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w niedzielę od 12 — 1 pp.

 

Przed Radą
(Telefonem od własn

Gabinetową.
ego korespondenta).

WARSZAWA. P. Prezydent wraca z Wisły w piątek rano.
Na godz. 5 pp. została zwołana Rada Gabinetowa.

czają, że na posiedzeniu tem
z obecną sytuacją polityczna.

Przypusz-
zapadną postanowienia związane

Do obrad Rady Gabinetowej przywiązują wielkie znaczenie.-

Zwolnienie trzech b.
(Telefonem od własn:

WARSZAWA. W. godzinach
trzech oskarżonych b. posłów:

posłów z więzienia.
ego korespondenta).

popołudniowych pełnomocnicy
Fleksandra Dębskiego, Hermana

Liebermana i Wincentego Witosa złożyli po 10.000 zł. kaucji na zwol-
nienie więzionych.

O g.3pp. obrońcy b. posłów wyjechali samochodami do Grójca,

gdzie odebrali zwolnionych, a następnie przybyli do Warszawy i około
g. 8 wiecz. rozjechali się do domów.

B. poseł Putek nie został zwo
nie wniesiono za niego kaucji.

Iniony z więzienia, gdyż narazie

B. pos. Witos wyjeżdża w piątek do Wierzchosławic.
O losie innych więżionych b. posłów brak wiadomości.
Podobnie jak pierwsi trzej, tak i obecnie trzej zwolnieni b. po-

słowie odmawiają udzielenia jakichkolwiek informacji.

Bunt krążownika sowieckiego w Kron-
sztadzie.

(Telefonem od własnego korespondenta).

KROLEWIEC. 27-XI. Donoszą
nadeszła wiadomość, wymagająca sprawdzenia,

tu z Moskwy: Z Petersburga

że na krążowniku

minowym „Wojkow* w Kronsztadzie wybuchł bunt załogi na tle złego

odżywiania. Zbuntowani marynarze zażądali polepszenia żywności

i oświadczyli, że dopóki nie otrzymają gwarancji zmiany racji żywno-

ściowej wstrzymują się od prac na

czony został przez

statku opanowano okręt „Wojkow*

wódców, których oddano pod sąd

inne okręty sowieckie.

pokładzie. Statek „Wojkow* oto-

Pod groźbą zatopienia

i aresztowano wszystkich przy-
morski.
 

Wpływ wyborów na politykę zagraniczną
Polski.

Wywiad z mi

PRAGA. (Pat.) „Ceske Slovo”
zamieszcza dziś wywiad z p. mi-
nistrem spraw zagranicznych Za-
leskim.

— Jaki
wynik wyborów na
graniczną Polski?

— Polska polityka zagraniczna,
która od szeregu lat rozwija się
z konsekwentną ciągłością, po
wyborach nie ulegnie zmianie.

— Jak się ustosunkowuje pol-
ska polityka zagraniczna do faktu
zbliżenia francusko-niemieckiego?

— Niejednokrotnie miałem spo-
sobność stwierdzić, iż Polska, bę-
dąc zdecydowaną zwolenniczką
pokojowej współpracy wszystkich
państw, ocenia jako ważny czyn-
nik pokojowej stabilizacji rozwój
stosunków między Francją a Niem-
cami. Polsce, która z jednej stro-
ny jest zaprzyjaźniona z Francją,
z drugiej zaś związana szeregiem
bezpośrednich interesów z Rzeszą
Niemiecką, zależeć musi na zgod-
nem i pokojowem współżyciu obu
tych państw. (iważam, że zbliże-
nie francusko-niemieckie powinno
dopomóc do poprawienia również
i stosunków polsko-niemieckich,
których norinalny rozwój stanowi
konieczny warunek pokojowego
kształtowania się międzynarodo-
wej sytuacji Europy.
— Jak Pan Minister ocenia w

wpływ mieć będzie
politykę za-

n. Zaleskim.
chwili obecnej stosunki
czeskosłowackie?

—Stały pomyślny rozwój sto-
sunków między naszemi krajami
zawdzięczać należy licznym wspól-
nym interesom, zarówno w dzie-
dzinie politycznej, jak i gospo-
darczej. Jestem przekonany, iż
zwłaszcza w tej ostatniej dziedzi-
nie, wysuwającej się obecnie na
czoło zagadnień międzynarodo-
wych, współpraca między Polską
a Czechosłowacją, rozwijać się
będzie w żywem tempie. owiad-
czy o tem chociażby oddźwięk,
jaki miała niedawna wizyta p. mi-
nistra przemysłu i handlu Kwiat-
kowskiego w Czechosłowacji, ży-
we zainteresowanie waszego kra-
ju polskiem morzem i rozbudową
portu w Gdyni, wreszcie współ-
działanie nad przezwyciężeniem
kryzysu politycznego, którego wy-
razem była konferencja rolnicza.
Pragnę wreszcie zaznaczyć, iż

społeczeństwo polskie z żywem

zadowoieniem przyjmuje każdy
objaw polepszenia się sytuacji
mniejszości polskiej w Czechosło-
wacji. Przy rozległej wspólnej gra-

nicy między naszemi państwami
obywatele czescy narodowości
polskiej korzystający z pełni praw

narodowych i mający możność
swobodnego rozwoju kulturalne-
go, mogą się stać doniosłym
czynnikiem łączności.

polsko-

Skarga rządu niemieckiego do Ligi Narodów
Z powodu „teroru wyborczego" na Sląsku i na Pomorzu.

BERLIN. (Pat.) — Biuro Conti
komunikuje: Gabinet Rzeszy na

posiedzeniu odbytem ubiegłej no-
cy zdecydował zrezygnować ze
zwołania nadzwyczajnej sesji Ra-

dy Ligi, natomiast postanowił za-

żądać, ażeby Rada Ligi na swej

sesji normalnej, rozpoczynającej

się 15 stycznia 1931 r., rozpatrzyła
akty terroru polskiego wobec
mniejszości niemieckiej na Gór-
nym Śląsku. Decyzja ta uzasad-

niona jest tem, że wskutek po-

wolnej procedury,  przepisanej
przez statut Ligi Narodów, nad-
zwyczejna sesja mogłaby się od-
być w okresie świąt Bożego Na-

rodzenia. W sensie praktycznym
wniosek o zwoływanie oznaczałby
wobec tego przesunięcie terminu
decyzji styczniowej. Gabinet Rze-
szy nie chciał narażać się na od-
mowę, która niekorzystnie mo-
głaby oddziaływać na skargę nie-

miecką. Generalny sekretarz Ligi
Narodów musiałby mianowicie
otrzymać najpierw zgodę głów-

nych narodów, W tych warunkach
rząd Rzeszy uznał za bardziej
wskazane załatwić tę sprawę w

drodze normalnej sesji. Nota nie-
miecka zostanie przesłana w cią-
gu dnia dzisiejszego i przypusz-
czalnie już po nadejściu do Ge-
newy opublikowana. W nocie za-
strzeżono późniejsze uzupełnienie
skargi szczegółatni, dotyczącemi
wypadku. Przypuszczać należy,
że równocześnie podjęty zostanie
jeszcze krok dyplomatyczny ce-

lem odpowiedniego poparcia skar-
gi. Pozatem wypadki na Pomorzu
będą przedmiotem osobnej skargi

mniejszości niemieckiej, do której

rząd Rzeszy przyłączył się niejako

w roli oskarżyciela dodatkowego.
Obie te skargi przedstawione zo-
staną na styczniowej sesji Rady
Ligi.
"BERLIN, (Pat). Jak podają

dzienniki, dziś przed południem
wyjechał do Opola minister spraw
wewnętrznych dr. Wirth oraz
pruski podsekretarz stanu Abegg.

Włosko-tureckie zbliżenie.
RZYM. (Pat). Przybył tu tu-

recki minister spraw zagranicz-
nych Tewfik-Ruchdi-Bey, powita-
ny, na dworcu przez „ ministra
spraw zagranicznych Grandiego
i personel embasedy tureckiej in
corpore.Wszystkie dzisiejsze dzien-
niki podkreślają znaczenie wizy-
ty tureckiego ministra spraw za:

zagranicznych. „Messagero"  pi-
sze, że wizyta świadczy o serde-
czności i bliskości stosunków
turecko-włoskich, . stanowiących
jeden czynników pokoju we
wschodniej części morza Sród-
ziemnego. Traktat grecko turecki
uzupełnił istniejące już traktaty
włosko-turecki i włosko-grecki.

 

      

Studenci niemieccy protestują przeciwko
wyborom na Sląsku.

Nieprawne wtrącanie się do spraw wewnętrznych polskich.

BERLIN. (Pat.) — „Deutsche
Ztg.* donosi, że w /piątek bież.
tygodnia odbędzie się w Berlinie
manifestacja protestacyjna nie-
mieckich korporacyj studenckich.
W związku z tem nacjonalistyczne
korporacje studentów berlińskich
wystosowały do kanclerza pismo,
protestujące przeciw stanowisku

Polski wobec mniejszości niemiec-
kiej. Wobec zupełnego fiaska po-
lityki rządu Rzeszy — oświadcza
rezolucja przyjęta przez związki—
studenci narodowi podkreślają, że
gotowi są bronić granic niemiec-
kich wspólnie z braćmi na pogra-
niczu, pełniącymi straż.

Konwencja rozbrojeniowa a państwa
zwyciężone.

GENEWA. (Pat). Komisja przy-
gotowawcza konferencji rozbró-
jeniowej przyjęła w dn. 27 b. m.
wszystkiemi głosami przeciwko
głosom Niemiec, Włoch, Bułgarji,
Turcji i Rosji postanowienie przy*
szłej konwencji  rozbrojeniowej
w-g którego utrzymanie tej kon-
wencji uzależnione będzie od
utrzymania w mocy nałożonych
przez traktaty pokojowe na Zwy-
ciężone mocarstwa, to jest Niem-
cy, Hustrję, Węgry, Bułgarję, da-
lej idących zobowiązań rozbroje-
niowych. Delegacja bułgarska, po-
parta przez delegacje tureckąi

włoską, zaproponowała przekaza-
nie decyzji w tej sprawie świato-
wej konferencji rozbrojeniowej.
Hr. Bernstorff oświadczył, iż po
przyjęciu tego rodzaju postano-
wienia głosować będzie przeciw-
ko całej konwencji. Niemcy nigdy
nie przystąpią do takiej konwen-
cji. Lord, Cecil, Massigli (Francja),
gen. Kasprzycki (Polska), Marko-
wicz ((Jugosławja) i Antoniades
(Rumunja) wypowiedzieli się zde-
cydowanie za wspomnianem po-
stanowieniem, protestując równo-
cześnie przeciwko wywodom hr.
Bernstorffa.

"Litwinow o spotkaniu swem z Grandim.
BERLIN. (Pat). W drodze po-

wrotnej do Moskwy przybył tu w
czwartek sowieki komisarz spraw
zagranicznych Litwinow. W roz-
mowie z przedstawicielem berliń-
skim Tassa Litwinow zaznaczył
między innemi, że delegacja so-
wiecka brała w pracach komisji .
rozbrojeniowej jak  najżywszy
udział, dopóki istniały jeszcze
choćby najmniejsze widoki nada-
nia pozytywnej treści projektowi
konwencji rozbrojeniowej.

Po odrzuceniu wszystkich pro-
jektów uzupełniających, zgłosze-=
nych przez delegację sowiecką
i ukończeniu drugiego czytania
artykułów konwencji, odnoszą-
cych się bezpośrednio do ograni-

czenia zbrojeń, znikły wszelkie
nadzieje w tym kierunku. W spra-
wie swej wizyty w Medjolanie Li-
twinow oświadczył, że utrzymy-
wane od 7 lat i coraz bardziej
utrwalające się stosunki wzajem-
ne sowiecko-włoskie spowodowa-
ły konieczność wymiany  poglą-
dów między kierownikami polity-
ki zagranicznej obu państw na
temat tychże stosunków oraz
innych kwestyj  międzynarodo-
wych, interesujących zarówno So-
wiety, jak i Włochy. — Tego ro-
dzaju.spotkanie może wywołać
niepokój tylko u tych, którzy/pod
maską miłości pokoju dążą do
izolowania względnie osłabienia
Z. S$. R. R. lub innych krajów.

Atak konserwatystów angielskich na rząd
Mac Donalda.

LONDYN. (Pat). Na czwart-
kowem posiedzeniu lzby Gmin
Baldwin złożył wniosek O wyra-
żenie votum nieufności rządowi
treści następującej:

Izba wyraża rządowi votum
nieufności, ;ponieważ zaniedbał
on sformułowania jakichkolwiek
praktycznych propozycyj w celu
zapewnienia rozwoju handlu im-
perjum oraz ponieważ odmówił
przyjęcia pod rozwagę propozy-
cyj, uczynionych mu w tej mie-
rze przez dominia.
W toku dyskusji, która się

wywiązała, Baldwin powiedział
między innemi: Wierzę zdecydo-
wanie, że jeżeli nie zdobędziemy
poczucia jedności gospodarczej
wewnątrz imperjum, to jedność
ta będzie narażona na wielkie

niebezpieczeństwo. Istnieje ryzy-
ko rozpadnięcia się imperjum,
o ile nie będzie się podtrzymy-
wać węzłów gospodarczych, któ-
re nas jednoczą. Jeżeli macierz
brytyjska nie może się porozu-
mieć z dominjami, to te ostatnie
uczynią to między sobą i będą
mogły swobodnie zawrzeć ukła:
dy gospodarcze z poszczególne-
mi krajami zagranicznemi. Z te-
go też powodu czasu, jakim dy-
sponujemy, jest niewiele. Głoso-
wanie dzisiejsze — mówił Bald-
win — postawi zapewne opozy-
cję w mniejszości. Jednakże od
Izby Gmin zaapelujemy do całe-
go kraju, a sprawa, dla której
walczymy, znajdzie niewątpliwie
poparcie większości światłych
ludzi.
 

 

Informacyjne Zebranie „Młodzieży

Wszechpolskiej”.
W poniedziałek 24 bm. w

gmachu głównym O. S. B odby-
ło się | informacyjne zebranie
Zw. Akad. Młodzieży Wszechpo|-
skiej. Po zagajeniu przez prezesa
Koła kol. Hałaburdę, głos zabrał
prezes Wil. Komitetu Akademic-
kiego kol. Stanisław Ochocki,
który wskazał zebranym na sali
obowiązki, które na nich, jako
na należących do Rzeczpospolitej
studenckiej leżą. Następnie prze-
mawiał prezes Koła kol. Hała-
burda/ W referacie swym wska-
zał kol. Hałaburda na zadania,
które musi wykonać Młodzież
Wszechpolska, aby nie zawieść
nadziei, pokładanych w niej przez
starsze, a narodowo myślące spo-
łeczeństwo.

Młodzież Wszechpolska walczy
o to, aby Polska należała do Po-
laków, aby w kreju, w którym
niema metra ziemi nieskropio-
nego krwią najlepszych synów
Ojczyzny, gospodarzami byli Po-
lacy.

Nie znaczy to, że edmawiamy
innym  narodowościom prawa
rozwoju w naszem państwie, ale
wzamian żądamy od nich całko-
witej w stosunku do nas lojal-
ności.

Z tego też zadania wypływa
nasz drugi obowiązek: walka z
zalewem żydowskim, który przy-
biera coraz to większe i groźniej-
sze objawy. Aby niebezpieczeń-

stwo to zmniejszyć, musimy wy-
walczyć mumerus clausus, któ-
rego konieczność odczuwamy Aa
każdym kroku. W sprawie religji
uważamy, iż religja katolicka, ja-
ko religja ogromnej większości
narodu polskiego, winna być wy-
znaniem panującem. | tutaj, po-
dobnież jak w sprawie narodo-
wościowej, nie jesteśmy szowini-
stami i stojąc na stanowisku to-
lerancyjnym nie odmawiamy i
innym wyznaniom prawa swo-
bodnego rozwoju. Po zakończe-
niu referatu rozwinęła się dy-
skusja, który, gdyby nie zakaz
rektora (zebranie musiało się
skończyć o 9-ej), przeciągnęła by
się przynajmniej do północy. W
dyskusji zabierali głos znani z
Ogniska Akademickiego, podczas
odczytu prof. Stan. Strońskiego,
członkowie t. zw. Legjonu Mło-
dych, którzy stawili się gremio w
ilości 5 osób. Czego nie było w
ich przemówieniach(kol. kol. Kla-
czyński, Krawacki, Kawecki, sa-

me K).
Były Indje, był marszałek, by-

la demagogja endecka i przyja-
ciele žydzi i tyle innych cieka-
wych i smutnych rzeczy.

Tym „bojownikom“ dal nale-
žytą odprawę kol. senjor Kow-
nacki. Oprócz demagogicznych
(kol. Kawecki) przemówień kole-
gów z przeciwnego obozu, głos
zabierali kol. kol. Ochocki i Cie-
szewski.

Na zebraniu było obecnych
przeszło 100 osób.

Wszechpolak,

niem miejsca o 2!
terminowe umieszczenie ogłoszeń.

tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc.
zagraniczne o 50 po. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowę w P. K. O. Mt 80187.

proc. drożej.

rożej,

2 prasy.
A co z Konstytucją?
Jedno z pism sanacyjnych

zamieściło dzisiaj bardzo cieka-
wą notatkę. Notatka ta, ukryta
skromnie na końcu kroniki poli-
tycznej brzmi jak następuje:

—Jeżeli chodzi o zwykłą sesję
Sejmu, to można tylko, według wszel-
kiego prawdopodobieństwa, powiedzieć,
że będzie ona poświęcona wyłącznie
budżetowi na rok 1931-32. Sprawy
konstytucyjne omawiane będą dopiero
na sesji nadzwyczajnej.

Jak to było przed wyborami?
Przed wyborami zapewniała

sanacja, że naprawa ustroju bę-
dzie jej najpilniejszą troską i że
ze sprawą tą nie można już dłu-
żej zwlekać.

Dziś ochłódł zapał reforma-
torski sanatorów. Zagadnienia
ustrojowe znikają powoli z ąr-
tykułów naczelnych, a w kroni-
ce zapowiada się, że sprawy
konstytucyjne  ormawiane będą
„dopiero* na sesji nadzwyczaj-
nej. Nie pisze się przytem, kiedy
ta sesja nadzwyczajna ma się

rozpocząć.
Argumentem, który tym ra-

zem ma usprawiedliwić dalsze
odroczenie spraw konstytucyj-
nych jest budżet.

Słusznie zaznacza „ABC”.
Argument ten nie wytrzymuje ża-

dnej krytyki. Debata konstytucyjna wy-
maga gruntownego przygotowania na
komisji konstytucyjnej, a ta w kaźdym
razie, może bez przeszkód pracować

także w czasie sesji budżetowej.
Nie o budżet jednak chodzi w tym

wypadku. W czasie ubiegłej sesji sej-
mowej sanacja wyraźnie dążyła do tego,
by uniemożliwić załatwienie sprawy
konstytucyjnej. Tłumaczono wówczas
tę taktykę, po pierwsze chęcią stwo-
rzenie sobie wygodnej platformy wy-
borczej i po drugie niezgodnością po-
glądów w łonie B. B. na sprawę zmiany
ustroju.

Zdaje się, że sytuacja ta w dalszym
ciągu nie uległa zmianie.

Buńczuczne hasło ustrojowe z
okresu przedwyborczego blaknie i roz
pływa się w atmosferze — luzów bu-
dżetowych.

O reformę Senatu.

Prof. Peretiatkowicz nawołuje
w „Dz. Poznańskim” do reformy
Senatu.

„Należy — pisze — dążyć do stwo-
rzenia normalnej lzby drugiej. Władza
senatu powinna być zbliżona do władzy
równórzędnej z sejmem, jak to widzi-
my w republice francuskiej i w repu-
blikach amerykańskich. W każdym razie
władza ta powinna być większa, niż
obecnie. Większość kwalifikowana, wy-
magana w sejmie dla poprawek senatu,
powinna stanowić conajmniej dwie
trzecie głosów. Przyczyni się to do
wzmocnienia powagi senatu i umożliwi
mu spełnienie jego normalnej roli kon-
stytucyjnej*.

Nie tak dawno sanacja zwal-
czała Senat, jako instytucję nie-
potrzebną i nawet szkodliwą. Dziś
pragnie rozszerzyć jego wpływ i
kompetencje.

Jakie miało być znaczenie
wyborów. s

Ocena znaczenia ostatnich wy-
borów iich wyników brzmi w
głównem piśmie obozu rządowe-
go („Gazeta Polska” nr. 324) tak:

— „Jako jeden z najświetniejszych
dowodów nieomylnej trafności wielkich
decyzji Marszałka Piłsudskiego, narówni
z Jego czynami roku 1920 i 1926, wysu-

nie się w perspektywie historycznej Je-
go decyzja ostatnia — decyzja odwoła-
nia się do bezpośredniej weli narodu,
do jego instynktu samzaochowawczego,
gdy niepodobna było przeciągać dalej
tej nieznośnej sytuacji, gdy parlament
bez większości wykluczał wszelką mo-
żliwość współpracy między władzą usta
wodawczą a wykonawczą, czyniąc rze-
kome przedstawicielstwo ludowe, wypo-
sażone ogromnemi atrybucjami, ciężką
kulą u nogi Rzeczypospolitej, kulą wła-
snej słabości i małości, równie niemal
groźną i zabójczą, jak niedawno star-
gane kajdany przemocy obcej.

Wbrew wszelkim pozorom, tak sil-
nym jeszcze przed kilku miesiącami,
wbrew  chełpliwym tryumfom zawodo-
wych pośredników między wolą narodu
a wolą Jego, postawiona przezeń spo-
łeczeństwu wprost i bezpośrednio kwe-
stja zaufania przyniosła na całej linji
niespodziewne aż w swych potężnych
rozmiarach zwycięstwo. Zwycięstwo
zdrowego instynktu, zwycięstwo roz-
sądku i patrjotycznej troski ludzi pro-
stych nad zorganizowaną  konfede-
racją wszystkich słabości i małości
narodu. w

Na dobro społeczeństwa zapisać
należy w tym wypadku szczególnie cięż-
kie warunki bytu materjalnego, kryzys
gospodarczy, związany ze światowym
kryzysem produkcji, a ułatwiający w
sposób niezwykły zadanie taniej deina-
gogji. Jak dalece wyzyskiwała ona sy-
tuację, byliśmy świadkami. Egzamin,
który pomimo to zdało społeczeństwo,
jest tembardzlej wartościowy”.

To ma być główne znaczenie
wyborów. Ale w takim razie tem
dobitniej wysuwają się wszystkie
Sprawy z zakresu sposobów pro-
wadzenia wyborów, które już dzi-
siaj wysuwane są w protestach.
Im silniej się podkreśla, że to
miały dać wybory, tem wyraźniej
też uwydatnia się istotną w tym
względzie prawdę.

Brukowce zgłaszają się po
nagrodę.

„Kurjer Poranny* wypisał so-
bie hymn pochwalny. Stwierdza,
że położył ogromne zasługi w
„popularyzowaniu” idei p. marsz.
Piłsudskiego. Były — pisze —

— „4 dumą dziś "możemy oO

tem wspomnieć — kiedy w tej cięźkiej,
zawsze gorzkiej, walce publicystycznej
„Kurjer Poranny* był niemal odoso-
bniony, zbierając jedyne żniwo w dzi-
kiej i wściekłej przeciwko jego stańo-
wisku nagonce ze strony rwącego się
do władzy partyjnictwa“;

Jeszcze lepszy jest „Kurjer
Czerwony”. Ogłasza bowiom, że
właściwie „zwycięstwo” BB. przy
wyborach do Senatu, jest jego
wyłączną zasługą. Albowiem w
niedzielę, w godzinach popolu-
dniowych, redakcja tego brukow-
ca stwierdziła, iż „masowo” gło-
sują komuniści. Wobec tego wy-
dał nadzwyczajne wydanie, z we-
zwaniem. do „popierania jedynki”.
Ludzie przerażeni widmem komu-
nizmu, poszli „ławą” do urn,i—
„jedynka” odniosła świetne zwy-
cięstwo.

Tak to dopominają się bru-
kowce — zapłaty. Jest to tem
obrzydliwsze, że taki „Kurjer Po-
ranny“ w okresie wojny wcale
nie „popularyzowal“ marszalkow-
skich idei, ale byl zakamienialym
wrogiem p. Piłsudskiego i legjo-
nów, które uważał nieledwie za
zdradę narodową. Lecz „fortuna
kołem się toczy”. Dlatego „Kur-
jer Poranny zgłasza się teraz po—
nagrodę za swoje „zasługi".
 

 

Z Litwy.
Sejm łotewski ratyfikuje

układy z Litwą.

Łotewska rada ministrów, roz-
ważając litewsko-łotewską umowę
handlową i arbitrażową, postano-
wiła złożyć je w sejmie do raty-
fikacji. Pozostałe 3 umowy nie
podlegają ratyfikacji, oraz nabio-
rą mocy obowiązującej po ich za-
warciu. Ostateczne stanowisko
grup sejmowych w sprawie umów
dotąd jeszcze się nie wyjaśniło,

lecz sądzą, iż umowy zostaną ra-
tyfikowane. Nawet największa
partja opozycyjna, socjal-demo-
kratów, uważa, iż umowy ogółem
są do przyjęcia. Wątpliwości wy-
wołają tylko paragrafy, dotyczą-
ce zezwolenia robotnikom na
przyjazd do Łotwy.

Rokowania gospodarcze
z Estonją.

Jak podaje  „Liet. Aidas",
wkrótce ma przybyć do Kowna
delegacja estońska, celem prowa-
dzenia rokowań handlowych z
Litwą.
 

 

Komunikat Klubu Młodych.
Zarząd Klubu Młodych zawiadamia członków,

dnia 30 b. m. w
że w niedzielę

lokalu Klubu Narodowego ul. Orzeszkowej 11, o
godz. 19-ej punktualnie odbędzie się obchód rocznicy Powstania Li-
stopadowego, na porządek którego złożą się okolicznościowe prze-
mówienia.

Obecność członków obowiązkowa. Sympatycy mile widziani.
 

W sobotę dnia 29 b. m. w tym samym lokalu o godz. 19-ej
odbędzie się WIECZUR TOWARZYSKI Klubu Młodych.

 

f Dbala Mamusia nie pominie okazji zaopatrzenia swej có-
reczki w sweterek, fartuszek szkolny lub

pończoszki ze sklepu

FRANCISZKA FRLICZKI

Polskiej Składnicy Galanteryjnej,
w Wilnie, Zamkowa 9, tel. 6—46. 743—30
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Irygy tstytm.
Bywają wypadki, gdy lekarz,

dla ratowania pacjenta, zagro-

żonego niechybną śmiercią, za-

stosować musi najostrzejsze środ-

ki. Nawet użycie trucizn w pew-

nych wypadkach bywa wskazane.

Gdyby jednak taki lekarz,

osiągnąwszy narazie pomyślny

skutek, w dalszym ciągu chciał

pacjenta swego w ten sposób

kurować, niewątpliwie bardzo ry-

chło wpędziłby go do mogiły.

W życiu narodów podobnemi

radykalnemi środkami są wszel-

kiego rodzaju dyktatury, feszyz-

my i t. p. W chwilach niebezpie-

czeństwa okazać się one mogą

istotnie cudownym lekiem—stoso-

wane w ciągu dłuższego czasu

mogą doprowadzić naród do

upadku.

Dla Włoch powojennych, wstrzą-

śniętych do głębi, zagrożonych

bolszewizmem — faszyzm niewąt-

pliwie był cudownem lekarstwem,

Mussolini zaś mężem opatrzno-

ściowym, który ojczyznę swą sto-

jącą nad krawędzią przepaści,

uratował, podźwignął na takie

wyżyny, na jakich nigdy (nie li-

cząc starożytności) nie stała.

Sława Mussoliniego rozbrzmia-

ła szeroko, jako najgenjalniejsze-

go męża stanu.

Aliści prawdziwy genjusz obja-

wia się w samoograniczeniu.

Mussolini uwierzył 'w swój

genjusz, w swą nieomylność i

zamiast — dokonawszy wielkiego

dzieła odrodzenia Italji—stopnio-

wo skierować politykę Wioch na

tory normalne, czyni tak, jak ów

lekarz, który, osiągnąwszy przy

pomoey odpowiedniej dawki mor-

finy pożądany skutek, w dalszym

ciągu stosuje ten zabójczy śro-

dek, z dnia na dzień zdwajając

dozy, dopóki pewnego dnia nie

nastąpi katastrofa.

Kiedy przed paru zaledwie

miesiącami wygłaszał Mussolini

swe wojownicze mowy, kiedy w

Livorno, w Genui, w Medjolanie

i w Rzymie groził „wrogom” fa-

szystowskiej ltaljj zmieceniem i

zdruzgotaniem, sądzono  pow-

szechnie, że te groźby oparte być

muszą o mocne materjalne pod-

stawy, o bogatą kasę państwową

i o budżet zrównoważony. Tym-

czasem ze zdumieniem  dowia-

duje się w ostatnich dniach Eu-
ropa, że finansowy stan Italji

przedstawia się groźnie, a jej
gospodarcza sytuac a jest bardzo

krytyczna. Wywóz w pierwszych

10 miesiącach r. 1930 zmniej-

szył się o 20 proc. w porówna-

niu z tymsamym okresem r. 1929,

a deficyt budżetowy w pierwszej

połowie bież. roku. wynosi blisko

1 miljacd lir. Niemniejsze zdu-

mienie wywołały zarządzenia,

mające zapobiec postępującemu

kryzysowi. W szczególności żywo

komentuje się dekret. Rady mi-

nistrów z dnia 18 listopada, po-

stanawiający redukcję poborów

pobieranych przez funkcjona-

rjuszy państwowych. Redukcja

jest znaczna. Wynosić ma od

12 — 35 proc. Redukcji ulegną

również płace robotnicze. Da to

oszczędności około 700 mil. lirów

jedną trzecią część

deficytu. Resztę, czyli dwie

trzecie ma pokryć  požycz-

ka. Są to środki niezmiernie,

obosieczne. Wszelkie pożyczki,

o ile nie są przeznaczone na cele

produkcyjne, obciążając skarbi

naród doprowadzają do jego

ruiny, zaprzedają go w obcą,

ekonomiczna niewolę. Co zaś do

obniżenia poborów, wywołuje to

staie zastój w handlu i przemyśle,

i pokryje

które, pozbawione zbytu, muszą

znacznie obciążyć swą  pro-

dukcję — ztąd bezrobocie, któ-

re stwarza,zriowu najpodatniejszy

grunt dla wszelkich wichrzeń re-

wolucyjnych. Projektowane przez

Mussoliniego obniżenie cen na

produkty spożywcze będzie trudne

do wykonania, o ileby zaś udało

się — grozi ruiną rolnictwa.

Drakońskie zarządzenia Musso-

liniego wywołują w całych Wło-

szech niezadowolenie i przygnę-

bienie ludności. Wszelka kry-

tyka czy to w prasie, czy w sej-

mie jest uniemożliwiona... tak by-

ło w Rosji carskiej i w końcu

doprowadziło do katastrofy, która

pogrzebała największe i najbo-

gatsze państwo.

Gdyby w faszystowskich Wło-

szech istniała swoboda krytyki,

wskazanoby niewątpliwie, jakie są

przyczany tak znacznego deficytu,

doprowadzającego kraj do gośpo-

darczej ruiny.

Są to przedewszystkiem olbrzy-

mie, potworne sumy, wydawane

zgoła nieprodukcyjnie na utrzy-

manie faszyzmu. A więc oprócz

regularnej armji — druga armia,

składająca się z 300 tysięcy „czar-

nych  koszul*, utrzymywanych

przez rząd i pełniących przewa-

żnie służbę szpiclowską, * podsłu-

chiwania na kolejach, w lokalach

publicznych, przenikania nawet

do mieszkań prywatnych. Oprócz

kosztów pieniężnych musi - to

oczywiście odbijać się najfatalniej

pod względem moralnym, depra-

wując wielotysiączne rzesze „opri-

cziny“.

Olbrzymie sumy pochłania

również rozgałęziony i kosztowny

aparat wychowania młodego po-

kolenia w duchu faszystowskim—

coś w rodzaju faszystowskiego

„komsomolu“.

Nareszcie wspomnieć należy

o szeregu przedsięwzięć, które

obliczone są na to, by oddziały-

wać na fantazję tłumu, podnosić

jego entuzjazm, patryotyzm, jak

np. wypompowanie jeziora, co

zresztą mizerny wydało rezultat,

odkopywanie starych zabytków,

w jakim to celu burzy się całe

dzielnice miasta, tworzenie mu-

zeów, w których podobno roi się

od falsyfikatów.

Wszystko to bardzo piękne, o

ile posiada cel wyłącznie kul-

turalny, gdy jednak służyć ma

jako środek propagandy  poli-

tycznejj gdy się na to wy-
rzuca sumy bajeczne, przekra-'
czające możność ubogiego na-

rodu, rezultat może być po-

dobny do tego jaki osiągnął Pri-

mo de Rivera słynną wystawą

barcelońską: zamiast olśnić włas-

ny naród i zagranicę — przyśpie-

szył katastrofę finansowąi własny

upadek.

System olśniewania tłumów z jed-
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sfer duchownychZ wysokich
pochodzą nastę-b. Kongresówki

pujące uwagi:
„Gazeta Polska" w Nr. 310 z

dn. 11 listopada r, b. podaje za
ag. „Iskra“ streszczenie odczytu,
jaki ks. wieeminister Zongołło-
wicz wygłosił w czasie przedwy-
borczych objazdów w ziemi wi-
leńskiej. Ks. Żongołłowicz bardzo
słusznie określa rolę Kościołai
jego stosunek do państwa. Ulwa-
gi, wypowiedziane na ten temat,
spotkają się z uznaniem ogółu
katolickiego. Byłoby zapewne
wszystko w porząeku, gdyby te-
mat odczytu obracał się tylko
około tego przedmłotu. Niestety,
ks. wiceminister w intencji wy-
chwalania obecnej part'l rządzą-
cej, dopuszcza się nieścisłości,
wprowadzając przeto w błąd swo-
ich słuchaczów. Pomiędzy inne-
mi mówi o swojem stanowisku,
jak następuje:

„Zjawisko to że ja ksiądz kato-
licki jestem zarazem wiceministrem W.
R i O. P. nie jest jakimš zbiegiem oko-
liczności. Powstało ono na zasedzie da-
wnej historycznej tradycji. Spotkeć te-
go nie możemy w Europie zachodniej.
W państwie liczącem 20 miljonėw kato-
lików i 10 miljonów innowierców, rząd
nie bał się powołać na wysokie stano-
wisko państwowe księdza katolickiego"

Czyż t. prawda, co twierdzi
ks. wiceminisįer? Europa zacho-
dnia nie zna podobnego przykła-
du? Ks. wiceminister chcial por-
wać swoich słuchaczów  wielkoś-
cią i łaskawą wspaniałomyślnoś-
cią systemu obecnego względem
Kościoła Katolickiego i dopuścił
się wyrażnej nieścisłosłości. A mo-
że prelegent jest zupełnie nie-
świadom rzeczy? Jeżell w rachu-
bę wchodzi nieświadomiość, to po-
zwoli ks. wiceminister, że ośmie-
limy się poinformować go, co się
dzieję w innych państwach Eu-
ropy.

Otóż możemy pominąć Węgry
i Austrję, które, bynajmniej nie
posiadając większego odsetka ka-
tolikėw, aniżeli Polska, nie uwa-
żały za nic nadzwyczajnego, gdy
stanowiska ministrów, a nawet
premjerów poruczały kapłanom
katolickim. I obecnie gabinety
ministerjalne obydwu państw po-
siadają księży.

Przejdźmy do innych państw.
W Czechach prawie stale jedna z
tek ministerjalnych spoczywa w
rękach księdza. Nie potrzebujemy
zatem szukać przykładu w kra-
jach katolłckich, których ludnosć
katolicka w stosunku procento-
wym nie jest większa od naszej
I kraje protestanckie w obecnych
czasach powojennych nie krępo-
wały się oddawać tek minister-
jalnych księżom. W gabinecie
berlińskim tekę opieki społecz-
nej zajmował ksiądz katolicki; w
Holandji protestanckiej ksiądz jest
ministrem: nawet w prawosław-
nej Jugosławji dwukrotnie mini-
strem oświaty i premjerem był
ksiądz Koroszec.

Wcale nie zazdrościmy księ-
dzu Żongołłowiczowi, że jest wi-
ceministrem; — owszem cieszyli-
byśmy się, gdyby był ministrem
W. R. i O. P.,. może podówczas
miałby naprawdę silniejszą rękę
w stosunku do Związku Nauczy-
cielstwa Szkół Powszęchnych, u-
prawiającego jawne bezbožnic-
two. Gdyby nawet ks. Z. był mi-
nistrem, nicby go nie upoważ-
niało do wygłoszenia takiego
zwrotu, jaki przytoczyliśmy wyżej.

Jest jeszcze inny passus w
odczycie ks. wiceministra, zasłu-
gujący na podkreślenie i wy-
EBSATUDE COS GIS PICIA

nej strony, z drugiej opierania swej

wiadzy na pretorjanach i szpiegach

wspólny był wszystkim dyktatorom

że wspomnimy Napoleona Ill —
jest to system niezmiernie koszto-

wny, który w końcu niechybnie

doprowadzić musi do katastrofy.

W EŚLIEDNOSCKJ

Czy nieświadomość ks. Żongołłowicza?
kazanie niekonsekwencji. Ksiądz
Zongołłowicz mówi:

„Gdy z jednej strony nie pozwolę
na wystąpienia przeciw religji, z drugiej
dosięgnę każdego, kto religii nadużyje
do celów partyjnych. Potrafię zedrzeć
przyłbicę wisry i rozpiąć fałszywy pan-
cerz zasad katolickich, a wówczas ujrzy
cie człowieka zasłaniającego swe bru-
dne sumienie wiarą".

Zasada jest bardzo piękna,
ale, niestety musimy zaznaczyć,
że w praktyce jest jednocześnie
bardzo rozciągliwa.—Przypuśćmy
że p. Radwan z ministerstwa
oświaty (zjazd łowicki), czy p.
Barchan z kuratorjum lubelskie-
go będzie bluźnił przeciwko
Chrystusowi, cóż się stanie, gdy
będziemy chcieli zastosować dru-
gą część zasady ks. Zongołło-
wicza:

„Potrafię zedrzeć przyłbicę wiary i
rozpiąć fałszywy pancerz zasad katolic-
kich' i t d?

Będzie można powiedzieć (zresz-
tą zawsze się tak mówi): Pan X
czy Yw niczem nie obraził uczuć
katolickich. Może się wyraził nie-
co niezręcznie,ale miał rajlepsze
intencje; jego słów, skądinąd nie-
winnych, nadużyła partja przeciw-
na (czytaj: Stronnictwo Narodo-
we), aby zwalczać obecny rząd.
Będzie się mówiło, że faryzeusze
fałszywi nakładają „przyłbicę wia-
ry”, aby kuć broń przeciwko
urzędnikowi dlatego, że nie waha
się jawnie walczyć pod sztanda-
rem „sanacji”. (lważam, że taki
komentarz jest zupełnie trafny i
odpowiedni na „rozpięcie fałszy-
wego pancerza zasad katolickich”.

Gdyby ksiądz wiceminister
chciał zastosować silną rękę
względem występujących  prze-
ciwko religji, już niejednokrotnie
miałby ku temu sposobność. Nie
będziemy podawali przykładów i
przytaczali faktów,w których spo-
łeczeństwo katolickie pragnęłoby
widzieć taką silną rękę Ks. wice-
ministra. Ministerstwo wyznańi
oświaty takie fakty posiada i za-
pewne ma ich więcej, aniżeli spo-
łeczeństwo katolickie, nie wszyst-
kie bowiem dochodzą do wiado-
mości ogółu. lleż to wypadków
notowały pisma codzienne, gdzie
kierownicy szkół powszechnych
pozwalali sobie na znieważenie
krzyża i czy jest jaki skutek do-
chodzenia w tej sprawie?

Czy nie doszło do wiadomości
ks. wiceministra, jak prof. Kotar-
biński w Warszawie bluźni i szy-
dzi z uczuć katolickich, jak gor-
szy młodzież akademicką, która
wprawdzie protestuje i burzy się,
ale czynniki miarodajne nie wie-
le sobie z tego robią. Ten sam
profesor stoi na 'czele bluźnier-
czo-ateuszowskiego pisma, wyda-
wanego przez wolnomyślicielipol-
skich. Wszak.wiadomo wszystkim,
stwierdziły to nawet władze rzą-
dowe, że wolnomyślicielstwo pol-
skie opiera się na wielkim apa-
racie bolszewickiej walki z religją
i posiada z nim bezustanną stycz-
ność. A dalej jest placówką Ligi
Obrony Praw Człowieka w Pary-
żu, też żydowsko-komunistycznej
organizacji, która jest niestycha-
nie wrogo usposobiona do pań-

stwowości polskiej. Widocznie rę:

ka kierująca temi organizacjami
jest daleko silniejsza, aniżeli ręka
ks. wiceministra. Pocóż tedy rzu-
cać hasła, które zdrowa część
społeczeństwa polskiego musi
przyjąć jako puste frazesy?

Wybaczy nam ks. wice - mini-
ster, że powołamy się jeszcze na
jeden fakt, bardzo uderzającyi
aktualny. Episkopat polski w liś-
cie zbiorowym w sierpniu r. b.
potępił działalność p. Nowaka,
jako prezesa Związku Nauczycieli
Szkół Powszechnych, występują
cego, jak było zaznaczone wyżej,
wrogo przeciwko Kościołowi. P.
Nowak zlekceważył orędzie Epi-

skopatu, w replice wystąpił z
otwartą przyłbicą ateusza.

Tenże sam p. Nowak wraz

. zostali postawieni

z p. Smulikowskim, wice-preze-
sem Związku, solidaryzujący się

obydwaj z akcją antykatolicką,
na listach BB.

do Sejmu i Senatu. | o dziwol
Na tych samych listach figuro-
wało na pierwszych, miejscach
nazwisko ks. wice-ministra ©on-
gołłowicza.

Marny chyba w końcu prawo
zapytać się, czy ks. Żongołłowicz
w odczy ie swom dopuszcza się
nieścisłości, czy teżgjest nieuświa-
domionym i nie zdaje sobie spra-
wy, co się około niego ser

KŻ,

ŻYCIE KATOLICKIE
Napady na mieszkania ks.
biskupa i duchowieństwa

katolickiego.
(KAP.) Nie możemy nie zwró-

cić uwagi na dość liczne wypadki
napadów w okresie wyborczym
na mieszkania duchowieństwa
katolickiego, świadczące o wiel-
kim zdziczeniu moralnem  pe-
wnych jednostek i grup.
W nocy w dn. 15 na 16 listo-

pada w Łomży jakieś zbrodnicze
jednostki wybiły szyby w oknach
mieszkania J. E. ks. Biskupa
Dembka, sufragana łomżyńskiego.

Również w Głębokiem (powiat
dziśnieński) w dzień wyborów
wybito szyby w mieszkaniu miej-
scowego ks. dziekana i prefekta.
Policja nie wykryła sprawców
napadu, mimo że w Głębokiem
wskazano uczestników napaści,
rekrutujących się z pośród człon-
ków miejscowego „Strzelca”.

Większeńć ScjmóWa 4 SAlaWy
TBKDOdATCZE,

Redaktor dzieła ekonomiczne-
go „Kurjera Poznańskiego", za-
mieszcza na temat powyższy bar-
dzo aktualne uwagi, oparte prze-
ważnie na głosach prasy sanacyj-
nej, zwłaszcza zaś tych jej orga-
nów, które reprezentuja prawe,
konserwatywne skrzydło B. B.

248 mandatów zdobytych przez
blok pro-rządowy, stwarza w sej-

mie układ taki, że wszystko, co

się dzieje i zapowiada w łonie
tego największego ugrupowania

parlamentarnego, interesuje w wy-

sokim stopniu koła gospodarcze
(żeby tylko o nich mówić), jako
zależne od polityki gospodarczej,
której ton nadawać będzie wspo-
mniany blok. Przyjrzyjmy się prze-
to nastrojom, panującym w B B,,
planom i metodom jego prac par-
lamentarnych.

Stwierdzić należy na wstępie,

że pisma gospodarcze, prorządo-
we, zdają sobie dokładnie sprawę

z przywilejów i obowiązków, wy-
nikających dla B. B. z obecnego
układu sił na terenie parlamentu.

„Oczyszczenie“ szerokiego to-
ru polityki wewnętrznej stwarza,
zdaniem ich, nieznane i niebywa-
łe dotąd w Polsce warunki i
możliwość dla pracy produkcyj-
nej. Z chwilą, gdy opadły dotych-
czasowe pęta „polityki dla poli-
tyki“ (w ten symplistyczny spo
sób prasa „sanacyjna” określa
zmagania między-stronnictwowe),
z chwilą gdy okiełzane zostały
namiętności polityczne, z chwilą,
gdy ustała możliwość dalszych
walk o władzę po!i'yczną, zaistnia-
ła szansa pracy produkcyjnej, ja
kiej dotąd w Polsce nie było. To
jest wielkim przywilejem dla rzą:
dzących—ale to nakłada też cięż-
kie i poważne obowiązki.

Do tego awantażu dołącza się
drugi, mianowicie fakt tak zw.
„zwrotu w prawo”. Łódzki tygod-
nik wielko-przemysłowy i „sana-
cyjny" „Prawda” z radością reje-
struje fakt wzrostu elementów
antysocjalistycznych. Zdaniem te-
go pisma wyborcy, którzy oddali
do urny jedynki i czwórki, wypo-
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Urocz. premjera

„BaŠ „olios“ į „Mollygood“
' paz 4 str.

wiedzieli się świadornie przeciwka
doktrynom marksowskim. Zgoda,
co do czwórki! Ale, co do je-
dynki?

Tak, odpowiada  „Prawda“,
również i zwolennicy jedynki,
głosując na nią, wypowiedzieli
się przeciwko socjalizmowi. Istnia-
ła bowiem grupa socjalistyczna
w obozie rządowym, t. zw. frakcja
rewolucyjna pp. Moraczewskiego
i Jaworowskiego, jednak w o-
statnich wyborach lista tej partji
nie zdobyła ani jednego manda-
tu, a liczby głosów, które zdoby-
ła w swoich najlepszych rzekomo
okręgach są poprostu śmieszne.
Nie bez racji „Prawda”* okazuje,
z tego tytułu, żywe zadowolenie.

A jednak...A jednak, jak przy-
znaje krakowski IKC „klub parla-
mentarny B. B. będzie z natury
rzeczy ciałem, w łonie którego
będą mogły się ed czasu do cza-
su (!) ścierać sprzeczne ze sobą
poglądy, a to z uwagi przede-
wszystkiem na to, że w skład
klubu wejdą grupy o różnorod-
nych tendencjach gospodarczych
i społecznych*.

Ażeby do ewentualności roz-
łamów nie dopuścić i klubowi
zapewnić we wszystkich wypad-
kach możliwą zgodność poglą-
dów, opracowana została już po-
dobno specjalna metoda pracy.
W myśl tej metody, jak donosi
IKC., wszelkie sprawy i postulaty
natury gospodarczej rozpatrywa-
ne będą najpierw przez grono
fachowców i ludzi apolitycznych
i później dopiero w formie goto-
wej kierowane będą na plenum
klu u, który będzie je uchwalał.
W tym projekcie metody pracy
wewnętrznej przejawia się jaskrą
wo brak wspólnego języka człon-
ków klubu B B...

A jakie sprawy gospodarczę
pójdą ma pierwszy ogień? Mało
się o tem mówi. Wydaje się jed-
nak, że na warsztat pracy parla-
mentarnej weźmie się najpierw
zagadnienie wzmożenia kapitali-
zacji wewnętrznej i naprawy bi-
lansu płatniczego. Wybór tych
zagadnień jest niewątpliwie słusz-
ny, gdyż wysuwają się one istotnie
na plan pierwszy.

Co będzie dalej? Zobaczymy!
Qui vivra, verra.

B. poseł Rosiak w więzieniu Sowiet-
kiem.

Na krótko przed rozwiązaniem
Sejmu znikł z Polski były poseł
komunistyczny Rosiak, wybrany
w okręgu łódzkim. Ponieważ Ro-
siak miał do odsiedzenia karę
więzienną w Łodzi, prokuratura
wysłała za nim listy gończe. Oka-
zało się, że Rosiak wyjechał do
Gdańska, a stamtąd do Rosji.

Ale w Sowietach, w trzy mie-
siące po ucieczce, został b. poseł

    

  

 

GODZ. 17-45
St. Wysplań

ski
„Noc Listo-
padowa“.
  

Rosiak, z polecenia naczelnych
władz G. P. (U., aresztowany za
„zdradę interesów robotniczych
i chłopskich w Polsce podczas
piastowania mandatu“ i osadzo-
ny w więzieniu sowieckiem,

Aresztowanie nastąpiło wsku-
tek denuncjacji jednego z komu-
nistów, który, wraz z Rosiakiem,
siedział w więzieniu łódzkiem.
Rosiak w rozmowach ze współ-
więźniem miał krytykować poli-
tykę partji w Sowietach jako
szkodliwą dla interesėw prole-
tarjatu.

KOC TSSONTTT OKI IIST SKC DLASAKINIAI SIT TD TSS OKT LIANOSDSA A

Eisporyment „A rehani$.
Nie zabrną me twory popod

żadne strzechy,
Bo wtedy na szczęście żad-

nych strzech nie będzie.
Wogóle z tego żadnej nie bę-

dzie uciechy
I tylko świństwo równomier-

nie rozpelznie się wszędzie

Motto to, wzięte z nowej po-
wieści Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza p. t. Nienasycenie, (2 to-
my, str. 273 343, Warszawa,
1930, Dom Książki Polskiej S. A.),
mogłoby być zresztą skutecznie
zastąpione przez inne słowa auto-
ra, np. takie: „Stworzył sobie
transformator dla odwracania
wartości: obrzydliwe? — właśnie
zrobił to na złość (t. zw. „per-
wersja*; trudne? — właśnie do-
konać; nic nie warte? — pod-
nieść do godności istoty życia”.
(Il, 156).

Bo iście dziwna to powieść,
jak dziwny i dziwaczny jest sam
autor. Kto się poraz pierwszy z
nim zetknie, ma wrażenie, że
spotkał człowieka niespełna ro-
zumu, albo poprostu rozdokazo-
wanego psotnika, który płata fig-
le otoczeniu i plecie trzy po
trzy, ot, poprostu dla zabawienia
siebie i innych. Ale kiedyś żda-
rzyło mi się zobaczyć jego pen-
dzia sześć portretów Boya od
skrajnie realistycznego, do skraj-
nie kubistyczńego — i wtedy zro-
zumiałem, że to jednak jest coś,
Łe Witkiewicz, gdyby chciał, teby

mógł się stać wziętym i utalen-
towanym malarzem. Może tak
samo więc jest z jego twórczoś-
cią literacką? Nie wiem. Zdarza-
ja się u niego przecież i w sło-
wie prześliczne kawałki, np. opis
marcowego popołudnia w górach
(I, 206), ale nader trudno zorien-
tować się w możliwościach jego
pisarskich...

We wstępie autor stwierdza,
że dla niego powieść nie jest
dziełem sztuki, więc jest popro-
stu formą do wyrażania treści
pozaartystycznej, t. zn. poglądów
filozoficznych autora, jego spo-
strzeżeń psychologicznych, do-
mysłow i proroctw politycznych
oraz społecznych. Dlaczegoż tedy
autor ucieka się do pomacy for-
my powieści, a nie ogranicza sie-
bie do ram ściśle naukowych czy
„publicystycznych?

W pytaniu tem, zdaniem mo-
jem, jest ukryty klucz do wytłu-
maczenia całego, arcydziwnego
utworu Witkiewicza, a bodaj tak-
że jednocześnie całej jego twór-
czości pisarskiej. Słyszał on, rzecz
niewątpliwa, moc maksym tego
typu: „In der Beschraenkung
zeigt sich der Meister”, „Tylko
pohamowana w nas sila jest silą",
„Gdybyś mógł stopić wszystkie
twoje farby w jednym miłości Bo-
žėj diamencie“, „Zawszež nieujęcie
twojej tęczowej myśli w żadne
karby"... „L'oeuyre sort plus bel-
le d'une forme au travail“
(Gauthier) i t. d. Śłyszał=i duch
przekory podszepnął mu myśl ta<

ką: „tak się to mówi — a gdyby
tak spróbować drogi wręcz od-
wrotnej: Nie przez ograniczenie,
wysiłek, skupienie, dokładną for-
mę i dyscyplinę myślenia, lecz
właśnie że przeciwnie: przez, zu-
pełne rozwydrzenie wyobraźni,
przez ostateczną rozpustę myśli
i słownika, przez puszczenie wol-
no wszelkich możliwych kapry-
sów—dojść do prawdy. Tej drogi
jeszcze nikt nie spróbował?—więc
ja spróbuję—a nuż?* (patrz dru-
gie motto powyżej).

Kto wie, może takie było ro-
zumowanie tego wybitnego inte-
lektualisty, jakim jest Witkiewicz,
u którego momenty emocjonalne
i podświadome, wbrew pozorom,
o które autor usilnie się stara,
grają bodaj nieskończenie małą
rolę.

Pomyślał — i zrobił.
Powieść jego dzieje się gdzieś

koło r. 2000, t. zn. w przyszłości,
podobnie jak „Pożegnanie jesie-
ni“. Mamy tu pomieszanie ele-
mentu osobistego (autor się za-
'strzega, że nie autobiograficzne-
go)—z elementem społeczno-po-
litycznym. Dzieje jednostki, Zy-
pulki, to stopniowa degeneracja
psychiki przez rozpasanie ero-
tyczne, tło zaś historyczne, to
najście całkowicie zdezindywidua-
lizowanych Chin na Europę, t. zn.
poprzez  białogwardyjską (tak!)
'Rosję na Polskę. W Polsce rządzi
'Generalny Kwatermistrz Kocmo-
łuchowicz. Oto strzępy jego cha*

„ rakterystyki;

„Na tle szarej miazgi bufeto-
wych, restauracyjnych, gabineto-
wych, buduarowych, sleepingo-
wych, b..elowych, samochodo-
wych i aeroplanowych działaczy,
urósł do rozmiarów gwiazdy pierw-
szej wielkości... Marzył o jakiemś
piekielnem wyjściu przed żółtych
zwycięzców z szarą miazgą swojej

zmechanizowanej armji, on, je-

dyny dziś wielki strateg... Czy on
sam nie jest właściwie blagier

albo warjat — to był najgorszy z
kwatermistrzowskich dylematów...
Gdyby mógł go widzieć cały kraj,
tak nagle zbiorowo zobaczyć —

możeby się wzdrygnął cały dresz-

czem zgrozy i strząsnął go z sie-

bie jak potwornego polipa na sa-
mo dno piekieł, gdzie męczą się
pewnie różni prżywódcy ludz:
kości. Gdyby on sam mógł
widzieć swoją własną opinję ogól-
ną — ha, może spadłby wtedy ze
swego zgrzanego już nieco ru-
maka nieobliczalności w jakąś
najzwyklejszą, rynsztokową kolej-
kę przeciętnego  stupajki. Na
szczęście ciemno było dookoła
i ciemność ta sprzyjała rozwojowi
nieświadomego, wewnętrznego
potwora, który czaił się, czaił się,
czaił się, aż wreszcie... hyc! —
i skończona komedja i parada —
bo po tym czynie wszystko już
będzie za małe. Marzył o jakiejś
nad bitwie, o czemś więcej jesz-
cze, czego świat nie widział. Spo-
łecznemi detalami nie zajmował
się nigdy, w przeciwieństwie do
wojskowych; dbał o czysto oso:

bisty urok „wo cztoby to ni sta-
ło”. Legenda jego rosła... Przed-
wcześnie przesadzona w natężeniu
i zbyt sprecyzowana legenda—to
najgorsza kula u nogi dla męża
stanu z przyszłością. Ma on wte-
dy ciągle ten problem, co artysta
z powodzeniem—jak tu nie stra-
cić tej linji, na której się powo-
dzenie zyskało. | zaczyna się
wtedy powtatzać siebie w coraz
bledszych odbitkach, zamiast szu-
kać nowych dróg, traci się swo-
bodę i natchnienie i kończy się
prędko... Wszyscy wiedzieli, że
w razie czego „Kocmoluchowicz
pokaże co umie”, ale co umiał
oprócz organizacji armii
nania pomniejszych pomysłów
strategicznych—nie wiedział nikt”.
(l, 198—200) „Zypeio widział błę-
dy Kocmołuchowicza, całą jego
niewspółczesność,  nieprzystoso-
walność” (II, 90). „Zbrudził czło-
wiek świat, narobił świństwa pod
siebie i w tem siedzi, — za kark
go jak szczeniaka, w mordę,
i rzucić potem nanowo na tło
wszechświatowej przestrzeni”—to
była jedyna filozofja Kwatermi-
strza... Czas miał w zadzie Siwka”.
(II, 95). Pewien lekarz znakomity,
Rosjanin, mawiał o Kocmołucho-
wiczu: „Erazm Wojciechowicz nie
imiejet daże wremieni  cztob
s'uma sojti. [No eto dołżno byt'
konczitsa kakimnibud' Wzrywom".
Jedno bylo pewne: ani narėd,
ani społeczeństwo nie obchodziły
go jako takie, to jest zbiorowisko
czujących istot nie obcho-

AV ży M ai 1

i wyko-

dziło go wcale. Nie miał rezo-
nansu dla masowych stanów psy-
chicznych. Od środka odczuwał
parę osób: 1) córkę, 2) żonę,
3) kochankę, no i 4) suczkę
Bobcię. Reszta to były cyfry. Ale
widział tę resztę ludzi jak nikt,
na zimno rozłożonych, jak na
sekcji: od najbliższych wielbicieli,
aż do ostatniego żołnierza, którego
zawsze za  najczulszy pępek
uchwycić umiał. I prędzej by się
rozleciał na drobne kawałki, niżby
mógł się sam co do tego zanali-
zować, czy miał jakie narodowe
uczucia czy społeczne instynkty. |
Przeznaczenie zwaliło go na
szczyt tej piramidy i musiał wy-
trwać tam do końca... Tak — to
jedyna jeszcze forma twórczości
dzisiaj: potrafić wedle własnej
woli i fantazji zakręcić porządnie
kłębowiskiem ludzkiem, choćby
taką Polską". (Il, 99—100). Pole-
cam p. p. oficerom, od kapitana
począwszy, rozbabranie tej całej
djabelskiej kaszy. (Taki był styl
generalnego kwatermistrza nawet
woficjalnych rozkazach*) (Il, 281)
„Nie robił nic: rozmawiał! z żoną,
a nawet ją rznął czasami, bawił
się z córeczką i rudym kotkiem
„Pumą” —i wałęsał się poprostu
z kąta w kąt”. (Il, 304). Był to
jedyny w swoim rodzaju człowiek
na świecie, który z niczego abso:
lutnie nic sobie nie' robi”,
(Il, 305). „Był to wspaniały okaż
ginącej rasy". (II, 312).

Otóż ten to Kocmołuchowicź,
usławiwszy miljonowe wojska pol»

 

 
 

 
 



 

 

I tałej Polgki.
Uroczystości biblioteczne

w Warszawie.

W związku z obchodem stule-

cia Powstania Listopadowego i

V Zjazd Historyków Polskich od-

będą się w Warszawie dwie uro-

czystości bibljoteczne. Dnia 28

listopada nastąpi otwarcie B'bljo-

teki Narodowej w gmachu przy

ul. Rakowieckiej Ne 6. Zbiory Bi-

bljoteki, skupicne w jednem

miejscu, będą udostępnione dla pu-

bliczności. Na dzień 2 grudnia

przypada druca vroczystość ot-

warcia Bibijoteki i Muzeum Or-

dynacji Krasińskich przy ul. Okól-

nik Ne 9.

Poseł Korfanty jest chory.
Prasa warszawska donosi, że

znajdujący się w więzieniu Mo-

kotowskiem poseł Wojciech Kor-

fanty jest ciężko chory na reuma-

tyzm. W związku z tą chorobą,

bawiąca w Warszawie córka po-

sia Korfantego zwróciła się do
sędziego Demanta z prośbą o wi-
dzenie, ale otrzymała odpowiedź
odmowną.

Sędzia Demant odmówił rów-
nież widzenia z b. więźniami brze-
skemi tow. Dubois, tow. Ciołko-
szowej, córce posła Liebermana,
oraz żonie posła Bagińskiego.

Gbchėd setnej rocznicy Powstania

Listopadowego w Wilnie.
Wileński komitet obchodu set-

nej rocznicy powstania listopado-
wego ustalił następujący program:

Sobota 29 listopada r. b.

W godzinach popołudniowych
we. wszystkich formacjach wojsko-
wych odbądą się pogadanki dla
szeregowych na ternat wojny pol-
sko-rosyjskiej 1930—31 roku, z
wyłuszczeniem, jakie powody
skłoniły Polaków do chwycenia
za broń, z opisem przebiegu po-
wstania, z uwzględnieniem udzia-
łu Wilna w powstaniu.

Godz. 19. Capstrzyk orkiestr
wojskowych i cywilnych na uli-
cach miasta Wilna. Capstrzyk po-
przedzi koncert połączonych or-
kiestr wojskowych (1, 5, 6 p. p.
leg., 1 pap. leg., 3 bat. sap., 3 pac.,
4 p.uł.) w pełnych składach. Or-
kriestrom towarzyszyć będą od-
działy szeregowców z pochodnia-
mi. Koncertem dyrygować będzie
por. kapelmistrz Kościesza z 5
p. p. leg.

Niedziela 30 listopada r. b.
Godz. 10. Uroczyste nebożeń-

stwo w kościele św. Kazimierza,
celebrowane priez J. E. ks. bi-
skupa dr. Władysława Bandur-
skiego, który wygłosi kazanie
Podczas nabożeństwa przygrywać
będzie bawiąca w Wilnie orkie-
stra Namysłowskiego, a pieśni
religijne wykona chór „Echa”,
pod batutą prof. Wł. Kalinow-
skiego,

Godz. 13. Akademja popular-
na w sali Miejskiej dla młodzieży
szkół powszechnych m. Wilnai
dla oddziałów wojskowych garni-
zonu wileńskiego, 5

Godz. 14,30—15,30. Koncerty
orkiestr wojskowych na placach
publicznych: na skwerze przy pla-
cu Orzeszkowej, przed gmachem
Urzędu Wojewódzkiego, przed
gmachem Inspektoratu Armii i
w ogrodzie po-Bernardyńskim.

Godz. 20. Uroczysty wieczór
w teatrze miejskim na Pohulance
ku uezczeniu setnej rocznicy po-
wstania listopadowego. Przemó-
wienia. Fragmenty z „Nocy Listo-
padowej” $. Wyspiańskiego, w wy-
konaniu artystów teatrów miej-
skich. ?

Komitet obchodu setnej rocz-
nicy powstania listopadowego
wzywa mieszkańców Wilna, ażeby
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w sobotę, dnia 29 listopada ude-
korowali domy chorągwiami, okna,
balkony i wystawy sklepowe wi-
zerunkami, przezroczami, zielenią,
oraz, o ile możności, iluminowali
swe mieszkania.

Kolejarze wileńscy ku czci bo-
haterówlistopadowego powsta-

nia Narodu Polskiego.

Jak się dowiadujemy, we
wszystkich ogniskach kolejowych,
t.j. w 26 skupieniach Wileńskiej
Dyrekcji P.K.P., odbędą się uro-
czyste akademje ku uczczeniu
setnej rocznicy powstania listą-
padowego.

Akademja w Wilnie odbędzie
się w sobotę, dn. 29 b. m, o g.
19 wiecz,

Z sali sądowej.
Krwawe zajście między
majstrem a jego cze-

ladnikiem.

Głośną przed dwoma laty sta-
ła się w Wilnie krwawa tragedja,
jaka rozegrała się na przedmie-
šciu.

Oto dnia 22 paždziernika
1928 r. do mieszkania majstra
szewskiego Bronisława Trusiele-
wicza (ul. Nowo-Jerozolimska
Ne 4) zgłosił się Jan Gliński, cze-
ladnik zatrudniony przez T. i
prosił o wyrównanie z nim ra-
chunku w kwocie 10 zł.

Trusielewicz, nie posiadając
narazie całej sumiy, wręczył Gliń-
skiemu 5 zł, obiecując, iż po
obiedzie zapłaci mu resztę.

Gliński bez protestu wyszedł
na miasto, lecz po pewnym cza-
sie powrócił dobrze podpity i
= ostrą kłótnię ze swym
pracodawcą i jego żoną Jadwigą.
W tym momencie przyszedł

ojciec Trusielewicza Antoni, a zo-
rjentowawszy się w sytuacji, z
własnej kieszeni wypłacił Glin-
skiemu resztę należności, sądząc,
iż w ten sposób zażegna awan-
turę.

Jednakże Gliński podniecony
alkoholem nie uspokoił się, lecz
w dalszym ciągu lżył wszyst-
kich.

Chcąc pozbyć się natręta,
kiedy wszystkie perswazje nie
skutxowaly, Trusielewiczowa chwy
ciła kij i tym usiłowała wypędzić
Glińskiego za drzwi, leczten wyr-
wał z rąk kobiety jej broń i
chciał ją uderzyć.

Trusielewicz, broniąc żony
wyjął z kieszeni rewolwer i strze-
lit, raniąc Glińskiego w prawę
ramię, wskutek czego ten mu-
siał kurować się dłuższy czas w
szpitalu i nie mógł zarobkować.

Sprawa znalazła się na forum
sądowem.
W pierwszej instancji sąd uz-

nał Trusielewicza za winnego u-
siłowania zabójstwa w  silnem
podnieceniu duchowem (art, 49
i 458 cz II K. K) i skazal go na
półtora roku domu poprawy, za-
sądzając jednocześnie od niego
na rzecz poszkodowanego GIiń-
skiego 1310 zł. tytułem strat po-
niesionych wskutek tego wy-
padku.

Skazany odwołał się do sądu
apelacyjnego, dowodząc, iż był
zmuszony bronić żony, a wobec
tego prosił o uniewinnienie.

Sąd pod przewodnictwem p,
sędziego Jundzilła przy asysten-
cji pp. sędziów lljina i Niekrasza,
po rozważeniu sprawy i wysłu-
cheniu stron, doszedł do wnio-
sku, iż Trusielewicz winien jest
umyślnego spowodowania Glin-
skiemu bardzo ciężkiego uszko-
dzenia ciała przy przekroczeniu
granic obrony koniecznej, wyrok
sądu okręgowego uchylił i skazał
podsądnego na trzechmiesięczny
areszt. Przyznaną Gl. akcję cywil-
ną zatwierdzono. Kos.
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skie naprzeciwko  Chinczykėw,
poddaje je ostatecznie bez bitwy,
i sam udaje się ze sztabem na
ucztę do wodza Chińczyków,
Wanga, gdzie zajada pomiędzy
innemi: „gniazda jaskółcze w
słodkim susie z gniecionych ka-
raluchów (tu i ówdzie zaplątała
się łapka, któregoś z tych mąd-
rych stworzeń), ogony szczurów
w sosie z duszonych w pomido-
rach pluskiew; zapito świństwo to
świetną ryżową wódką z różaną
wodą” (Il, 339).

Pomimo tej gościnności, ge-
nerał Wang skazuje Kocmołucho-
wicza na ścięcie, „jako jednego z
najniebezpieczniejszych | indywi-
dualistów”, i egzekucje następu-
je na ostatnich kartach książki.

Jednakże powyższe „streszcze-
nie” nie może dać właściwego
pojęcia o „Nienasyceniu”. Autora
rzeczywiście męczy „nienasyco-,
ny” głód intelektualny, który po-
pycha go do niemożliwie cudac-
kich eksperymentów językowych,
wyobrażeniowych i logistycznych.
Więc n. p. spotykamy tu całe
mnóstwo nazwisk z literatury, fi-
lozofji czy polityki, ludzi prze-
ważnie dziś jeszcze żyjących, z
którymi autor polemizuje i wy-
kłóca się, jak n. p. Chwistek,
Szymanowski Karol, August Ża-
moyski, Boy, Lenin, Piłsudski,
Słonimski, Szymbetski, Miciński
(bardzo często, pod wpływem wy*
tažnym jego „Wity” pisanych
e kilka rozdziałów), i t. d.
siążka obfituje także w mnóstwo

rusycyzmów, użytych do rzeczy i
nie do rzeczy, ot, poprostu z po-
wodu skłonności do wszystkiego,
co rosyjskie. (Znak symptoma-
tyczny!). Spotykamy także tu du-
žo francuskich i niemieckich
zwrotów, zgoła zdaje się zbytecz-
nych, n. p. „quelque chose de
vraiment insamovite 4 la maniere
polonaise*, słowa wypowiedziane
od autora, albo taki klasyczny
wierszyk: L

Quel sale pays que la Pologne
Celte triste pałrie des gouvegnages
Pour faire voir un peu de vergogne
lis n'ont pas meme du courage.

Już nie mówię zresztą o sce-
nach i szczegółach niebywale
sprośnych a podanych dziwnie na
chłodno, z pasją wiwisektora,
znowu często bez żadnej potrze-
by; widać, że szczegóły te i słow-
ne zwroty wyskakują u autora z
pod pióra same przez się, bez
kontroli woli, ot poprostu przez
znałogowanie imaginacji i słow-
nika.

Wszystko razem składa się
na całość dziwaczną, przekracza-
jącą swą ekscentrycznością ana-
logiczne próby Micińskiego. Po-
zostawia w głowie czytelnika wra-
żenie chaosu, na którego tle wy-
błyska kilka znaków zapytania:
„A przecież autor pod tem
wszystkiem chciał coś powie-
dzieć! Ale co? Może ostrzeżenie
przed tem, o czem autor mówi
w motto do niniejszego arty-
kułu?"„.

Stanisław Cywiński,

   

KRONIKA.
Z miasta.

— Dwa protesty Centrolewu.
Dn. 25 b. m. do okręgowej ko-
misji wyborczej w Wilnie wpły-
nęły dwa protesty, złożone przez
grupę Centrolewu. W protestach,
napisanych na czterech stroni-
<ach, szczegółowo wymienione
zostały nadużycia wyborcze, po-
pełnione przez poszczególne ko-
misji obwodowe na terenie m.
Wilna, oraz w pow. Wil.-Trockim,

Większość niedokładności wy-
borczych zanotowano w obwodo-
wych komisjach w powiecie
Każde przekroczenie odnośnych
przepisow ordynacji wyborczej
podpisało kiłku świadków. r

Sprawy miejskie.
— Na zatrudnienie dla bezrobot-
nych. Ministerstwo Pracy i Opie-
ki Społecznej przekazało do dy-
spozycji Magistratu m. Wilna 44
tys. zł. na zatrudnienie bezrobot-
nych. d
— Schronisko dla biednych

dzieci we wsi Połukni.
Na terenie gm. żodziskiej, pow.
wileńsko-trockiego niezwykłą oży-
wioną działalność społeczno-oświa-
tową prowadzi miejscowy ks. pro-
boszcz. Założył on we wsi Po-
łuknia schronisko dla biednych
dzieci w wieku szkolnym, uczy
bezinteresownie dziatwę i opie-
kuje się nią.

Działacz ów katolicki zwrócił
się do Magistratu m. Wilna z pro-
pozycją, iż może w schronisku
swojem umieścić  kilkanaścioro
dzieci z Wilna.

Magistrat z propozycji skorzy-
stał i wczoraj wysłał do schro-
niska w Połukni 15 dzieci. d
— Słaba znajemość przepi-

sów prawnych. Przy dokonywa-
niu inspekcji czy też lustracji
urzędu magistrackiego, niejedno-
krotnie wychodziło na jaw, że
odpowiedzialni nawet pracownicy
Magistratu nie orjentowali się w
podstawach prawnych prowadzo-
nych agend, co niewątpliwie wpły-
wa ujemnie na właściwość i spraw-
ność funkcjonowania aparatu
miejskiego. Wobec tego Urząd
wojewódzki polecił Magistratowi,
aby każdy wydział, a w pewnych
wypadkach nawet i referat posia-
dał po jednym egzemplarzu
„Dziennika (lstaw*, „Wileńskiego
Dzien. Wojewódzkiego" i „Dzien-
nika Urzędowego Min. Skarbu“, Į

Sprawy kolejowe.
— Wielka ofiarność koiejarzy

Wileńscy kolejarze znani są ze
swego gorącego patrjotyzmu dali
nowy dowód swej ofiarności.
Dotychczesowe wyniki zbiórki na
łódź podwodną „Odpowiedź Tre-
wiranusowi* wśród kolejarzy Wil.
Dyrekcii P. K. P. przedstawiają
się jak następuje: Zebrano do
dnia dzisiejszego w gotówce
8.258 złotych. Przytem 25 proc.
list składkowych nie zostało jesz-
cze przez urzędy na linjach ko-
lejowych, zwrócone.  Pozatem
znaczna liezba pracowników kole-
jowych zadeklarowała składanie
datków przez przeciąg jednego
roku.
— Podwyżka cen blietów

kolejawych. W kołach społecz-
n6 gospodarczych krążą uporczy-
we pogłoski o tem, że wkrótce
ma nastąpić podwyżka cen bile-
tów kolejowych. Pogłoska ta łą-
czy projekt podwyższenia cen
z projektem skomercjalizowania
kolejnictwa, które ma rzekomo
w niedalekiej przyszłości się zrea-
lizować na podstawie dekretu
Prezydenta. Podwyżka cen po-
dyktowzna jest podobno wzglę-
dami natury gospodarczej, przy-
czem nie wymienia się wysokosci
tej podwyżki.

Sprawa podwyżki cen biletów
kolejowych ma być podobno
w niedalekiej przyszłości omó-
wiona.

Sprawy podatkowe.
— Sciąganie zaległych po-

datków. Izba Skarbowa wileńska
otrzymała polecenie niezwłoczne-
go egzekwowania zaległych po-
datków. Sekwestratorzy lzby Skar-
bowej już 24 b. m. otrzymali
stosy nakazów płatniczych dia
niezwłocznego wyegzekwowania.

Handel i przemysł.
— Izba Przemysłowo Han-

dlowa komunikuje, że od dnia
10:go listopada rb. zostały uru-
chomione kontyngenty przywozo-
we dla Jugosławji na produkty
następujące: mąkę pszenną, jabłka
świeże, śliwki, gruszki, wiśnie mo-
rele, brzoskwinie i melony, wino-
grona świeże, brzoskwinie i cze-
reśnie suszone, śliwki suszone,
orzechy, konserwy jarzynowe i
pastę z ryb (wedle wyboru), kon-
serwy rybne, dywany.

Kontyngent łotewski na łoso-
sie wędzone został rozszerzony
również i na łososie solone.
— Konsumcja mięsa w Wil-

nie. W ciągu ostathiego tygod-
nia na targ miejski spędzono
2213 sztuk bydła i nierogacizny.
Na konsumcję miejscową zaku-
piono 2195 sztuk, pozostałe bydło
zakupione zostało przez gminę
Wileńsko-Trocką. Spęd bydła oży-
wiony, popyt znaczny.

Ceny utrzymały się na pozio-
mie poprzedniego tygodnia. d
— Kary na niezarejestrowa-

ne przedsiębiorstwa handlowe.
Wydział przemysłowy Magistratu
m. Wilna przystąpił do nakłada»
nia kar w drodze administiacyj»
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nej na wszystkie przedsiębiorstwa
handlowe i przemysłowe, które
nie zarejestrowały się w przepi-
pisanym terminie.

Przedsiębiorstw takich na te-
renie Wilna jest około 1000, dla
których przygotowano już nakazy
płatnicze i mandaty karne. d

Sprawy robotnicze.
— Terminatorzy, zarejestro-

wani w izbie rzemieślniczej a
zwolnieni od ebowiązku za-
bezpieczenia na wypadek bez-
robocia. Ministerstwo Pracy i
Opieki Społecznej ostatnio roze-
słało do poszczególnych Zarzą-
dów Funduszu Bezrobocia zawia-
domienie o zwolnieniu tych ter-
minatorów, którzy posiadają za-
wartą z majstrem swym piśmien-
ną umowę o naukę w rzemiośle,
zarejestrowaną w lzbie Rzemieśl-
niczejj od obowiązku zabezpie-
czenia na wypadek bezrobocia.

Jest to jedna z tych ulg, ja-
kie otrzymują rzemieślnicy, w wy-
padku zawarcia umowy, której
blankiety są do nabycia w lokalu
Izby Rzemieślniczej (ul. Niemiecka
Nr. 25).
— Stan bezrobocia. W ubie-

głym tygodniu w pow. wilertsko=
trockim zarejestrowano 241 bez-
robotnych, z czego 12 fachowych
metalowców, 20 rob. budowla-
nych, 10 rob. rolnych, 73 wykwa-
lifikowanych, 115 niewykwalifiko-
wanych i 11 umysłowych praco-
wników. W pow. święciańskim
zarejestrowano 255 bezrobotnych,
w tem 132 wykwalifikowanych
robotników. d

Sprawy szkolne.
— Delegacja kuratora p. Pe-

gorzelskiego. P. minister W. R.
i O. P. delegował kuratora Okrę-
gu Szkolnego Wileńskiego p. Ste-
fana Pogorzelskiego do pełnenia
obowiązków Kuratora Okręgu
Szkolnego Poleskiego na okres
czasu od 1 grudnia r. b. do 31
stycznia 1931 r. Jednocześnie na
tenże okres czasu do pełnienia
obowiązków kuratora Okręgu
Szkolnego Wileńskiego delegowa-
ny został p. Kazimierz Szelągow-
ski, dotychczasowy kurator Okrę-
gu Szkolnego Wołyńskiego. d

Sprawy sanitarne.
— $tan chorób zakaźnych

w województwie. Wydział! zdro-
wia (rzędu wojewódzkiego w
ubiegłym tygodniu na terenie
województwa zanotował następu-
jące choroby zakaźne:  Tyfus
brzuszny 5 osób (1 zgon), plami-
sty 9, płonica 27 (1 zgon), błoni-
ca 18, odra 7, róża 9, krztusiec 8,
gruźlica 19 (4 zgony), jaglica 49,
wąglik 1, inne choroby 7. Razem
zanotowano 160 wypadków za-
słabnięć na choroby zakaźne, w
tem 6 zgonów. d

Sprawy akademickie.
— Akademicka Drużyna Har-

cerska im. Ks. A. Mackiewicza.
W ub. niedzielę odbyła się w
Ognisku Akad. inauguracja roku
pracy w Akad. Druż. Harc. którą
zaszczycili swą obecnością przed-
stawiciele (lniwersytetu, Kurato-
rjum Szkolnego, Harcerskich Cho-
rągwi Zeńskiej i Męskiej, mło-
dzieży akademickiej oraz harc.
drużyn młodszych. Sala Ogniska
była pełna. Na oficjalną część
programu złożyły się: otwarcie
uroczystości i powitanie przyby-
łych przez drużynowego d-ha
Ludwika Bara, hem. Z.H.P. prze-
rnówienia d-ha A. Narwoysza, wi-
zytora szkół średnich, d-ha prof.
W. Dziewulskiego, kuratora Akad.
Druż.  Harc. oraz „profesora
wszechnauk harcerskich“ d-ha A.
Wasilewskiego, który wygłosił re-
ferat inauguracyjny, prezentując
zebranym „noworodka“ w rodzi-
nie akademickiej, urodzonege w
li trym. ub. r.
(44 Do następnej nieoficjalnej czę-
ści programu weszły śpiew chó-
ralny przy ognisku „pałającem*
w Ognisku, pieśń dziadowska o
wyborach itp. rzeczy, z których
się można było uśmiać. Ten
pierwszy publiczny występ druży-
ny zostawił tak na jej członkach,
jak na gościach miłe wrażenie.
—Wyborynowego zarządu

St. Zw. studentów żydów USB.
W związku z tem, iż kurator Sto-
warzyszenia Związku Studentów
żydów (SB prof. Zawadzki od-
mówił zezwolenia na urządzenie
ogólnego zebrania rocznego człon-
ków Związku, wybory nowego za-
rządu odbędą się bez zebrania.
Dzień wyborów wyznaczono w
niedzielę 30 bm. Głosy będą
wrzucane do urn wyborczych od
9 rano do 9 wiecz. Prof. Za-
wadzki wyznaczył specjalną ko-
misję wyborczą. Przy wyborach
kandyduje pięć list, trzy sjoni-
styczne, jedna lewicy socjalistycz*
nej i jedna Bundu.
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Mate litery możecie czytać tylko przy dobrem iob-

fitem świetle. Dlatego przy każdym warsztacie pracy

powinne być dobre iobfite światło. Dbaj e to, by
1 Twoje biurko było dobrze oświetlone.

Kalda firma elektrotechniczna lub też elektrownia udzieli Cibezpratnie

wskazówek w tej sprawie.
 

 

 

 
 

Z życia prawosławnego.
— Białorusini domagają się

rewizji w seminarjum. Białoru-
ski Komitet Cerkiewny wysłał do
odnośnych władz szczegółowy
memorjał, w którym donosi o
popełnionych nadużyciach w pra-
wosławnem seminarjum duchow-
nem w Wilnie, gdzie popełniono
cały szereg „niedokładności” w
internacie seminaryjnym. Auto-
rzy  memorjału domagają się
pizeprowadzenia w internacie se-
minarjum  ministerjalnej rewizji,
oraz zawieszenia w czynnościach
rektora seminarjum.
W końcu memorjał zawiera

rewelacyjne wiadomości o po-
rządkach, panujących w  inter-
nacie.

Z życia stowarzyszeń.
— Zarząd Koła Z. 0.R. w

Wilnie w związku z obchodem
100-ej rocznicy Powstania Listo-
padowego wzywa swych człon-
ków do wzięcia udziału w obcho-
dzie i licznego stawienia się w
dniu 30.X1 r. b. o godz. 9-ej w
lokalu Federacji P. Z. O. O. ul.
Uniwersytecka 6—8, skąd nastąpi
wymarsz na nabożeństwo do ko-
ścioła $w. Kazimierza. Tegoż
dnia o godz. 18-ej m. 30. ponow-
nie zbiórka w lokalu Federacji,
skąd nastąpi wymarsz na akade-
mję do Teatru Miejskiego na Po-
hulance.
— Związek Połaków z Kre-

sów Zakordonowych urządza w
dn. 29 b. m. przy ul. Zawalnej 1
Zabawę Towarzyską z tańcami i
działem koncertowym przy łaska-
wym udziale: p. Zofji Plejewskiej
(śpiew), p. pref. Jodko (cytra),
p. Tyczyńskiego (śpiew), p. Gal-
kowskiego (fortepian). Początek
o godz. 9 m. 30. Wstęp 2 zł.,
akadem. 1 zł. Czysty dochód
przeznacza się na dokarmianie
niezamożnej uczącej się młodzie-
ży. Wszystkich naszych członków
i sympatyków gorąco prosimy o
przybycie. 736

Sądy.
— Wileński sąd apelacyjny

w Słonimiu. Konrrpiet sądu ape-
lacyjnego w Wilnie, w składzie
pp. sędziów: Bądzkiewicza (prze-
wodniczący) Kontowtta (referent)
i dokooptowanego sędziego sądu
okręgowego w Grodnie, p. Pace-
wicza wyjechał do Sionimia, gdzie
rozpozna kilkadziesiąt spraw kar-
nych, wynikłych na terenie pow.
słonimskiego i przyległych.

Oskarżenia wnosić będzie wice-
prokurator przy S Ap. p. J. Par-
czewski. . K.

Kronika policyjna.
— Zlikwidowanie szajki wła-

mywąaczy w Wilnie. Władze bez-
pieczeństwa publicznego na tere-
nie m. Wilna zlikwidowały szero-
ko rozgałęzioną szajkę włamywa-
czy i paserów grasującą od dłuż-
szego czasu w Wilnie. W ręce
władz wpadła cała banda z jej
osławionym hersztem Hieronimem
Olszewskim. Aresztowani zostali
Zarecz vel Zarecki, dezerter z Li-
dy, W. Wiszniewski, W. Kowalew-
ski, Borejko i kilku innych. Kra-
dzione rzeczy nabywali: Czajkow-
ski, (bez stałego miejsca zamiesz-
kania) M. Monkiewicz, St. Jure-
wicz (Zawalna 27). Równocześnie
wykryto skład rzeczy w mieszka-
niu znanego włamywacza Borejki
przy ul. Filareckiej 37. Podczas
wkraczania policji do mieszkania
Borejki, paserka Monkiewiczowa
wynosiła wielką paczkę srebra,
która miała być wysłana do Lwo-
wa. Wszystkich aresztowanych
osadzono wiwiezieniu na Lukisz-
kach. d

— Kradziež palia. W dniu 26 b. m.
Rzewuska Walerja, Popowska Nr. 39,
zameldowała o kradzieży z niezamknię-
tego przedpokoju palta koloru grana-
towego z kołnierzem oposowym war-
tości 350 złotych.

— Kradzież drzewex owocowych.
W dnia 26 b. m. Wolbek Jar, admini-
strator maj. Zakret, zameldował o kra-
dzieży 2l sztuk drzewek owocowych
wartości 84 zł. ze szkółki tego majątku.
Gstałono, że kradzieży dokonał Czasno-
wicz Jan, Cegielna 10, u którego
drzewka znaleziono.

— Zatrucie się grzybami. W dniu
26 b, m. Bałtrukiewicz Józef i żona jego
Marja, Ponarska 6, żetruli się spoży*
temi grzybami. Pogolowie Ratunkowe
udzieliło im pomocy.

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś z powodu prac przygotowawczych
do jutrzejszej premjery, przedstawienie
zawieszone.

* — „Noc Ilstopadowa“'. Przygoto-
wania do sobotniej premjery „Nocy li-
stopadowej* S$. Wyspiańskiego w Te-
atrze na Pohulance są na ukończeniu.

— Teatr miejski w „Lutni*.
Dziś w „Lutni* odbędzie się premjera
pogodnej komedji  Robertaj Bracco
„Cierpki owoc".

— Niedzielne przedstawienia po-
południowe. W Teatrze na Pohuldnćć
„Skrzypce jeslenne* Surguczewa.

W Lutni* Kiedrzyńskiego „Nie rzu
aj mnie Madame".

POLSKIE RADJO WiL::
Piątek, dnia 28 listopada 1930 r.

11,58. Czas.
12,05. Kabaret (płyty).
13,10. Kom. meteor.
15,50. Lekcja francuskiego
16,50. Koncert popularny (płyty).
17,15. „W rocznicę Wyspiańskiego"—

odczyt z Krekowa, wygł. prof. dr. T.
Sinko.

17,45. „Noe listopadowa* — S, Wy-
spiańskiego, fragmenty z dramatu.

18,45, Kom. L. O. P. P.
19,00. Audycja

Akademika“.
20,15. Koncert symfoniczny z Filharm.

Warsz.
23,00. Spacer detektorowy po Eu-

ropie. J

Dowcipia zemsta przemytników
alkoholowych.

Świat cały przejęty jest opo-
wiadaniem 0 krwawych czynach
chicagowskich bandytów, którzy
od lat już kilku teroryzują nie-
które dzielnice olbrzymieso mia-
sta. Nie wiele jednak ludzi wie o
tem, że bandyci, gdy zachodzi
potrzeba, umieją również opero-
wać dowcipem, jak tego dowo-
dzi następujące wydarzenie:

Pewien sędzia w Chicago za-
sądził niedawno przemytnika al-
koholowego, członka bandy o-
sławionego Diamonda, na doraź-
ną karę więzienia, odrzucająe
przytem  niewzruszenie wszelkie
prośby i błagania skazanego, by
mu odroczono karę, gdyż dnia
następnego miał się odbyć jego
ślub. Oczywiście ze względu na
stanowczą odmowę sędziego,
ślub „gangstera” z wybranką je-
go serca nie mógł dojść do
skutku i niefortunny „pan mło-
dy” powędrował na lat kilka
za kraty. Minął pewien czas.
Sędzia który dawno już za-
pomniał o przygodzie  prze-
mytnika przezeń skazanego, za-
ręczył się także z pewną panną
z Indianopolis, ! ślub miał się od-
być już wkrótce. W przeddzień
uroczystości ślubnej narzeczony
wysłał swój bagaż do Miami Beach,
gdzie zamierzał spędzić  mio-
dowe tygodnie, a sam wyjechał
do Indianopolis, zabierając ze so-
bą walizkę jedynie z ubraniem
frakowem i bielizną ślubną. Po
przybyciu do stolicy stanu India-
na, zamieszkał w pierwszym na-
potkanym hotelu, doniósł telefo-
nicznie narzeczonej o swym przy-
jeździe i postanowił wcześnie
udać się na spoczynek, chcąc
następnego rana w czas godnie
się wystroić do ślubu, wyznaczo-
nego na godzinę 10. Jego prze-
budzenie jednak, po przespaniu
ostatniej kawalerskiej nocy, było
wręcz niewesołe: ku swemu wiel-

z okazji „Tygodnia

 

kiemu  ździwieniu i  przeraże-
niu spostrzegł, że nie posia-
dał już swej walizki, która w
tejemniczy sposób ulotniła się z
pokoju, wraz z całą zawartością.
Ulotniło się również w dodatku
ubranie, buciki, płaszcz i kape-
lusz, słowem wszystko, co przy-
wiózł ze sobą. Złodziej pozostawił
mu jedynie — jakby na kpiny —
ślubne obrączki, które przywiózł
ze sobą i pozostawił wieczorem
na stoliku nocnym.
W pierwszej chwili przerażony

pan młody schował się czemprę-
dzej pod kołdrę. Wkrótce jednak
odezwał się telefon: narzeczona—
zdenerwowanym głosem dopyty-
wała się o przyczynę spóźnienia
i prosząc go o natychmiastowe
przybycie donosila mu, iż goście
zaproszeni na ceremonję ślubną
już zaczynają się schodzić.

Oblany zimnym potem tele-
fonował do kilku składów garde-
roby i bielizny męskiej — nie-
stety bezskutecznie, gdyż z po-
wodu dnia świątecznego, wszyst-
kie składy były pozamykane.
Również w hotelu nie było —
jak się okazało — ani jednego
ubioru do dyspozycji... Tymcza-
sem godzina ślubu się zbliżała, a
narzeczony biegał jak szalony w
koszuli po pokoju. Na szczęście
przybył przyszły teść sędziego,
zaniepokojony nieobecnością nie-
zbędnego do ślubu zięcia i jako
tako wykombinował wreszcie „oka-
zyjną” odzież dla niego.
W kilka tygodni później, gdy już

powrócił do Chicago ze swą
młodą żoną, pewnego dnia otrzy-
mał paczkę zawierąjącą wszystko,
co mu w tajernniczy sposób za-
brano owej pamiętnej nocy w
hotelu. W portfelu, z którego nie
wyjęto ani jednego dolara, zdu* |
miony sędzia znalazi karteczkę,
na której mógł wyczytać nastę-
pujące słowa: Nauczka ta powin-
na pana przekonać, iż nie godzi
się stawiać przeszkód tym, którzy
się cheą żenić. — Była to zatem
zemsta bandytów chicagowskich
ża poprzednio skazanego ich tą“
warzysza.  
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Ż KRAJU.
Uroczystość otwarcia mostu na Niemnie.

(Telefonem od własnego korespondenta)

Wczoraj w Grodnie odbyła się uroczystość mająca doniosłe zna-
czenie dla życia gospodarczego północnej
od dwóch lat most na Niemnie (164 m.

połaci Polski. Budowany
długości) został oddany

wczoraj do użytku publicznego. W ten sposób szosa Wilao —War-

szawa została całkowicie wykończona. Na uroczystość poświęcenia i
otwarcia mostu przybyli ministrowie
komunikacji Kiihn, pracy i opieki społecznej Prystor,

robót publicznych Matakiewicz.
wojewodowie

Raczkiewicz i Kościałkowski, dyrektor departamentu min. robót pu-

blicznych Nestorowicz, dyrektorzy inżynierowie Szczygieł i Wąsowski,

rektor politechniki warszawskiej prof. Krzemiński, gen. Litwinowicz,
prezydent m. Grodna O'Brien de Lacy i t. d.

Przecięcia wstęgi dokonał minister Matakiewicz poczem spra-

wozdania wygłosili dyrektor Suchciński i dyr. inż. Wąsowski.

Jak wynika ze sprawozdania most, którego budowa rozpoczęta
została w 1926 r. kosztował 1,840 tysięcy złotych

Po uroczystości poświęcenia dokonanego przez kapłana garni-

zonowego przybyli do Grodna goście zwiedzili nowowybudowaną

szkołę, fabrykę tytoniu, kościół garnizonowy (dawn. farę Witoldową)
i zamek Królewski. Wojewoda
bankietem, wieczorem

białostocki podejmował
zaś miasto i sejmik powiatowy wydały na

przybyłych

Zamku raut, w którym wzięło udział kilkaset osób.

Napad rabunkowy i mord
w pow. święciańskim.
Z powiatu święciańskiego do-

noszą, o napadzie rabunkowym i
zamordowaniu 12 letniego syna
bogatego gospodarza Zieńkiewi-
cza we wsi Pohacinie. Wczoraj
rano do mieszkania Zieńkiewicza
włamał się przez okno dezerter
23 p. ułanów Stanisław Monkas,
który począł plądrować mieszka-
nie. Widząc obcego człowieka
znajdujący się synek Kazimierza
Zieńkiewicza począł wzywać po-
mocy, wówczas Monkas, rzucił
się na chłopca i po krótkiem sza-
motaniu się udusił go. Następnie
zrabowawszy większą sumę go-
tówki z kufra oraz ubranie zbiegł.
Sąsiedzi wszczęli alarm, powiado-
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sanie Pań)

Antokolska 33 m.

Zakład Pasów I Ban-
daży Leczniczych

Mickiewicza 22.
Poleca najnowsze modele,
do ostatniej mody obcisłych sukien,
godne. Pasy lecznicze gumowe.

 

KIEJSKI KINENATOGRAF ;| %
Sala Miejska, ul. Ostrobram- l

ska 5

 

DŹWIĘKOWY
KINO -TEATR

POLSKA MOWA!

skie i cygańskie" oraz „Pochód*.
dent Rzeczypospolltej, Członkowie Rządu i Dyplomacja.

pierwszy seans.

 

KINO-
TEATR «STYLOWY» ||

WIELKA 36.
 

Kino «MIMOZA»
Ulica Wielka Ne 25.
 

 

P
2 (parter od ulicy —

koło Ryneczku)
i polecamy się nadal łaskawym względom

Wiera I Zygmunt KUCHARSCY.

«JEANETTE»
otrzymane z Paryża

bardzo wy-
Pasy po opera-

cjach brzusznych, oraz pasy do stanu odmlennego
Pończochy gumowe lecznicze.

ZNAKOMITE

dnia 27 listopada do dnia 1 grudnia 1930
roku włącznie będzie wyświetlany film:

Dziś! Najnowsy film obyczajowy
pierwszy raz w Wilnie! p. t.:

Dziś
premjera!

LICYTACJA

mili policję, która zarządziła ener-
giczny pościg za bandytą. Po
całodziennym pościgu zdołano
bandytę osaczyć w lesie granicz-
nym i aresztować. W drodze do
aresztu Monkas usiłował zbiec,
lecz został obezwładniony, skuty
iodstawiony do więzieniaw Swię-
cianach. d.

Wykrycie tajnej fabryki 50
i1 ztotėwek faiszywychw

pow. Słonimskim.
W zaścianku Markuryszki gm.

derewnickiej w pow. słonimskim
w domu karczmarza J. Noresa
ujawniono tajną fabrykę falszy-
wych 50 gr. i 1 złotowych mo-
net. Podczas rewizji znaleziono
kilkanaście fałszywych monet oraz

|

alWAWAwww|
W SOBOTĘ DNIA 29 LISTOPADA R. B.

ROZPOCZYNAMY

Wielką Wyprzedaż
WYSORTOWANYCH TOWARÓW PO NIEBYWALE NISKICH

CENACH

2000 metrów Crepe-Meteor prima różnych kol. po 14 zł.
za metr!

KAZIMIERZ ROTROWYYI I 1. ZOWIGAŁA
Tel. 1402.WIELKA 47.

przyrządy do fabrykacji bilonu.
Noresa oraz trzech jego spólni-

ków aresztowano. d.

Pożar w pow. Brasławskim.
W kolonji Malawki gm. prze-

brodzkiej w pow. Brasławskim
wybuchł pożar w zabudowaniach
gospodarskich Jana Fiedorowa.
Pastwą płomieni padł dom mie-
szkalny wraz z inwentarzem
martwym wartości 3500: zł. d.

Postrzelenie kłusownika.
W lesie koło wsi

gm. mołodeczańskiej został po-
strzelony kłusownik Dubowiński.

Przy rannym znaleziono du-
beltówkę i rewolwer.

Rannego kłusownika
czono w szpitalu. d.

Z POGRANICZA.
Zatrzymanie komunistów na

granicy.
W rejonie Stołpców patrol

K. O. P. zatrzymał dwóch podej-
rzanych osobników, którzy usiło-
wali nielegalnie dostać się na
teren Rosji sowieckiej. Zatrzyma-
nymi okazali się dwaj komu-
niści z terenu łódzkiego Rozmi-
rowski Zygmunt i Lowerkier
Chaim.
W drodze do aresztu Lower-

kier usiłował zbiec. Na wezwanie
patrolu zbieg nie zatrzymał się
wobec czego p>strzelony został
w nogę.

Obu komunistów
dziś do Łodzi. d.

Wysiedlenia z Litwy.
Na terenie powiatu wileńsko-

trockiego w ubiegłym tygodniu
wysiedlono z granic Litwy 5 osób
narodowości polskiej. Wysiedleń-
cami zajęły się władze admini-

stracyjne. d.

umiesz-

odesłano
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TRWAŁE TANIE
SĄ TYLKO WIECZNE PIÓRA

GOLDEN ARROW
Gwarancja bezterminowa
Jeneralna Reprezentacja:

Z. ALTMINC, Warszawa, Złota 32.
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Žycie gospodarcze.
Kryzys gospodarczy wzma-

ga się
Uważne śledzenie relacji, jakie

o sytuacji gospodarczej nadsyłają
najważniejsze gałęzie produkcji,
dają rzeczywisty obraz położenia
o»ecnego, odbiegający daleko od
optymistycznych sprawozdań urzę-
dowych  instytucyj. Na taką,
szczególną uwagę zasługują m.
in. ogłaszane co miesiąc biulety-
ny z działalności polskich hut
żelaznych. Stan produkcji i kon-
sumcji żelaza w kraju nietylko
decyduje o zatrudnieniu względ-
nie bezrobociu poważnej ilości
robotników pracujących w tym
*dziale przemysłu, ale jest także
miernikiem ogólnej intenzywności
życia gospodarczego kraju, siły
konsumcyjnej ludności itd.

Według ostatnich relacyj hu-
tnictwa polskiego, działalność jego
poczyna znowu wybitnie się kur-
czyć, a długotrwałe już przesile-
nie — ponownie zaostrzać.
W październiku,za który otrzy-

mujemy ostatnie sprawozdanie—
pojemność rynku wewnętrznego
zmniejszyła się w dalszym ciągu
bardzo wydatnie, a to wskutek,
zmniejszającego się nadal zapo-
trzebowania prywatnego, oraz za-
kończenia sezonu budowlanego.
W szczególności spadła ilość za:
mówień przyznanych hutom w
październiku przez syndykat—dla
rynku krajowego. Stan zatrudnie-
nia pogarsza się a bezrobocie —
zwiększa.
W stosunku do września b. r.

wytwórczość wzrosła nieco (0
około 2 procent) w dziale wiel-
kich pieców, w stalowniach i
walcowniach, spadła natomiast w
dziale rurkowni o przeszło 12
procent. W stosunku do paździer-

«

 

Dr. GINSBERG

wileńska 3.

UZNANE ZA NAJLEPSZE

„wwóciki, Likiery i Wina

F. Stefan GENELIMS=ka S-KA AKC. W WARSZAWIE,
 

Rzecz dzieje się w Warszawie, na Kujawach i Syberji.
Dla młodzieży dozwolone.

Na Froncie nic nowego

„Jego najlepszy drub

 

Miłość w Kajdanach

elki dramat miłości | poświęcenia. W/q scenar.Wi

KI z Adda W NASYB I R PŁONIENNE SERCA V. Sieroszewskiego.

gtówn. JadWiga SNOSARSKĄ,* "si, Frenkiei Bodo I inni. - J. ŚMOSAISKA ke-,„0 A nch md las ai
Pokaz tego przeboju zaszczycił swoją obecnością Prezy-

J Wszystkie honorowe bilety nieważne.
Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 15 w. W sobotę i Niedzielę począ'ek o godzinie 2-ej.

 

roku przed zakończeniem wojny światowej
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Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Choroby skórne wene-
ryczne I moczopłciowe K

8—1i 4—8, tel. 567. s3

  

ACD MCEKT T NAT ESD TENS IS13

Potężny dramat w 12 aktach osnuty na tle słynnej sztuki

„PRZEŚTĘPCY* W roll głównej Anita Dorris, Walter-Slezak
Nad program: Tajemnica Białej Ciszy obraz do Bieguna Północnego.

Przebój sezonu! Po raz 1-szy w Wilniel
Lois Morau i George O'Brien.

 

EKSEL podpisany

 

Drukarnia „Dziennika W:leńskiego”, ul. Mostowa 1.

ĄDAJCIE |

« Kino-sztuka w 12 aktach. W rolach głównych: leży do straży ochotni

Harry Peel i Vera Schmiterlow. Kasa czyn- czej.

na od g. 3 m. 30. Początek seansów od 1.4. W dn. 29 i 30 listopada r. b. będą wyświetlane tylko dwa pierwsze
| seanse od g. 4 do g. 8. Od g. 9 KONCERT orkiestry włościańskiej Stanisława Namysłowskiego. Sprzedaż bile-

tów na koncerty — w Kasach Kina Miejskiego od dnia 27 listopada r. b.

<H EL I 0 S»| Dzis Uroczysta Premjera!|xmojram_<HOLLYWOOD»DARTS UTIBONTONTS EEK SKS
MONUMENTALNY DŹWIĘKOWIEC POLSKI!

PÓLSKI SPIEW! Reż. Henryka Szaro.

Ceny zniżone tylko na

ZEISS-IKON

WARSZAWA,

574

mnie nie ucz-
cie służby! Naprzód mu-
szę trąbić na alarm.

Sprawy

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod le-
tniska po 10 gr. kw. metr
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—

 m———————— a aka

nika roku ubiegłego produkcja
wykazuje spadek w rurkowniach
o 38.7 proc., w dziale wielkich
pieców o 31.9 proc.i walcow-
niach o 121 proc. Znaczny spa-
dek produkcji (o 7 — 27 proc.)
wykazuje cały okres 10-ciu mie-
sięcy bież. roku w porównaniu
z tymczasowym okresem roku
ubiegłego.

Ogólna wysokość zarnówień
dla rynku krajowego, zmniejszyła
się w październiku w porównaniu
z wrześniem b.r. o 4242 proc.

Osłabienie zbytu na rynkach
żelaznych w miesiącu sprawo-
zdawczym przypisują huty znacz-
nemu zmniejszeniy, się zarnówień
rządowych, oraz poważniejszych
zleceń ze strony hurtowego
handlu. Ten ostatni zmniejszył
swój popyt głównie z tego po-
wodu, że zakupy jesienne lud-
ności rolniczej, wskutek niskich
cen za płody rolne, nie dopisały,
a stosunki kredytowe nie wyka-
zują żadnej poprawy. Wobec bra-
ku widoków poprawy warunków
zbytu wyrobów żelaznych w naj-
bliższej przyszłości z jednej stro-
ny i nadmiaru siły roboczej przy
obecnym poziomie wytwórczości
tych wyrobów — z drugiej, huty
żelazne zmuszone były do prze-
prowadzenia w miesiącu sprawo-
zdawczym dalszej redukcji robot-
ników; wskutek tego liczba ro-
botników, zatrudnionych w hut-
nictwie żelaznem zmniejszyła się
z końcem października do 41.241,
czyli o 770 osób w stosunku do
stanu załogi robotniczej w końcu
września (42.011). Uległa przytem
redukcji zarówno liczba robotni-
ków w hutnictwie woj. śląskiego
(do 28.113, czyli o 188 osób), jak
w hutach woj. kieleckiego i kra-
kowskiego (do 13.128, czyli o
582 osoby).

PRZODUJĄ W ŚWIECIE!

(IŁNOWIKA APARATIRA DZYJĘKOWA

drobne wiadomości.
Paderewski w Ameryce.
NOWY YORK. (Pat) Prezy-

dent Hoover z małżonką wydali
obiad na cześć Paderewskiego.
Zaproszeni byli: charge d'affaires
Łepkowski, pierwszy sekretarz
Podoski, radca.Wańkowicz oraz
szczupłe ! grono osobistych przy-
jaciół prezydenta Hoovera i Pa-
derewskiego. W czasie pobytu w
Waszyngtonie Paderewski zamie-
szkuje w Białym Domu.

 

Sport.
Turniej gier sportowych.
W niedzielę w Ośrodku W. F.

Ludwisarska 4, od godziny 10 ra-
no, odbywać się będzie turniej
gier sportowych: koszykówka pań
i siatkówka panów systemem
trójkowym.

Konkurencja pań nie budzi
większego zainteresowania ze
względu na słaby poziom kobie-
cych drużyn. Piłka zaś siatkowa
systemem trójkowym w konku-
rencji panów jest pierwszą tego
rodzaju imprezą w Wilnie i praw-
dopodobnie w niedzielę ujrzymy
cały szereg zespołów, które będą

z sobą walczyć o każdy punkt.
Z prawdziwą uciechą stwier-

dzamy fakt intensywnej i różno-
rodnej pracy Wil. Okr. Zw. Gier
Sportowych, który zamierza na-
wet przeprowadzić zawody na
szerszą skalę, w projekcie bierze

się pod uwagę Łotwę, lub Esto-
nję, z którą już nawiązały się
stosunki i bardzo możliwe, że

któryś z tych meczów dojdzie do
skutku w okresie świąt B. N.

Ja. Nie.

MARCONI

do synchronizacji płytowej I taśmowo-świetinej

dia większych i mniejszych klnematografów

(ILU SZEREG NAEKATOGAAEÓY
stosuje tę aparaturę z najlepszym wynikiem, © czem

świadczą liczne chlubne referencje.

CHOROBY PŁUC
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku |sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy upor-
czywego, męczącego kaszlu i t. p. stosują

„p Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age“
który ułatwiając wydzielanie
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel
Używa się za poradą lekarza

Sprzedają apteki.

się plwociny

 

aisiais| NT  AMAŁOTSKA.

WYŁĄCZNE PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ

HANDLOWY H. P 0 L | T U R
Zielna 45. Telefony 744-98 i 744-32.

    
   

      

  

   

 

i Pianina i
Fortepla-
ny oświa-
towej sła-
wiePleyei,

Bechstejn etc., takož
Arnold Fibiger, Kern-

topf i Syn,
uznane rzeczywiście
za najlepsze w kraju
przez najwybitniej-

' szych fachowców na
Pow. Wystawie,

Į w r. 1929,
| K. DABROWSKA,
Wilno, ul. Miemiec-

ka 3, m. 6.
Ceny fabryczne. —

Sprzedaż i wynajęcie. |

D sprzedania gramo-
ion, piyty gramofo-

nowe, biurko, latarnia
projekcyjna do przezro=
czy i ciemnia fotograficz-

Zgłosz.

Warszawa. Miejscowość|Nowopowstała Spółdzielnia Przemy- Królewska 7 m. 7. Wej-
sucha, zdrowotna, wyso- słowo-Handlowa ście z Oranżeryjnego.

ko położona, otoczona SIŁA" 4385

sosnowemi lasami. Do ”

jazd na miejsce autobu- z ograniczoną odpowiedzialnością

sem o 45 minut prawie| Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nt11.—Tel. 15-74.

W rolach głównych: co godzina. Kościół świa- Udziela informacji w sprawach kupna, sprze- DRU-
Rzecz dzieje się w 1918 tło elektryczne, telefon, daży, dzierżaw | parcelacji ziemi. KARNIA

policja na miejscu. Mają- Dokonywa sprzedaży komisowej majątków I INTROLIGA-
tek Połuknia właściciel- ziemskich, miejskich i przemysłowych.
ka Rożańska lub w Wil- Administruje majątkami rolnemi i hodo- TORNIA

POTRZEBNI
zdolni chrześcijanie na

nie ul. Zamkowa 18 m.
20 od godz. 4—5 w do-

wlanemi.
Przeprowadza pomiary i taksacje. „DZIENNIKA

 
Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.
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