą z fund: admin. 40.148.656 37 

5 Suma bilansowa 739717 816 98 аоар Аа "’;‘ R 13 
- T Fundusze administrowane 309.674,296 20 ina bilansowa IE .376.08 296,20 

    

      

  

Od dnia 27 lutego do dnia 2 marca 1930 r. włącznie będą wyświeilane filmy 

„R A RK © NA% 
(Biały Orzeł) Dramat w 8 aktach 

Dolores del Rio I Warner Baxfer "ukańonii * 
Nad program: „JEJ ZASTĘPCA” groteska w 2 aktach 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów Od g. 4-ej. Cena biletów Parter 80 gr. Balkon40 gr, : 

Następny program: „PIERWSZA MIŁOŚĆ KOŚCIUSZKI* 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul, Qstrobramska 5. 

  

W rolach 
/ głównych 

    

   

      

—
—
—
—
 

  

KINO-TEATR 
„HObLYWDOD" 
Mickiewicza 22. JADWIGA SMOSARSKA, MIS 

BOGUSŁAW SAMBORSKI i JÓZEF  MAŁYSZEWSKI. 

DZIŚ! Film ze Złotej aś Poiskicj! „GRZESZNŃA RIŁOŚĆ: : 
Potężny dramat miłości według głośnej powieści ANDRZEJA STRUGA „Pokolenie Marka Świda*, W rol. gł. 

POLONIA na rok 1930 ZOFJA BATYCKA, TADEUSZ WESOŁOWSKI, 
Początek seansów uv godz. 4, 6, 8 i 10,25. 

    

    
    

  

KINO-TEATR 

„AEbIOS” 
Wileńska 38. 

2 Najwspanialsze arcydzieło 
najnowszej prod. i 

Tragedja 40-to letniej kobiety. Emocjonvjący dramat erotyczny. Reżyseria Joe 
Znakomita gwiazda MARJA JACOBINI i niezapomniany kochanek 
Akcja toczy się w pałacach arystokracji francuskiej oraz na tie malowciczych kraobrazów Ałyieru. Baśniowo- 
feeryczny festyn nocny: Porwanie dziewcząt i t. d. Seansy o g, 4, 6, 8 i 10.15. NAD PROGRAM: Pobyt w 

Francuskiej 

Polsce Naczelnika Państwa Estonji D ra Strandmana. 

„GDY KOBIETA SIĘ ZAPOMAL. 

  

     

    

    
    
    

  

May'a. 
„Niny Pietrowny" 

W relach głównych. 
FRANK LEDERER: 

  

POLSKIE KING 

„Wanda“ 

Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

Dziś! Welkie wydarzenie historyczne ujęte w ramy monumentalnego filmu 

ZEMSTA HRABIEGO KONTE CHRISTO 
Potężny dramat w 10 akt romentyczne przygody bohatera żeglarza EDMUNDA DANTESA. W rolach gł. 
LIL DAGOVER i JEAN ANGEŁO. 

  

    

  

    

      
  

Z SĄDÓW 
Przywódcy 

  

lewicy PPS przed 
Sądem 

Wczoraj Sąd Okręgowy rozpoz- 
nawał Sprawę trzech przywódców 
wiieńskiej lewicy PPS, członków Ok- 
ręgowego komitetu: Al. Dziedziula, 
szewca z zawodu, a radnego miejskie - 
go z wyboru, odsiadującego areszt 
prewencyjny w związku z wystąpie- 
niem na pogrzebie zmaiłeg: komuni- 
sty, Pawła Zakliń-kiego i Grzegorza 
Szyka — studenta U. S, B. 

Akt oskarżenia zarzucał im, że 
sjanowiąc okręgowy komitet PPS-le- 
wica na jednem z posiedzeń uchwalili 
wydać odezwę do młodzieży, Chodzi- 
ło tu o walkę z T. U. R. (T:wo Uni- 
wersytetów Ludowych). Podjął” się 
tego Zakliński. 

Odezwa została skonfiskowana za 
antypaństwową ztreść, zaco właśnie 
pociągnięci zostali wyżej wspomnieni 
do odpowiedzialności sądowej. 

Podczas przewodu sądowego Za- 
kliński przyjął na isiebie całą winę 
tłomacząc, że rcla Dziedziula i Styka 
ograniczała się do powzięcia uchwały 
o wydaniu odezwy, pozostali zaś wy- 
parli się udziału w : redagowaniu 
odezwy. 

Prokurator domega! się skazania 
wszystkich oskarżonych motywując to 
tem, że Zakliński ma już za sobą 
kilka wyroków i wyrók w sprawie ni- 
niejszej nie ma dla niego znaczenia 
realnego co i spowodowało przyjęcie 
przez niego odpowiedzialnośći aby 
osłonić w ten sposób „współtowarzy- 
szy. 

d staną! na stanowisku odmien- 
nem i skazał Zaklińskiego na półtora 
roku twierdzy uniewinniając Dziedziula 
j Szyka. 

Radny Dziedziul powrócił na Łu- 
kiszki aby' oczekiwać na "swoją spra- 

wę. (y) 
Dobry sobie „rotmistrz“. 

Trzeba przyznać, że niektórzy „oficero- 
wie rezerwy po włożeniu munduru wyglą- 
dają tak nie po wojskowemu, że zdaleka 
mona w nich poznać „cywiła”. 

Wszyscy przypominamy sobie zspewne 
postać rotmistrza jednego z pów wileń- 
skich spotykaną ubiegłego lata. Zdaleka 
widać było, że szablą przeszkadza mu w 
chodzeniu, a z oddawaniem (zresztą dość 
niewprawnie) honorów idzie jakoś nie 
skła: nie. Bił to rotmistrz rezerwy, a obec 
nie już „rotmis'z* Konstanty Ponomarew. 

Wczor j właśnie Szd Okręgowy rozpo 
żnawał jego sprawę. Oskarżano go 0 prze- 
stępstwa niegodne oficera polskiego i całe 
szczęście, że w rezultacie wyrok Sądu wy- 
kreślił go z szeregów Armji. Otóż ten Po- 
nomarew podrobił swego czasu zaŚwiad- 
czenie Naczelnej Komisji Likwidacyjnej Sił 
Zbrojnych Południowej Rosji stwierdzają- 
ce, że był on w stopniu rotmistrza w tej 
armii, oraz oryginał ewidencji służbowej 
stwierdzający ukończenie wydziału wschod= 
niego Cesarskiego Liceum Aleksandryjskie- 
go i słu”bę w szeregach lejb gwardji kon- 
nego pułku w randze rotmistrza. 

Dokumenty te podrobione zostały 
przez oskarżonego Ponomarewa w celu 
złożenia ich w P. K. U. jako autentyczne 
dla uzvskanin stopnia rotmistrza rezer=v. 

Wybieg udał się początkowo, trudno 
bowiem-nikt w PKU nie mógł przewi- 
dzieć, że dokumenty sa siałsrowane. Osta- 
tecznie sprawki te wyssiy na jaw i po- 
ciągnęło to za sobą smutn pita, 

Sąd uznał, że przestęz.fwo to zostało 
oskarżonemu] całkowicie udowodriene i 
Wyniósł wyrok skszułący go na sześć mie- 
Siecy więzienia. Kass !а па mocy  amnestji 
Została zmniejszona o połowę, a wykona 
nie jej rowieszone na przeciąg pięciu lat. 

W ten sposób Armją Polska pozbyła 
się człowieks niegodnego posić mundur. (y) 

RADJO 
Czwartek,”dnia'27 lutego 1030 r. 
11,55--14,00: Transm. z Warsz. Sygnał 

czasu, kom, meteorologiczny | koncert. 
16,10 - 16,15: Program dzienny. 16,15 — 17,00: 
Muzyka z płyt gramofon. Symfonia 1 sza 
c moll Brąhmsa w wyk. Londyńskiej Orkie- 
£try Symfonicznej pod dyr. Hermana Abend- 
'othia, |. Un poco sostenute. II. Andante 
sostenuto. III Un poco Allegretto e gra- 
zieno, IV Adagie—Allegro non tropro ma 
co brio. Słowo wstępne wygł. prof. Mi- 
chał Józetowicz. 17,00 17,15: 32 lekcja 
iezyką niemieckiego. Prow, dr. Wł. Jacobi, 
17,45—18,45: Transm: odczytu i koncertu z 
Warsz. 18,45—19,10: Pogadanka radjotech- 
miczna, wygł. Mieczysław Calski. 1910— 
19,35; Wesoły monolog regjonalny Ciotki 
Ałbinowej. 19,35—19,55: Kurs fotografii 
dla amatorów „O walorach kamery i 
obiektywu“ powie Jan Bułhak. 19,55%— 
20,15: Program na piątek, sygnał czasu i 
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RADJO 8 ® | Nowoczesne аао ekranowane |E POSADY 
į O niedoscignionej selekcji I sile poleca an O) 

Wilno, Wileńska 24 SEGA sł ELEKTRIT Cn pikis, tine 

Laangażnjemy bochaliera— kierownika biora sprzedaży 
do interesu handlowego о charakterze technicznym, @а 
prowadzenia księgowości i zastępstwa właściciela. Reflektu- 
jemy tylko na osobę poważną, bez nałogów i pracowitą— 
wykwalifikowaną należycie i o dobrej opicji. Obowiązuje 
wkład od 3.002—5.000 zł. gotówką do interesu, 
gwarantować irtensywność pracy i inicjatywę dla pomyślne 

Stała gaża i prowizje od obrotu we- go rozwoju interesu. 
au umowy. 
Ogłoszeń S. Jatana ul. 

JĄ W ofercie należy podać swoje wymagania co do pensji i wa- 
runków i wypisać informacje O Si 

PU" PIANINA | | L Ala aiski] 

PIANINA I FORTEPIANY I 
światowej sławy „ARNOLD FiBIGER*" (nie ma% mownych zastępców 
nic wspólnego 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger) 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAS,g 

a 

8090044600000000000900 
TYLKO BATERJE 

ENERGOS 
LATAREK KIESZONKOWYCH 

gwarantują najwyższą jakość. 

20 lat doświadczeń dają pełną /gwarancję wysokiego gatunku 

WYROBÓW „„ENERGOS* 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE 

640680444444404V014446400906088 
1 UZNA ZEZAC WZORCE WOUTAA ОО КАСС BOOK GROTEJ оо ORO WRRRLŁ ERP. © MOGAIEY i UOR 

najbogattzy wybór aparatów radjowych na dogodn. warunkach$ tys. robotników), b 
E OPUS EAS RKS GALI: CAR CAA: VRS AVV ADR WE M DUChalter i korespon- 

  

Oferty pismienne należy składać do 
żądane w Wilnie. 

Biura Oferty do adm. „Sto- 
Niemiecka 4, tel. 222 dla „A 5“. qwa" sub. „długoletni 

buchalter”. —© 
obie. 

SOMMERFELD etc. 

K. Dąbrowska w. Niezalecka 3, m. 6, 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
26 lutego 1930 r. 

Dawizy I waluty: 
Traus Sprz, Kupno 

Franki francuskie 34,925  35,01,5 34,83,5 

Dolary 8,87, 8,89, 885, 
Belgja 124,25, 124,56, 123,94 
Kopenhaga 238,80, 23940, 238,90 
Bukareszt 531 5,33 5,29 
Holandja 357,60 _ 358,50 356,70 

Londyn 43,34,5 43,44 43,24, 

Nowy York 8,901, 8,921, 8,881 

Wypłaty telegr. 8,918, 8,938, 8,808, 

Oslo 238,52 239.12 237,92 

Paryż 34,90, 34 99 3481, 

Praga 26,405 | 26,47, 26,31 
Szwajcarja 17204, 17247, 1716! 

Bukareszt 53125 5212 sz 

Stokholm 239,42, 240,02 8,82 

Wiedeń 12553 125,84, 125,22 
Węgry 155,57 155,74. 155,17 
Wło: wy 46,71, "46,83. 46.59 

Talia -231,60 23820 23706 
Gdańsk 173,28. 
Marką niemiecka 212,81 

Papiery procentowo 

Pożyczka inwestycyjna 130.—. 
owa dolarowa 79.25 

     

Prer* 
5 proc. konwetsyjoa 

1,25 6 z Kei Ea m 
102,50, 5 proc. kolejowa , proc. 

Pao Gożę Kraj | Banku Rola. o>i 
ia B. . 94. Те вате 7 ргос. 

8325 4 R ek: L. Z. ziemskie 52, — 

8 proc. warszawskie 73,50.5 proc. wa's2*%- 

ZEW śm Rd Siedlec ‚ cje 
Komunalnego 93, A ši 
Radomia 75. 8 proc. ziemskie 73,—, 4 
ziemskie 52.— 6 proc. poź. konw. 
52.—4 i pół proc. warsz, 
8 proc. T. K. Przem. 
8 proc. 
wy 61.50, 8 proc. Lublina 6,25. 

Akcje. 

Polskiego 

10 

1-4 10proc. 
proc 
arsz. 

5 — Kalisz ;62,00 
89,25 

Piotrkowa 62.75 8 proc. Częstocho- 

Bank Polski 164,50 —163,75 matoł 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowy 
18.50 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 

drzejów 13.25 Norblin 65. Ostrowiec 
Starachowice 20—4 —, 
— 80. Parowozy 20, Węgiel 50,00 
wczy 20, --. Borkowski 5.75 Spiess 100. zsujki, wypzóenie wło” 

28.00 Cegielski 41 —. Mo- 
60.50 

Zieleniewski 59, gzczki, p 
Paro- 

Lilpop 24,— B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
Klucze 70. IM em. 73,50. Siłą i Światło 
93.Firley 38.25 BankDysk. 127—Nobel 10,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 107. - Baak 
lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, 
4,25. Gdański Monopol Tyt. 282.80. 
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20
69

20
53

0 

8 0 

dent, poznańczyk, 
władający biegle fran- 
cuskim i niemieckim 
— sumienay,  ener* 
giczny, gruntowna 
znajomość» ubezpie* 
czeń socjalnych; 
ustaw i rozporządzeń 
— zmieoi niezwłocz 
nie posadę na warua= 
kiskromniejsze - po 

aby za* 

  

1aL—9 ° 
Stata Praca! 

Jedna z najpowažaiej- 
s<ych instytucyj ban- 
kowych poszukuje 
inteligentnych,  wy- 

gi do sprzedaży obliga" 
cyj. WIELKI i STAŁY 
ZAROBEK, bo płaci- 

amy bezkonkurencyj- 
sz nie najwyższą nadpro- 
© wizję Początkujących 
g pouczamy. Zyłoszenia 

p a 5 -L = 

i bEKARZE ' Siužąca 
EENED M2 WM MY AO  WSZystkiego 

szukuje posady. - DOKTOR dzieć A 9211 Ę rana: 
awryłklewiczwa Pereca 0-3, -o 
ow, WW" 

d 5-6, Choro 
ikórE, leczenie wło- i LOKALB 5 
sów, Operacje KOSME- HEJ mowy m <zmakó 
metyczne i kosmety- 
ka lekarska. Wilno, 
Wileńska 33 m. 1. Pokój 

W. Z. P 77.bez mebli 40 фупл- 
«jęcia. Og!ądać 04 g. ЫЕА ОО 

ma dykt,ńskę 8—09 —o 

Walii 3) SUAATABĄ 
doki MN | SPRZED * 

BEAFAWAE 
xacjonalnej Kosme- 

® 
tyki Leczniczej. 

W. Wilenkia i $-ka 

  

  

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 
frodę kobiecą kon- 

serwuje, dosko- 
Spółka z ogr. odp. 

jah gazy: [braki | Wilno ul Tatarska 
kai eo B 
rys Wypadanie wlo- 
sów i łupież.  Naj- 
aowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie Pap 10—8 

w P. 43 

20, dom własny.) | 
Istnieje od 1843 r.Ę | 
Fabryka i skład 

mebli: У 
jadalnie, sypialnie, Į | 

salon, M 
łóżka, uikłowane | i 

  

  

„ KOBIECĄ | sy. stoły: szaty | | sy, stoły, 1 UPOWĘKozermnje: | inka, krzesia| | 
doskonali, odświeża | dębowe i t p. 
usuwą braki i skazy.| godne warunki i 
Regulacje i trwałe na raty. Ч 

Gana“ Keane 6 ine! : 3 
Leczniczej CEDIB* н 

Hryniewiczowei, Kupię PSO 4 
Wielka 18 m. 9. Przyj. dobrego stróża. Por-- 
оё @' 10—7, — towa 4 m. 8, klanna 

W. Z. P. Pežarska, —ojį 

ME ZGUBY 
AinzzerkaSalalewska «saa 5 1 

U bioną kuiądcce-] | 
oraz Gabinet Kozme- 

kę wojskową, tycz. sd ау 

» „WAWY, wyd. przez P. K. U. ivyki, kur. Postawy, | dowód b 
osobisty wydany przez | 
starostwo pow. Dziś- 
nieńskiego, rocznik | 
1902, ną imię Juljana 

Zimnickiego. z£4 

gubioną książkę | 

   

  

łupież, bro 

sów. Micricwicza 46. 

RóŻÓĄ sumę 
gotówki najpewniej 
i najsolidniej га 

  

  

            
   

        
       

        

    
        
       

  

  

     

    

  

    

'2 Inkaso 2.181.964 72 2 Róż 19 rozmaitości. 20,10—21,30: Transm. z teatru bezpiecza prz wojskową, recz=* 
| „3 Diužaicy z tytułu udzielonych gwarancyj 2.961.654 16 2: Wierę py udziel. gwarancyj 205: 08415 a na Pohulance I akt. „Krakowia- lokacje "* przez r KU Wilia. 

'4 Depozyty obce: 62:272,<61 76 4. Różni za depozyty obce 72.461,76 cy 1 Górale", 21,30—23,00: Transm. słucho- Dom, HK. „Za- |na imię Konstaatego 
* Ogółem ° TEST ATI džia UTieRcezoa wz ZAD AO Moya po munikat 2 Warsz. PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO» | 2$%'  „Mickiewi- | Górskiego, uaiewat- | 
" : WARD gółem 2 1208253 82 T W” a taneczna z rest. „Bri MU DZIECIĄTKA JEZUS! , - | cia się, 2 

Redak or Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie” | 
     


