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Plan kampanji zbożowej na teryto- 
rium związku republik sow., mimo wszy* 

stkich wysiłków rządu, zdaje się mie zosta- 

nie całkowicie wykonany. 

Zabraknie ókoło 30 proc. do zupeł- 

nego zrealizowania programu zakupów 

zboża przeznaczonego na potrzeby wojska, 

aprowizację, dotkniętych klęską nieurodza- 

ju okręgów Ukrainy południowej, aprowiza- 

cję biedniejszych republik sow. i ludneści 

większych miast. 

Sprawa zagadnienia zbožowego i aie- 

pokój o powodzenie akcji zakupów, czer- 

woną wstęgą przewija się na stronicach 

sow, prasy codziennej i na łamach pism 

ludowych, poświęconych gospodarce sow. 

W poszukiwaniu nowych źródeł wy- 
dobycia jaknajwiększej ilości chleba, w sow. 
sferach gospodarczych powstał w roku 

bież. nowy projekt stworzenia kiikuset ol- 

brzymich gospodarstw rolnych, przezaa- 

czonych wyłącznie dla produkcji zboża. 

Sprawa organizacji tego, bądź co 

bądź ciekawego doświadczenia, przedsta- 

wią się następująco. Według sow. danych 

statystycznych, w okręgach często dotyka- 

nych posuchą, znajduje się około 5 mil. 

ha ziemi. 2 i półmil. ha tych obszarów— 

są to stepy położone w okolicach Wołgi, 

ziemi kozaków dońskich, Uralu, Ukrainy, 

Krymu, Baszkirji i t. p. Pozostała, — 

niegdyś uprawiana część — zosntała zare- 

kwirowana zamożniejszym kozakom, be- 

jam południowe - wschodnich okolic Ros. 

Sow. i t. d. 
Na tych ziemiach właśnie ma być 

przeprowadzony ten kolejny eksperyment. 

Ponieważ na newo-projektowanych gospo- 

darstwach rolnych będzie prowadzona eks- 

tensywna 
zwierzchałą skupiającą wszelkie czynności 

tych gospodarstw ma zostać trust zbożowy. 

(Ziernotrest). 

Każdy przyszły majątek sow. będzie 

posładał od 30—40tys. ha ziemi, podzielo- 

nej na mniejsze działki po 3—5 tys. ha. 
Na czele każdego majątku ma stać 

dyrektor z dwoma pomocnikami — han- 

dlowym i technicznym. lm zkolei podle- 
gać będą odpowiednie aparaty kierowni- 

ctwa, 
W celu utworzenia odpowiedniej kadry 

dykretorów i ich zastępców, utworzono w 
Moskwie specjalne kursy rolniczo-technicz- 

ne, w których już się kształci 100 najtęż- 
szych komunistów. 

Personel fachowy: inżynierowie budo- 

wlani, agronomowie, są zakontraktowani 

przez trust z licrby studentów wyższych u- 

czelni sow. i po ukończeniu kursu mają 
się udać do nowych miejsc służby. — Niższy 
personel techniczny i robotnicy nie kwalifi- 

kowani będą werbowani w odpowiednich 

okręgach przez specjalnie w tym celu stwo- 

rzone komisje. 
Zgodnie z otrzymanemi rozkazami 

opracowują już biura techmiczne nowe ty- 

py budowli gospodarczych i badynków 

mieszkalnych przeznaczonych dla nowych 
majątków. Są już zamówione na fabrykach 

sow. i zagranicą olbrzymie ilości traktorów, 

samochodów ciężarowych, osobowych i du- 
że ileści maszyn rolniczych, w które przy- 

szłe gospodarstwa sew. mają być szczodrze 
zaopatrzone. 

Każda dziedzina gospodarstwa nowych 

majątków ma być, zgodnie z intencją pro- 

jektodawców, zmechanizowana i nawet zelek- 
tryfikowana. 

Prace organizacyjne i uporządkowanie 
tych 5 mil. h ń i 
: SZ Ы, 'сіцпп‘ sposób Frakcja Rewolucyjna w chwili obe- 3 lat, a wciągu 4 lat ed chwili rozpoczęcia 

prac wogóle, z można będzie zbierać plony. 
W ciągu roku 1929 ma być uporząd-, 

kowane 1 i pół mil. ha, które zostaną ре- 
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dzielone na 50 majątków. Z tej ilości zie- 

mi połowę projektuje się zasiać w tym sa- 
mym roku. Plony przyszłych gospodarstw 
mogą zaspokoić omal nie całe zapotrzebo- 

wanie Z. S. R. R., a w każdym wypadku 
stworzyć potężny zapas zboże, który może 

być sprzedany zagranicą i ma poprawić 

upadający czerwoniec. 

Eksperyment, jak widzimy, zakrojony 

jest na rzeczywiście olbrzymią skalę. Czy 

się powiedrie—zobaczymy. Sow. 
TAS li MDK UNS AK I IA OFE KA ACEI AE AŠ 

Sekretarz generalny Ligi, Narodów w Warszawie, 
WARSZAWA, 20, XI. Pat. Dziś o 

godzinie 21 min. 5 przybył do Warszawy 
sekretarz generalny Ligi Narodów sir. Erie 
Drummond w towarzystwie lsdy Drummonć, 
szefa sekcji politycznej sekretarjatu Ligi 
Narodów p. Sigimury Oraz szefa sekcji 
hygieny sekretarjatu Ligi Narodów dr. 
Reichmanna. 

Na dworcu warszawskim oczekiwali 
pana sekretarza generalnego Ligi Naroców 
szef protokółu dyplomatycznego p. Romer, 
delegat Rzeczypospolitej przy Lidze Naro- 
dów min. Sokal, dyrektor gabinetu mi- 
nistra spraw zagranicznych p. Szumlakow- 
Ski, naczelnik wydziału ustrojów między” 
narodowych w Ministerstwie Spraw Za-; 
granicznych p. Tarnowski, poseł japoński 
w Warszawie p. Matsushima w towarzyst- 
wie szkretsrza poselstwa japońskiego, pa- 
nl Marja Sokalowa orąz członek sekcji 
informacyjnej Ligi Narodów p. Neymann. 

Imieniem młodzieży sir Erica Drum- 
monda powitała delegacja akademickiej fe- 
deracji przyjaciół Ligi Narodów. Pani Mar- 
ja Sokalowa wręczyła lady Drummond 
bukiet róż. 

Dziś dygnitarze genewscy będą podej 
mowani przez ministra Spraw Zagranicz- 
nych p. Zaleskiego obiadem, w czwartek 
zaś wygłoszą w Uaiwersytecie Warszawskim 

gospodarka zbożowa, władzą | Odczyt. 
Pobytowi dwóch przedstawicieli se%re- 

tarjatu Ligi Narodów w Polsce przywiązują 
koła polityczne w Warszawie dużą wagę, 
albowiem zetknięcie się bezpośrednie z po- 
litykami polskimi oraz zaznajomienie się z 
kulturą i pracą naszego kraju pozwoli sir 
Drummondowi i Sigimurze większe i lep- 
sze niż dotąd zorjentowanie się w spra- 
wach polskich na terenie Ligi Narodów. 

Dalsze przesunięcia w reprezentacji 
patlamentanej P.P. 5. 

Po posłance Praussowej i pośle Bo- 
browskim, którzy w ostatnich dniach zre» 
zygnowali z mandatu poselskiego, nie mo- 
gąc pogodzić swych zapatrywań politycz- 
nych z taktyką, uprawianą przez Centralny 
Komitet Wyk. P.P.S. — obecnie prezydent 
Lublina, poseł Pączek, opuszcza szeregi 
partyjne. 

Pos. Pączek ogłasza swe postanowie- 
mie w formie następującego listu do Centr. 

Kom. Wyk. PPS. - 
„Niniejszym zawiadamiam, że z dniem 

dzisiejszym występuję z partj', kierowanej 
przez C.K.W. i staję w szeregach Polskiej 

Partji Socjalistycznej (d. Frakcii Rewolu- 

cyjnej). 
Czynię to dlatego, iż pragnę nadal 

pozostać wiernym wielkim  wskaxaniom 
Polskiego Secjalizmu, 

Równocześnie występuję z klubu par- 
Iamcntarnego Z. P. P. S. i zachowując na- 
dal mandat poselski, łączę się na terenie 
Sejmu z odpowiednikiem parlamentarnym 
P.P.Ś. (daw. Fr. Rew.).* 

* 

  

* * 

W dniu wczorajszym pos. Malinowski 
(Wojtek), znany działacz P.P.S. i bardzo 
popularna figura wśród sfer robotniczych, 
wystosował pismo do władz naczelnych 
partji, w którem komunikuje, iż występuje 
z P. P. S., gdyż nie zgadza się z polityką 
władz partyjnych w ostatnich latach. Pos. 
Malinowski zatrzymał mandat poselski i 
wstąpił do Frakcji Rewolucyjnej. W ten 

cnej na terenie parlamentu liczy 8 posłów, 
a mianowicie: Smulikowski, Jaworowski, 
Downarowicz, Szczypiorski, Gardecki, Nis- 
ki, Pączek i Malinowski. 

   

    

L Woldemarasa. 
ži KOWNO, 20.Xi (Pa:). Organ laudininków „Liet. Zinios“ ® dzisiejszym artykule 

| zaobserwować żadnych protestów przeciwko temu. Nawet „towarzystwo oswobodzenia 

| į Wilna“ uległo ogólnej apatji. Przyczyny takiego stanu rzeczy dopatruje się dziennik w 

i Nerodėw i żądają ustalenia normalcych stosunków z Litwą bez jakichkolwiek warunków. Nowy sów. ehoperymeni gospodarczy. 

„Lietuvos Zinios* stwierdza klęskę polityki 

wstępnym pisze, że kwestja wileńska stopniowo zbliża się ku likwidacji i przytem nie na 

kerzyść Litwy, zle na korzyść Polski. Pomimo tego na Litwie nie daje się obecnie 

tej okoliczności, źe Litwa podpisała rezolucję Rady Ligi Narodów z 10 grudnia 1927r. 
ro nawiązaniu normalnych stosunków z Polską. 

Dziennik stwierdza, że Polaków nie wiąże już ani traktat suwalski ani inne akty 

| prawne, „które pogwałcił Żeligowski". Polacy opierają się teraz na rezolucji Rady Ligi 

W Królewcu podpisana została konwencja w sprawie małego ruchu granicznego, 

przyczem dotychczasowa „linja demarkacyjna* nazwana została „linją sdministracyjns“. 

Wkrótce rozpoczną się rokowania o wymianie towarów między obu państwami. © 

Co nsjważniejsze — zauważa „Liet. Žinios“, że delegacja litewska sama musiała 

wnieść tę propozycję, żeby nie zjawiać się do Ligi Narodów z pustemi rękoma. Są to 

więzy przez wszystkich odczuwane, jest jednak rzeczą wątpliwą, czy prędko uda się te 
więzy zrzucić. 

Zmiana na stanowisku posła niemieckiego 
w Warszawie. 

Wczoraj nadeszła do Warsza wywiadomość z Berlina, że ebecny poseł niemiecki w; 

Warszawie, który bawi teraz w Berlinie, nie ma już powrócić na swe stanowisko po-, 

sła niemieckiego przy rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, a ma zająć wysokie stanowi- | 

sko.w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

Wiadomość ta kemunikuje, iż w chwili obecnej toczą się rokowania między 

Stresemannem, a katolickiem centrum przy współudziale socjalistów, w wyniku któ- 

rych dr. Rauscher ma objąć wiceministerstwo w, urzędzie spraw zagranicznych, nato- 

miast placówka niemiecka w Warszawie ma być obsadzona przez osobę, zbliżoną po” 

glądami do katolickiego centrum. 

W ten sposób podsekretarz stanu w urzędzie spraw zagranicznych von Schubert 

ma objąć stanowisko ambasadera niemieckiego w Moskwie, na jego miejsce ma 

przyjść poseł niemiecki w Warszawie p. Rausher, zbliżony do socjalistów, w Warsza- 

wie zaś ma objąć placówkę radca ambasady niemieckiej w Paryżu von Riet, zbliżony 

do katelickiego centrum. 

  

  

Polemika z Poincarem w Reichstagu. 

Żądania ludowców niemieckich. 

BERLIN, 20.XI. (Pat) W debacie nad polityką zagraniczną Reichstagu wśród wie- 

lu Niemców zabrał głos przedstawiciel niemieckiej pzrtji ludowej pos. Rheinbaben, któ- 

ry między innemi wystąpił z ostrą polemiką z Poincarem, sprzeciwiając się żądaniu 

francuskiemu, by reparacje niemieckie na rzecz Francji pokryły długi francuskie w Ame- 

ryce i ponadto przyniosły Francji pół miljarda na odbudowie zniszczonych obszarów. 

Mówca wysunął na to argument, że Niemcy ze swej strony mogłyby zażądać, by Fran- 

cja zapłaciła odszkodowanie za okupację Zagłębia Ruhry. 

Zniesienie cenzury prasowej w Rumunii. 
BUKARESZT, 20.XI. (Pat.) W obecności premjera Maniu regencja podpisała dziś | 

dekret, znoszący cenzurę prasową na Obszarze całego kraju oraz stan oblężenia w tych 

okolicach, gdzie była ona wprowadzona poprzedniemi dekretami. Stan oblężenia zosta- 

nie utrzymany jedynie w pasie pogranicznym 15 klm., jako zarządzenie przejściowe. 

Stresemann uzyskał votum zaufania. 
BERLIN. 20. XI. (Pat). Zgłoszone przez narodowych socjalistów „hitlerowców* votum nieufno- 

ści przeciwko min. Stresemannowi uzyskało tylko 98 głosów, mianowicie — hitlerowców, niemiecko- 
narodowych, komunistów i chrześcijańsko-narodowej partji chłopskiej. Trzech powstrzymało się od 
głosowania. Reszta izby głosowała przeciw votum nieufności. 

Głód w Chinach. 
PEKIN, 20-X1. (Pat). Według ostatnich wiademości, podanych przez międzyna- 

rodowy komitet pomocy ludności chińskiej, dtkniętej klęską głodową, 12 miljonom 

mieszkańców Chin środkowo-północnych grozi śmierć głodowa. 
Istnieje obawa, że liczba ta wzrośnie do 30 miljonów w chwili, gdy klęska głodu 

osiągnie najwyższe nawięcie. 
i + zapobieżenia klęsce głodowej komitet potrzebuje conajmniej 40.000 
olarów. 

Г 

Katastrofa automobilowa. 
JAREMCZE, 20-XI. Na drodzo Janma-Jaremcze wydarzyła się katastrofa autonio“ 

bilowa, Mianowicie auto, prewadzone przez dr. Rotha wskutek defektu zwrotnicy, wie” 

chato na barjerę, wyłamało ją i spadło na tor kolejowy z wysokości 9 metrėw. J-d- 

па osoba została zabita, a trzy odniosły ciężkie rany. Dzięki przytomności umysłu 
drożnika kołejowego, który wstrzymał zbliżający się pociąg osobowy, katastrofa nie 
misła większych rozmiarów. 

Czyżby trzęsienie ziemi na niemieckim Sląsku? 
BERLIN, 20. XI. Pat. Jak donosi biuro Wolffa o godz. 5 nad ranem we wtorek adczuli mie- 

szkańcy Bytomia silne wstrząsnienie ziemi. Wstrząśnienie to pobudziło mieszkańców, dając się we 
znaki najmocniej półaocnej części miasta. Władze podjęły dochodzenie, czy te wstrząśnienia nie są 
wynikiem zawalenia się opuszczonej już kopalni z okolic Bytomia. 

Ef KHW ubiegłą sobotę zjechała do Modlina 
speejalnie delegowana Komisja Min. Spraw Woj- 
skowych w celu dokonania poszukiwań na tere- 
nach fortecznych. Jak się okazało, por. rezerwy 
Szczuruk, który służył dawniej w wojsku rosyj- 
skiem złożył Ministerstwu Spraw Wojskowych ra- 
port, w którym komunikuje, na podstawie wiado- 
mości własnych, zebranych za czasów swej służ- 
by w Modlinie oraz na podstawie szczegółów, 0- 
trzymanych od jednego z emigrantów, który nie- 
dawno zmarł w Polsce o ukrytych w twierdzy 
modlińskiej skarbach. P. Szczuruk zdołał również 
zdobyć plan miejsc, w których schowane zostały 
skarby i dołączyć go dó swego raportu. 

„_ Według danych p. Szczuruka wojska rosyj- 
skie, wycofując się z Modlina w r. 1915, za- 
kopały poza obrębem zabudowań fortecznych kil- 
ka skrzyń od pocisków armatnich, zawierających 
ópudów złota w 5-cio i 10-cio rublówkach oraz 
złotych medalach i krzyżach św, Jerzego, 

Po otrzymaniu tego raportu Ministerstwo 
poleciłe rozpocząć poszukiwania pod kierunkiem 
specjalnie delegowanej Komisji, Zaznaczone na 
pianie, złożonym przez por. Szczuruka, miejsce 
literą X zostało odnalezione, jednakże pewne 
trudności nastręczało, że na planie tym wskaza- 
ne zostały niewielkie krzewy, w rzeczywistości   zaś znaleziono w ustalonem miejscu kilka wierzb, 

Ukryte skarby w twierdzy modlińskiej. 
według opinii zo ze starszych rybaków w 
miejscu tem przed 13 laty istniały drobne krze- 
wy, z których wyrosły duże wierzby, z 

„ Tenże rybak oświadczył, że na kilka go- 
dzin przed opuszczeniem twierdzy spędzono na 
to miejsce setki koni, które ubijały teren. 

, Wczoraj w poniedziałek „rozpoczęto prze- 
szukiwania terenów. Przy pracy tej zajętych jest 
40 saperów. 

W razie odnalezienia tych skarbów por. 
rezerwy Szczuruk otrzyma 10 proc. wartości. 

  

Niniejszem podajemy do wiadomości Sz. 
Publiczności, iź od dn. 16 listopad do dn. 

1-go grudnia firma 

Wacław Nowicki 
Wilno, Wielka 30, przy zakupie konfekcji, 
galanterii i obuwia oraz inn. towarów wy= 

wobu krajowego udziela każdemu 
10% rabatu. 3809 
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Dzień polityczny. 
W kuluarach sejmowych w daiu wczo- 

rajszym mówiono o dwóch faktach, a mia- 
nowicie: že klub B.B. przyjął w poczet 
swych członków pos. Żaczka z klubu Pia- 
sta. Pos. Zaczek był dyrektorem departa- 
mentu prezydjalnego w Ministerstwie Skar- 
bu za czesów p. Wł. Grabskiego. Należał 
on do wybitnych skarbowców polskich. 

Mówiono również o tem, źe klub B. 
B. przyjął do zatwierdzającej wiadomości 
nie wzięcie udziału w ostatniem posiedze- 
niu sejmowej komisji Spraw Zagranicznych 
przedstawicieli tego klubu. Jak wiadomo, 
powodem tego było przewodnictwo natem 
posiedzeniu, prowadzone przez pos. Nie- 
działkowskiego. о 

Dyrektor Polskiej Agencji Telegraficz* 
nej Górecki oraz delegat Zw. Synd. Dzien- 
nikarzy Polskich i dyrekter ATE. p. Leon 
Matuszewski, bawiący w Rydze w okazji 
zjazdu prasy państw bałtyckich i uroczy- 

| stości 10-lecia niepodległości Łotwy, wyda- 
li śniadanie dla przedstawicieli służby ia- 
formacyjnej łotewskiej i estońskiej. Na po- 
siedzeniu tem obecni byli szef biura pra- 
sowego w łotewskiem Ministerstwie spraw 
Zagranicznych dr. Bilmans, dyrektor łotew- 
skiej agencji telegraficznej Elta Berzia, dy- 
rektor estońskiej agencji telegraficznej Lin 
trop, sekretarz poselstwa polskiego w Ry- 
dze Łubieński oraz dyrektorzy Górecki i 
Matuszewski. 

Wymieniono szereg serdecznych to- 
astów, które były uwieńczeniem umów, za” 
wartych obecnie między przedstawicielami 
prasy oficjalnej i nieoficjalnej polskiej z 
takimiż czynnikami łotewskimi i estoń* 
skimi. 2 

Wczoraj wieczorem premjer Bartel 
wydał obiad w Prezydjum Rady Ministrów 
dla prezydjum klubu B. B. w którym wzięli 
udział wszyscy członkowie prezydjum = 
prezesem klubu pos. Sławkiem na czele. 

* 

Oficerowie korpusu Straży Granicz- 
nej podejmowali pożegnalnym  bankietem 
komendanta Straży Granicznej gen. Pasław- 
skiego. 

W bankiecie wzięli udział: nowomia- 
nowany komenda Straży Granicztej płk. 
Jar: Gorzechowski, szef sztabu KOP. pli. 
Maruszewski, oraz przedstawiciele Minister- 
stwa Skarbu z dyrektorem departamentu 
Starzyńskim na czele, który wygłosił dłuż- 
sze przemówienie. 

Przez cały dzień onegdajszy obrado- 
wała w Krakowie krakowska grupa regjo- 
nalna posłów i senatorów  Bezpartyjaego 
Bloku pod przewodnictwem prezesa grupy 
pos. dr. Tadeusza Dybowskiego. W zebra- 
niu uczestaiczył wojewoda krakowski Da- 
rowski. Omówiono bieżące potrzeby go- 
spodarcze i społeczno-organizacyjne woje- 
wództwa krakowskiega. 

* 

W sali Klubu Społecznego w Krako- 
wie wygłosił pos. Polakiewicz odczyt o 
wewnętrznej sytuacji politycznej w Polsce. 
Prelegent naszkicował obecne położenie, 
zaznaczając, że zmiana konstytucji jest naj- 
ważniejszem zagadnieniem bieżącem. 

Blok Bezpartyjny dołoży wszelkich 
starań, aby w drodze parlamentarnej zmia- 
sę tę przeprowadzić. Po odczycie odbyła 
się dyskusja. 

Sejmowa komisja reform rolnych pod 
przewodnictwem posła Pluty przyjęła wnio- 
sek zreferowany przez posła Urbańskiego 
w sprawie utworzenia filjj Banku Rolnege 
w Błałymstoku z tem, że filja tego Ban- 
ku powstanie dn. 1 kwietnia 1929 roku. 
Pozatem komisja przyjęła kompromisowy 
wniosek posłów Michałkiewicza i Siwca w 
sprawie rozłożenia na raty zaległych rent. 

  

Dziennikarze włoscy w Krakowie. 
KRAKÓW, 20.XI. (Pat). Dziś o godz. 

9 min. 45 przybyła z Poznania wycieczka 
dziennikarzy włoskich w towarzystwie re- 
prezentanta P. A. T. w Rzymie p. Leona 
Chrzanowskiego. 

Na dworcu powitali gości włoskich 
starosta grodzki dr. Styczeń imieniem władz, 
przedstawiciele prasy i t. d. Po przybyciu 
do hotelu francuskiego wycieczka zwiedziła 
zamek Wawelski. 

W godzinach popołudniowych udadzą 
się goście samochodami do Wieliczki dla 
zwiedzenia tamtejszych salin. Pó powrocie 
dziennikarze włoscy zwiedzą zabytki mia- 
sta Krakowa, poczem o godz. 22 min. 45 
odjadą do Katowic. 

TAKSÓWKA 142 
jest wygodna i elegancka. Zamówienia na 

| dalsze podróże przyjmuje telefon_375. 
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SE J M. 
Dalsze rozprawy nad 
towym w komisji budżetowej i na plenum. 

W dniu wczorajszym w Sejmie to- 
czyły się przce od rana do wieczora. Przed 
południem zebrała się komisja budżetowa 
na dalsze rozprawy nad preliminarzem 
budżetowym na rok 1929—30. 

Obrady te poświęcone były w dal- 
szym ciągu dyskusji ogólnej. Przemawiali 
czterej posłowie: Rybarski, (Kl. Nar.), Chą- 
dzyński (NPR — prawica), Rozmaryn (Kl. 
Żyd.), Dębski (Str. Chł.). 

Wszyscy mówcy omawiali obecną 
sytuację gospodarczą i stwierdzili, iż w 
chwili obecnej przechodzimy kryzys gospo- 
darczy, spowodowany brakiem długotermi- 

nowego kredytu, izolacją wobec rynków 
zagranicznych i zbyt małym obiegiem pie- 
miężnym. W oświetleniu tych mówców Sy- 
tuacja gospodarcza przedstawia się bardzo 
niedobrze i z ich oświadczeń wnosićby 
można, iż Polska znajduje się w sytuzcji 
bardzo ciężkiej. Jednakże jeśli się zważy, 
że posłowie ci należą do klubów opozy- 
cyjnych i że w przemówieniach swych 
pod koniec domagali się zmniejszenia 
poszczególnych pozycyi budżetu — to 
zrozumiemy, iż pesymizm ich jest w 
dużym stopniu nieuzasadniony,  albo- 
wiem rozwój naszego przemysłu w 
ostatnim okresie nie pozwala przypuszczać, 
abyśmy stanęli w obliczu jakiegokolwisk kry- 
zysu gospodarczego, grożącego państwu 
załamaniem się złotego, stagnacją gospo” 
darczą i wreszcie inflancją. Zreszią wyczer- 
pujące oświetlenie obecnej sytuacji dał nam 
minister skarbu w swojem przemówieniu, 
w którem podkreśla wyraźnie, iż mimo tru- 
dności finansowych, trudności otrzymania 
większych kredytów na rynku nowojorskim, 
spowodowanych przesileniem finansowem 
pa tym rynku, produkcja polska stale się 
rozwija, bierne saldo bilansu handlowego 
stale maleje i bynajmniej nie zagraża na- 
szemu życiu finansowemu. 

„Po południu odbyło się krótkie po- 
siedzenie Sejmu, poświęcone załatwieniu 
wyłącznie spraw drobnych. Posiedzenie to 
było nieciekawe. Załatwiono między inne- 
mi w trzeciem czytaniu nowelę do rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o po- 
stępowaniu karno-administracyjnem, doty- 
czącem wyłącznie kar natury administracyj- 
nej. Dalej uchwalono wniosek w sprawie 
zmiany granic województwa poznańskiego 
oraz odrzucono wniosek Piasta domagają- 
cy się od B-ku Rolnego kredytu na spłatę 
zaległych rat w tym banku dla drobnego 
rolnictwa. ; 

Następne posiedzenie Sejmu zostało 
wyznaczone na piątek. 

Minister Staniewicz w odpowiedzi 
na demagogiczne wnioski „Piasta* 

Minister referm rolnych Staniewicz, 
zabierając głos, oświadcza się przeciw na- 
głości wniosku „Piasta”, zgłoszonego przez 
pos. Łosia, gdyż przyjęcie tego wniosku 
mogłoby wywołać wrażenie, że Bank Rol- 
ny uprawia špekulacyiną działalność w ce- 
łu podniesienia ceny ziemi, a nadto, że 
prowadzi politykę kredytową w ten spo- 
sób, że większość kreaytów długotermino- 
wych została udzielona płatnikom o tak 
słabej sile nabywczej, że nie mogą oni 
wywiązać się ze swych zobowiązań. Ror- 
powszechnienie się takich poglądów mo- 
głoby bardze zaszkodzić Bankowi Rolne" 
mu, a przedewszystkiem szerokim warstwom 
rolniczym, których potrzeby stara się 
Bank zaspokoić. Minister zgodny jest z 
wnioskodzwcami co do jednego, mianowi- 
cie aby Bank Rolny przynajmniej 80 albo 
90 proc. ziemi zgłoszonej do parcelacji 
prywatnej nabywał i parcelował, bo tylko 
wówczes zapobiegłoby się z jednej strony 
mieracjonslnej parcelacji, a z drugiej nad- 
miernej podwyżce cen ziemi, ale ten ideał 

może być osiągnięty, jeżeli 1) organizacja 
wydziału agrarnego w Banku Roinym bę- 
dzie tak doskonała, że potrafi te 90 prac. 
rozparcelować, 2) jeśli Bank Rolny będzie 
posiadał dostateczne fundusze na rabywa- 
nie tych majątków, 3) jeśli w budże.ie bę- 
dą umieszczone dostateczne sumy na Kre- 

KU R J E R 

preliminarzem budže- 

dyty, dzięki którym Bank Rolny będzie 
mógł sprzedawać ziemię nietylko tym, któ- 
rzy już ją posiadają, lecz i tym, którzy ze 
względów agrarnych najbardziej jej potrze- 
bują. 

a Przed 2 i pół laty Bank Rolny za- 

czął kupować szereg majątków, co skofi- 
czyło się tem, że naraził się na zarzuty, 

które wstrząsnęły jego podstawami. Tros- 
ką ministra było, aby przedewszystkiem 

naprawić wydział agrarny Banku. 
Obecnie nastąpiła znaczna poprawa. 

Na Pomorzu i w Poznaniu, na Wołyniu i 
gdzieindziej parcelacje Banku stoją na wy- 
sokości zadania. Z każdym miesiącem rez- 
szerza on swą działalność. 

Na październikowem posiedzeniu Ra- 
dy uchwalono kupić około 6 tys. ha do- 
brej ziemi, a w ciągu roku 1929 będzie 
mógł Bank nabyć i rozparcelować 20 tys, 
ha. Kapitał zakładowy Banku w 1926 ro- 
ku wynosił niespełna 13 miljon. dzisiaj 
wynosi 130 miljosów. 15 proc. tego kapi- 
tału postanowiono przeznaczyć na dzialal- 
ność agrarną Banku. Co do kredytów dłu- 
goterminowych, to po dzień 1-go listopada 
r. b. zostało przyznanych 38.157 pożyczek 
na 186 milicnów, z czego zostało wypła- 
conych 24.227 na 117 miljonów. Podań 
niezałatwionych pozostało 13.930 na sumę 
10 miljonów. 20.000 przyznanych pożyczek 
zwykle nie realizuje się z powodu różnych 
trudności. Jeżeli to odejmie się, to pozo- 
staje do zrealizowania jeszcze 56 miljonów, 
z czego już w listopadzie wypłacono 4 mi- 
ljony. Relników należy jednak przestrzec, 
aby zbyt lekkomyślnie nie wydawali na- 
przód pieniędzy, których jeszcze nie otrzy- 
mali. Następnie w sprawie pośrednictwa 
Minister wyjaśnia, iż ustawa o reformie 
rolnej wymaga rozparcelowania 200 tys. ha 
rocznie, Bank za$ może tsraz rozparcelo- 
wać tylko 20 tysięcy. Powstała tedy alter- 
natywa, albo zgodzić się na parcelację róż 
nych drobnych, nieodpowiedzialnych spó- 
łek, albo też zgodzić się na pośrednictwo 
silnych instytucyj, za któremi stoi kapitał 
i solidność osobista. Minister wolał te dru- 
gie, to zn. związać się z Bankiem  Wileń- 
skim, za którym stoi Towarzystwo Kredy- 
towe Ziemskie. 

Dziś nawet posłowie z lewicy przy- 
znają, że parcelacja idzie porządniej. Spra* 
wę tę minister omówi obszerniej, gdy wy* 
stąpi z projektem ustawy o uporządkowa” 
miu stosunków w Małopolsce Wschodniej, 
a następnie dla wszystkich dzielnic. Odda- 
nie parcelacji jednej instytucji ma ię złą 
stronę, że daje możność dyktowanią cen 
ziemi, ale można to zahamować mając 
wpływ na tę instytucję. Dzięki prawnym 
zarządzeniom od wiosny wzrost cen ziemi 
został zatrzymany. Rząd przy pomocy Ban- 
ku Rolnego doprowadził do rolnictwa 290 
i pół miljona zł. i do końca przekroczy 
to 300 miljonów. Dzięki temu, że prowa- 
dzi się politykę upełnorolnienia, także i 
służba folwarczna i małorelni dostają kre- 
dyty do 90 proc. Liczba nabywców ziemi 
o" wzrasta, a cena musi iŚć w 
górę. 

Co się tyczy zaległości rat od osad- 
ników, to sprawa nie przedstawia się by- 
najmniej tak źle, Obecnie włościanie w 
Polsce płacą zobowiązania aż w dwa razy 
lepiej aniżeli dawniej w Rosji. 

Pogłoski o tem, że nie płacą i nie 
mogą płacić, są nieprawdziwe. Zbijając 
wreszcie twierdzenie, jakoby pożyczki da- 
wane były tylko większej własności, Mini- 
ster stwierdza, że nie jest to zgodne Z rze- 
czywistością, gdyż 97,7 proc. przypada na 
własność rolną poniżej 50 ha. 

Przeciwke nagłości wniosku oświad- 
czył się pos. Przedpełski, motywując te 
tem, że choć ceny ziemi istotnie są wy- 
górowane, Jecz żądanie od Banku Rolnego 
żywszego udziału w kupnie i parcelacji 
sprowadziłoby "aczej zwyżkę cen, niź 
zniżkę. 

Pos. Staniszkis (Kl. Nar.) oświadczył, 
iż klub jego ze względów formalnyci: wstrzy- 
ma się od głosowania. 

W_I LEŃ S K 

WARSZAWA 20.XI (Pat). Pod adre- 
sem Banku Gospodarstwa Krajowego pod- 
noszono w ostatnim czasie zarzuty, że 
wstrzymał dalszy przydział kredytów budo- 
wlazych oraz, że realizacja zatwierdzonych 
przez komitety rozbudowy wniosków po- 
stępuje zbyt powoli, pedcinając normalny 
bieg rozpoczętych prac budewlanych. Prag- 
nąc zasięgnąć w tym względzie źródłowych 
informacyi przedstawiciel PAT. udał się do 
kompetentnych władz Banku. Prezes Banku 

Gospod. Kraj. dr. Roman Górecki udzie- 
lit następujących wyczerpujących wyja- 
Śśnień: 

„Przytaczane pod adresem Banku Go- 
spodarstwa Krajowego zarzuty są pozba- 
wione wszelkich rzeczowych podstaw i wy: 
nikają z zapoznawania roli, jaka przypadła 
Bankowi w finansowaniu ruchu budowiane- 
go ze środtów puhlicznych. Pomoc finan- 
Sowa państwa na cele budowlane opiera się 
w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzplitej 

z dnia 22 stycznia 1927 r. na dwóch iun- 

duszach rządowych: państwowy fundusz 
rozbudowy miast i państwowy fundusz bu- 
dowlany. Z tego ostatniego udziela się za 
pośrednictwem Banku Gosp. Krajow. go- 
tówkowych pożyczek długoterminowych na 
budowę. 

"Na fundusz budowlany składają się 
dotychczas dotacje skarbu państwa. Wyso- 
kość kredytów państwowych na każdy rok 
budowlany jest zgóry Ściśle ustaloną i po- 
dzielona na kontyngenty dla poszczególnych 
miejscowości również ściśle określone. 

W ramach sum, wyznaczonych @а 
gmin, komitety rozbudowy w większych 
miastach, a w mniejszych magistraty doko- 
nywują podziału kredytów między budują- 
cych, przesyłając zatwierdzone na pewną 
sumę wnioski Bankowi Gosp. Kraj. 

Rola Banku ogranicza się więc do 
uskuteczałenia czynności Ściśle bankowych, 
gdyż pożyczki udzielone być mogą tylko 
na wnioski magistratów, względnie komite- 
tów rozbudowy i tylko w ramach tych 
wniosków. 

O przypadających na rok 1928 su- 
mach kontyngentów zostały magistraty za- 
wiadomione, zarówno przez Bank Gosp. 
Kraj. jak również przez zarząd Związku 
Mast Polskich. Pozatem Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych osobnem rozporzą- 
dzeniem poleciło panom wojewodom, żeby 
komitety rozbudowy w przyznawaniu po- 
życzek budowlanych przestrzegały Ściśle 
granic kontyngentów na rok 1928. Wiele z 
miast nie zastosowało się jednak do tego 
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1 posiedzenia komisji oświatowej. 
WARSZAWA, 20-XI (Pat). Szjmowa 

komisja eświatowa pod przewodnictwem 
posła Kalinowskiego dokonała dziś trzecie- 
go czytania projektu noweli do ustaw z 
23 lipca 1926 roku i 2 marca 1927 roku, 
dotyczących szkół ukademickich. Po dy* 
skusjj, w której zabierali głos wicemini- 
ster Czerwiński i szereg posłów projekt 
noweli przeszedł w brzmieniu, proponowa- 
mem przez pos. Lesera. 

Przyjęty tekst przedłuża termin uzy- 
skiwania stopni doktorskich na wydziale 
prawa i lekarskim dó roku 1932 dla sła- 
chaczy studjujących zarówno według stare” 
go, jak i nowego systems. Pos. Błędowski | 
zgłosił jako wniosek mniejszości projekt, 
naznaczający jako ostateczny termin egza- 
minów dla starozystemowców rok 1929 na 
wydziale prawa, a 1930 nx wydziale me- 
dycznym. 

  

1 

Zdementowanie wersyj przeciwko Bankowi 
Gospodarstwa Krajowego. 

Rzeczowe wyjaśnienia prezesa dr. Góreckiego. 
i przesłane Bankowi w bieżącym sezonie 
budowlanym wnioski komitetów rozbudo- 
wy przekroczyły bardzo znacznie wysokość 
wyznaczonych i podanych do wiadomości 
miast funduszów. 

W rezultacie suma wniosków doszła 
do około 246 miljonów złotych, gdy ogól- 
ny kontyngent na rok bieżący wynosił oko- 
ło 100 miljonów, i tską sumę otrzymał 
Bank Gospodarstwa Krajowego z państwo” 
wego funduszu budowlanego. Wpływają- 
cych wniosków  ponadkontyngentowych, 
przekraczających będące do dyspozycji rzą- 
dowe fundusze Oo poważną sumę 146 mil- 
jonów złotych, Bank pokrywać oczywiście 
nie mógł i komitety rozbudowy czyniły 
źle, zatwierdzając pożyczki, o których po- 
winny były wiedzieć, że wykraczały poza 
ramy wyznaczonych danym miastom sum. 
Bank Gospodarstwa Krajowego nie mógł 
w tej żywotnej dla naszego gospodarst*a 
narodowego sprawie zająć stąnowisko kry- 
tyka, czy obserwatora gospodarki samo 
rządowej. Bank, licząc się z wytworzoną 
sytuacją, poczynił duży wysiłek, by jej 
ujemne skutki łagodzić. 

Po dzień 15 listopada r. b. Bank 
Gosp. Kraj. przyznał z własnych fundu* 
szów na cele budowlane 28 miljonów zło- 
tych, by w ten sposób przyjść z pomocą 
wielkiej rzeszy kooperatyw i osób fizycz- 
nych, które w zaufaniu do uchwał komi- 
tetów rozbudowy zaczęły budować bez moż- 
ności, czy to dokończenia, czy choćby do- 
prowadzenia budowli pod dach. 

Kończąc swój wywiad p. prezes za- 
znaczył: Muszę dodać, nie tyle na obronę 
komitetów rozbudowy, ile na ich częściowe 
usprawiedliwienie, że jednym z najbardziej 
istotnych powodów tego olbrzymiego prze- 
kroczenia tegorocznych kontyngentów jest 
rażąca dysproporcja między zapotrzebowa- 
niem w dziedzinie akcji budowlanej a wy- 
sokością kontyngentów, które ani w małej 
części nie mogą tych potrzeb zaspokoić. 
Naprzykład, czyż można zaspokoić potrze- 
by budowlane Łodzi sumą kontyngentu na 
rok 1928 w wysokości 6,9 milionów zło- 
tych, albo Białegostoku kwotą 640 tys. zł.? 
Ten stan utwierdza mnie w przekonaniu, 
że ostatnie przedłożenie ministra skarbu, 
wniesione do Sejmu, a idące w kierunku 
podwyższenia podatku od lokali o 4 proc. 
w myśl ustawy O rozbudowie miast, zuaj- 
dzie zrozumienie naszych ciał ustawodaw- 
czych i że w ten sposób choć w części tym 
olbrzymim potrzebom będzie można zadość 
uczynić. 

Z całej Polski. 
Wybory do rad miejskich w So- 

snowcu. 
W dniu 18 bm. odbyły się wybory do 

rad miejskich w Sosnowcu i Dąbrowie 
Górniczej. W Sosnowcu głosowało 53 proc. 
uprawałonych, w Dąbrowie 60 proc. Ko- 
muniści rzucili przed wyborami hasło, aże- 
by oddawać głosy na unieważnione listy 
wyborcze, lecz hasło to odniosło nikły 
skutek. 

„Poszczególne listy w Sosnowcu otrzy- 
mały: Nr. 1 (B. B. W. z Rz)— 9 mandat., 
Nr. 2 (PPS.)—15 mand., Nr. 3—(NPR. le- 
wicz)—1 mandat, Nr. 4 (NPR. prawica) — 
1 mand, Nr. 6 (Ch. Dem.)—1 m., Nr.7 i 
10 (ugrupow. narod.)—10 m., Żydzi—6 m. 
W Dąbrowie Górniczej uzyskał Bezpartyjny 
Blok 13 mand., PPS.—7, Ugrupow. nar.— 
6, żydowskie listy—3. 

Wybuch w porcie płockim. 
W ub. sobotę około godz. 19 min. 15 na 

lewym brzegu Wisły w Płocku dał się słyszeć sil- 
ny wybuch, poczem ukazały się kłęby dymu i 
ogień z domu, w którym robotnik portowy An- 
drzej Nowak preparował ładunki do rozsadzania 
kamieni w porcie. Przez nieostrożność spowo- 
dował eksplozję całego zspasu materjsłu wybu- 
chowego. Siła wybuchu była tak duża, ża dach 
został doszczętnie zerwany i odrzucony o kiłka- 
dziesiąt metrów od miejsca wypadku. W jednej 
chwili płomienie ogarnęły cały budynek. Trzy 0- 
soby znajdujące się w mieszkaniu, między które- 
mi był 13-letni syn Nowaka, doznały ciężkich o- 
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2 bltuy Bowleńskiej. 
Preliminarz budžetowy Litwy. 

KOWNO, 20.XI. (Ate). Rada Miki- 
strów opracowała preliminarz budżetowy 
na rok 1929. Budżet zamyka się cyfrą 265 
miljonów litów, a więc o 12 miljonów li- 
tów więcej niż w roku poprzednim. 

Preliminarz przewiduje znaczne sumy 
w celu przyjścia z pomocą ludności wiej- 
skiej, która ucierpiała z powodu klęski po- 
wodzi, a także celem zwalczania groźnej 
sytuacji gospodarczej Litwy, pogarszającej 
się nieustannie od czasu Ostatniego zarzą || 
dzenia rządu, zmierzającego do zamknięcia |. 
granic litewskich dla towarów polskich. 
przez co podniosły się ceny towarów włó- 
kienniczych, które dotychczas sprowadzano 
przeważnie z Polski, Również na rynku 
budowlanym daje się zauważyć znaczne o- 
słabienie z powodu zwiększenia cen ce- 
mentu, sprowadzanego głównie z Polski. 

4 bosjl Sowieckiej. 
Przyczyny trzęsienia ziemi na 

Krymie. 

MOSKWA 20.XI (kor. wł.). Przez u- 
czonych sow. zostały zbadane przyczyny 
ostatnich trzęsień ziemi w okolicach Kry- 
mu i Ukrainy południowej. Jak się okazu- 
je powodem trzęsienia jest opuszczanie się 
dna Czarnego morza. W ostatnich czasach 
opuszczanie się to postępuje w tempie b. 
powolnem. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Akademja z okazji dziesięciolecia nie- 

podległości państwa odbyła się w niedzielę we 
Lwowie. Na uroczystość przybył wojewoda Go- 
łuchowski, kamisarz rządowy miasta Lwowa Na- 
dolski i szereg innych osobistości. 

z = Parowiec szwedzki „Malmoe* rozbił 
> pobliżu wyspy Ameland. Trzy osoby ut3- 

nęły. 
= W ostatnich dniach nastąpiło w Kra- 

kowie uroczyste połączenie dwu najstarszych w 
Polsce sodalicyj kupców, istniejących od 1863 roku 
i ruchliwej sodalicji rękodzielników i przemysłow- 
ców w jedną wielką sodalicjię mieszczańską. 

= Organa kontrolne Magistratu krakow- 
skiego prowadzą śledztwo w sprawie rozlicznych 
nadużyć w elektrowni miejskiej, Dochodzenia za- 
taczają coraz szersze kręgi i obejmują, jak dono- 
si to pismo, ludzi stojących na kierowniczych 
stanowiskach elektrowni. 

= W niedzielę katolicka młodzież akade- 
micka w Krakowie obchodziła uroczyście poświę- 
cenie kamienia węgielnego pod własny dom. Uro- 
czystość zapoczątkowała Msza św. w kościele 
św. Anny. Następnie na placu Jabtonowskich, 
gdzie wznoszą się rozpoczęte mury nowego domu 
dokonał poświęcenia kamienia węgielaego metro- 
polita ks. Sapieha. 

= Ogólno-państwowy zjazd anty-alkoho- 
lowy bego sę w Lublinis w dniach 8 19 
grudnia r. b. 

= Protokóły konferencji Królewieckiej. 
Rząd polski przesłał Sekretarjatowi Ligi Narodów 
protokóły konferencji królewieckiej, 

= Gilbert Parker przyszłym min. skarbu 
Śt. Zjednoczonych. „Neue Freie Presse" donosi 
z Waszyngtonu, jakoby prezydent Hoover miał 
zamiar powołać agenta reparacyjnego Gilberta 
Parkera na sekretarza skarbu w miejsce Mellona. 

= W związku z mającymi się odbyć ur3- 
czystościami z okazji 10-lecia obrony Lwowa, ko- 
misarz rządu Nadolski wydał do ludności odez- 
wę, w której, wzywając do udekorowania miasta 
flagami i emblematami marodowemi, podkreślił, 
że czyn 22 listopsda pozostanie dla nas zawsze 
dniem uroczystym i radosnym, daiem oswobodze- 
nia i wolności. > 

= Polsko - czechosłowacka akademja ku 
uczczeniu dziesięciolecia republiki  czechosło- 
wackiej odbyła się onegdaj w Bazarze w Pozna 
niu. Sałę wypełniła publiczność, wśród której byli 
przedstawiciele władz Uniwersytetu, sfer nauko- 
wych, konsulat czechosłowacki w komplecie, kon- 
sul francuski i inni. Program akademji wypełniły 
przemówienia i produkcje artystyczne, 

= Nie powzięto jeszcze żadnej decyzji jak 
podaje „Le Matin* w sprawie siedziby konferencji 
rzeczoznawców. Prawdopodobnie jednak siedzibą 
konferencji będzie Paryż lub Bruksela. Stany Zje- 
dnoczone będą w okresie kilku dni zaproszone do - 
wyznaczenia rzeczoznawców. 

"= Z Okazji uroczystości !0-lecia niepodle- 
głości Łotwy poseł łotewski w Brukseli wraz z 
małżonką wydali przyjęcie, na którem byli obecni 
ministrowie belgijscy, ambasadorowie i posłowie 
innych państw oraz przedstawiciele kół towarzys- 
kich Brukseli. я 

= Votum zaufania dla rządu wyraziła izba 
grecka jednomyślnie. 

m Lloyd George poważnie zachorował. 
Przebywa on w swej posiadłości Surray. 

Znowodnśś-ecia Zwierzyńca 
Najstarsi z mieszkańców FWilna pa- 

miętają jeszcze czasy, kiedy tak zwany 
Zwierzyniec, położony na prawym brzegu 
rzeki Wilji, naprzeciwko samego miasta 
Wilna, był na przestrzeni kilku kilometrów 
otoczony wysokim ostrokołem, którego 
resztki widać było jeszcze w koficu zeszłe- 
go wieku. 

Sama nazwa Zwierzyniec wskazuje na 
to, że tu kiedyś były jakieś zwierzęta, 
gdzieś złapane i tu umieszczone, aby w 
tej głuszy leśnej do czasu korzystały z 
względnej welności, w tym prawie — ma- 
teczniku, że tak nazwiemy tę przestrzeń 
pokrytą wtedy nieprzebytym niemal sosno- 
wym lasem. Był to prawdziwy bór w ro- 
dzaju puszczy Białowieskiej, a choć mie 
spotykane w nim żubrów, to jednak pełno 
było tam grubego zwierza: dzików, łosi, je- 
leni, lisów i nieprzyliczona ilość zajęcy, a 
może chodził też i niedźwiedź kosmaty i 
srogi szary wilk. 

Wszystka ta zwierzyna przeznaczona 
byla na zabawę i przyjemności panów pol 
skich i litewskich, którzy na zaproszenie 
właściciela tego raju dla myśliwych, zabie- 
rali się do tępienia zarówno grubej zwie- 
rzyny, jak i obiitego, książęcego poczęstun- 
ku gościnnego gospodarza. 

  

'Tak wpływzł wesoło ten czas dopóki 
się nie zmieniły warunki i obyczaje. Przy- 
szły Inne cięższe czasy, kiedy nie można 
było sobie pozwelić ma kosztowne utrzy- 
manie Zwierzyńca i tę książęcą rozrywkę 
trzeba było zlikwidować. 

Po rozmaitych przygodach i zmia- 
mach właścicieli, Zwierzyniec dostał się w 
drodze spadku księżnej Hshenlohe - Schi- 
ilingsfiirst, następnie stał się własnością 
poety i wydawcy „Rosyjskiego Przeglądu" 
(„Ruskij Wiestnik*), Berga, który go sprze- 
dał znów Martinsorowi. | 

Cała przestrzeń, która nosi nazwę 
Zwierzyńca, zajmuje koło 180 dziesięcia 
(1944,000 metr. kwadr.) i podzielona jest 
ma dwie prawie równe części; jedna z nich 
pokryta była starym sosnewym lasem, dru- 
ga, to naga przestrzeń; Otoczona od ро- 
łudniowege - zachodu dość  wysekiemi 
wzgórzami. 

Berg posiadał Zwierzyniec bardzo 
krótko; pewne niepomyślne warunki zmusi- 
ły go do sprzedania tej posiadłości. Długo 
szukał na nią kupca w Wilsie, ale nie zna- 
lazł, dopiero spotkał takiego w Petersbur- 
gu. Był nim Dyrektor Stołecznego Lom- 
bardu p. Martinson. Tranzakcja odbyła się 
w roku 1892. Nowy właściciel, człowiek 
praktyczny, doszedł do słusznego wniosku, 
że ze Zwierzyńca można utworzyć nową, 

berlińskiege Tiergarten'u. Wszystko bowiem 
temu sprzyjało: i wysoko położona aucha 
miejscowość i las i malownicze brzegi Wi- 
Hi któremi się Mickiewicz jeszcze zachwy- 
cał. 

Kupić jednak, było łatwiej niż sprze- 
dać. Nowy właściciel, który myślał O zy- 
skaniu na tem miljonów, co zresztą bylo 
możliwe, nie wziął w rachubę  nieszrzyja- 
jącego mu prawa, istniejącego na obszarze 
byłych ziem Księstwa Litewskiego, które 
nie pozwalało Polakom nabywania ziemi 
poza ebrębem miasta, Zwierzynieć zaś na- 
leżał już do powiatu i w ten sposób głów- 
ni nabywcy odpadii. Ażeby obejść to pra- 
wo, trzeba było zacząć starania o przyłą- 
czenie Zwierzyńca do miasta Wilna. Tak 
goważna sprawa, jak przyłączenie prawie 
[całego miasta powiatowego do gubernjal- 
nego, musiała przejść przez liczne instan- 
cje administracyjne. Przy takich warunkach 
sprawa ciągnęła się ni mniej ni więcej tyl- 
ko — dziesięć lat. 

Przez ten czas sprzedaż działek była 
bardzo ograniczona, a wydatki zarówno 
bieżące jak i na włożony kapitał, stale się 
powiększały. Właściciel Zwierzyńca musiał 
zrobić krok stanowczy, —i ażeby uzasadnić 
prośbę o przyłączenie Zwierzyńca do Wil- 
na, postanowił złożyć miastu dar wyjątko- 
wy w swej hojności, mianowicie ofiarował     zdrową dzielnice miasta, czego Wilno bar- 

dzo potrzebowało; zrobić coś w rodzaju 

jstarym sosnowym lssem, w celu założenia 
tam parku i na inse potrzeby miasta (w 
tem 54,000 metr. kw. ziemi, gdzie jest o- 
becnie szkoła ogrodnicza). 

Oprócz tego p. Martinson ofiarował 
w gotówce 180,000 rubli na budowę mo- 
stu, który łączy obecnie Zwierzyniec z ull- 
cą Mickiewicza. Całą tę darowiznę ocenić 
można było więcej niż na pół miljona 
rubli, czyli więcej niż półtora miljona zło- 
tych i cała ona istnieje do dziś dnia. Za 
taki, rzec można, królewski dar, Zwierzy- 
niec został wreszcie w r. 1903 przylączo 
ny do miasta. Przestrzeń jego wynosi 
1,944 tys. metr. kwadr. i stanowi znaczną 
część całej zabudowarej przestrzeni Wilna, 
ma obecnie około 10,000 mieszkańców i 
już przynosi miastu i państwu dość ро- 
ważny dochód. 

Co zyskał jednak na tem  ofiarodaw- 
ca? Nic. Przeciwnie nawet—wszystko stra- 
cił. Okoliczności złożyły się dlań jaknajfa- 
telniej. Wszelkie rachuby zawiodły go cał- 
kowicie, klęskę poniósł zupełną a jak, zo- 
baczymy. 

W Petersburgu istniał dom bankierski 
Towarzystwa Pieczonkina i Sp., którego 
właściciel Zwierzyńca B. Martinson był 
spólnikiem. Wkrótce po przyłączeniu Zwie- 
rzyńca wybuchła wojna japońska, Jak zaw- 
sze podczas wojny, w sprawach handlo-   Wilnu około 225,000 metr. kwadr. ziemi 

na Zwierzyńcu prawie całkowicie pokrytej 
wych zrobił się zastój i wiele firm zban- 
krużowało, w tej liczbie Tow. Pieczonkina 

i Sp. Ponieważ Towarzystwo to robilOo 
bardzo wielkie obroty, według t. zw. „naj- 
wyższego rozkazu” została wyznaczona 
komisja likwidacyima i Zwierzyniec zali- 
czono do majątków przeznaczonych na 
spłacenie wierzycieli firmy. 

Komisja likwidacyjna rozsprzedała go 
prawie cały, mie dokończyła jednak swego 
dzieła, ponieważ przeszkodzili jej w tem 
Niemcy, w r. 1915-ym zajmując kraj, Tym- 
czaszm w Rosji wybuchła w 1917:ym re- 
wolucja, w której p. Martinson, mieszkają- 
ty wraz z dwiema córkami stale w Peter- 
sburgu, stracił wszystko co tam jeszcze 
posiadał. Po mnóstwie ciężkich przejść 
moralnych i fizycznych dostał się wreszcie 
do Wilaa, gdzie dziś tu mieszka, jako 84-0- 
letni, schorowany starzec, wraz z córką, w 
bardzo ciężkich warunkach materjalnych, 
człowiek którego kiedyś stać było na zło- 
żenie temu miastu miljonowego daru. 

Jakiekolwiek były pobudki tego, dar 
jednak pozostał taki jaki był, a nawet po- 
mnożył się z biegiem czasu, olbrzymią 
przynosząc korzyść Wilau. Dlatego teź u- 
ważumy, że miasto powinnoby pomyśleć w 
jakiś sposób o tak dotkniętym przez los 
ofiarodawcy i jego rodzinie, przez odpo- 
więdnie zabezpieczenie im bytu w postaci 
jakiegoś dożywocia dla p. M i jego córki 
czy córek. Będzie to piękny gest a zarą- 
zem akt pewnej sprawiedliwości. A.   
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Žycie gospodarcze. 
Polityka „krajowa* a zagadnienia gospodarcze. 

Z kół Ligi Samowystarcz. Gospod. w Wil- 
nie otrzymujemy następującą odpowiedź na kry- 
tykę jej działalności, której wyrazem był arty- 
kuł p. Łopacińskiego w ostatnim numerze „Przegl. 
Wil.* (Re d.) 

Р. Е, Łopaciński w Nr. 19 „Przeglą- 
du Wileńskiego” w art. p. t. „Modne has- 
ło” w sposób niezupełnie właściwy, pa- 

_ ruszył kwestję celowości akcji Ligi Bamo- 
— wystarczalności Gospodarczej. Gdyby p. 

Łopaciński zadałby sobie trudu przeczyta” 
nia odezwy L. S. G., rozplakatowanej po 
całem mieście, a zwróconej do ogółu 
młodzieży U. S. B., to wówczas nie mógł- 
by podejrzewać, że Liga zajmuje się 
propagowaniem idei, pokrewnych endeckie- 
mu „Rozwojowi“. Już sama obecność 
wśród szeregu podpisów organixacyj pol- 
skich również organizacji akademików Žy- 
dów, wyklucza wszelkie aluzje na temat 
powyższy. 

Pod pojęciem — patrjotyzm  gospo- 
darczy — jak wskazuje zacytowana po- 
wyżej 'odezwa, Liga rozumie, że należy 
popierać wytwórczość krajową przez walkę 
z panującą wszechwładnie w naszem  spo- 
łeczeństwi=, a niemającą głębszego uza- 
sadnienia manją zagraniczności, stwarza- 
jącej sztuczny popyt na towary obce, któ: 
rym przypisuje się specjalne zalety i wyż- 
szość rzekomo nieosiągalną. 

Mówiąc krócej, chodzi © to, by nie 
sprowadzano do Polski z zagranicy towa- 
rów luksusowych, oraz takich, które są 
produkowane w kraju o jakości nieustępu- 
jącej wyrobom krajowym. Z tego nie wy- 

kredyty hodowlane. 
W sprawie ustaienia zasad udzielania 

kredytów hodowlanych przez Państwowy 
Bank Rolny odbyła się konferencja, zwołs- 
na przez Centralny Związek Kółek Rolni- 
czych, w której wzięli udział przedstawicie- 
le wszystkich organizacyj spałeczno-rolni- 
czych w Polsce. Konferencja ta ustaliła 
szereg dezyderatów, które przesłano Pafi- 
stwowemu Bankowi Rolnemu. Główne z 

-. nich są następujące: 
1) Ustalono zasadę, by na terenis po- 

wiatu do rozprowadzania kredytu upowaž- 
nioną była jedna instytucja kredytowa; pierw- 
szeństwe należałoby dać sprawnie działają- 
cym spółdzielniom, następnie kasom ko- 
munalnym. W wypadkach zaś nieistnienia 
w danym okręgu żadnych z tych instytucyj — 
umożliwić petentom otrzymywanie kredytu 
drogą bezpośredniego zwrócenia się do 
właściwego Oddziału Państwowego Banku 
Rolnego. Odnośnie ziem b. zaboru pruskie- 
go wysunięto dezyderat, aby w tych okrę- 
gach kredyt był wydawany rolaikom bez- 
pošredrio przez odnośne Oddzialy Рай- 
stwowego Banku Rolnego. 

2) Kredyty wiany być udzielane ra 
cele następujące: 

a) na zakup bydła rogatego, 
b) owiec i trzody chlewnej, 
c) koni, 
d) na urządzenie gospodarstw drobio- 

wych i pasiek. 
3) Wypowiedziano się za przedłuże- 

niem terminu spłaty kredytu do lat 2-ch. 
Odnośnie sprawy prolongat, wypowie- 

dziano się za Ściślejszem wyjaśnieniem mo- 
żliwości prolongaty spłat kredytu, a miano- 
wicie w wypadkach klęsk elementarnych. 

4) Zebrani jednomyślnie wypowiedzieli 
opinję, że oprocentowanie, obciążające 
rolnika nie powinno wynosić więcej ponad 
8 proc. w stosunku rocznym. Dla pokrycia 
Państwowemu Bankowi Rolaemu różnicy 
zwykłego oprocentowania, postanowiono 
zwrócić się równocześnie do Ministerstwa 
Rolnictwa o wyasygnowanie z sum budże- 
towych odnośnych kwot celem obniżenia 
stopy procentowej mającej obciążać rolnika. 

5) Pierwszeństwo w uzyskiwaniu kre- 
dytu służy rolnikom, mogącym wykazać 
się celową pracą w zakresie hodowii, na- 
stępnie pierwszeństwo przed inmymi po- 
siadają zabiegający o pożyczkę na kupno 
materjału męskiego. Przy równych kwali- 
fikacjach hodowlanych pierwszeństwo ро- 
siadzją osadnicy wojskowi i cywilni, a na- 
stępnie właściciele gospodarstw scalonych 
i parcelanci. 

6) Ustaleno, iż dane do wzmianko- 
wanego wykazu o petencie winna dostar- 
czyć instytucji kredytowej organizacja opi- 
njująca podanie. 

1) Przedstawiciele organizacyj rolni- 
czych wyrażają życzenie, aby Państwowy 
Bank Rolny przed każdorazową zmianą 
obowiązujących zasad wydawania pożyczek, 
względnie ustalenia ich dla nowourucho- 
mionego kredytu, zechciał uprzednio po- 
rozumieć się z naczelnemi organizacjami 
rolniczemi (Związek Polskich Organizacyj 
Rolniczych, Polski Związek: Organizacyj i 
Kółek Rolniczych). 

8) Przedstawiciele organizacyj rolni- 
czych stwierdzają, że dotychczasowa ilość 
kredytów hodowlanych była niedostateczna 
w stosunku do rozwoju prac w zakresie 
hodowli oraz, że dotychczasowy sposób 
ich udzielania nie dawał częstokroć gwa- 
rancji celowego ich zużycia. 

9) Przedstawiciele organizacyj rolni- 
czych uważają za konieczne zorganizowa- 
mie stałej komisji, wyłonionej przez na- 
czelne organizacje rolnicze (Z. P. O. R. i 
P. Z. O. i K. R.), któraby zajmowała się 
repartycją sum, przeznaczonych przez Pań- 
stwowy Bank Rolny na kredyty hodowlane 
pomiędzy organizacje rolnicze, 

10) Przedstawiciele organizacyj rolni- 
czych wyrażają życzenie, aby w kolegium 
decydującem w Oddziałach Banku Rolne- 

twy” organizacji, w 

mika, jakoby Liga dążyła, by Polska zosta- 
ła sprowadzona do rzędu takich państw, 
įsk np. Rosja Sow., gdzie niema zupełnie 
importu, gdzie ludność spauperyzowała się 
w związku z etatyzmem całego życia go- 
spudarczego. Skąd p.  Łopacińskiemu 
przyszło pomawiać L. S. G. o agitację za 
bojkotem wogólę towarów zagranicznych, 
wywnioskować trudno. Widocznie p. Ło- 
paciński pie może ustosuakowywać się 
względem poczynań pozytywnych ze stro- 
ny młodzieży akademickiej, zmierzającej do 
polepszenia losu swej Ojczyzny przez po- 
prawę sytuacji gospodarczej w kraju — 
inaczej, jak negatywnie. Jest to taktyka 
przeciwstawiania się wszelkim poczynaniom 
twórczym, My, nowe zastępy przyszłej Wiel- 
kiej Polski, tą drogą nie pójdziemy. 

Na zakończenie jedna mała uwaga 
pad adresem redakcji „Przeglądu Wileń” 
skiego“. Jak można było w piśmie, po“ 
święconem sprawom krajowym i jak to 
można wywnioskować z innych artyku- 
łów w tym samym N-rze, zdradzającėm 
tendencję nawet na przewodnika po Wilnie, 
zamieszczać artykuł, który dobitnie wyka- 
zuje, że jego autor wcale nie orjentuje 
się w naszych stosunkach. Czy można 
przypisywać kierunek tak zwany „narodo- 

skład której między 
innemi wchodzą przedstawiciele z Z. M. D. 
Stow. Akad. Pracy Społ. „Myśli Mocar- 
stwowej“ ete. 

W. 5. 

go o przyznaniu pożyczki brali udział z 
głosem doradczym przedstawiciele organi- 
zacyj rolniczych, 

11) Przedstawiciele organizacyj rolni- 
czych zwracają się do Państwowego Banku 
Rolnego z wnioskiem, by kredyty hodo- 
wlane udzielane były li tylko w ścisłem po- 
rozumieniu z organizacjami rolniczemi, 

12) Przedstawiciele organizacyj rolni- 
czych wyrażają życzenie, by sumy przezna- 
czone przez Państwowy Bank Rolny na 
pożyczki hodowlane rozdzielane były na 
poszczególne organizacje tak, by każda z 
nich wiedziała, jakiemi sumami kredytu w 
ciągu roku rozporządza, 

13) Przedstawiciele organizecyj rolni- 
czych wyrażają życzenie, by kredyty hodo- 
wlane rozprowadzane były równomiernie, 
gdyż udzielenie jednorazowe większej iloś- 
ci pożyczek powoduje podrożenie materja- 
łu hodowlanego do cen, nieodpowiadają- 
cych ich wartości faktycznej, 

14) Poszczególne organizacje złożą w 
Państwowym Banku Rolnym za pošred- 
nictwem swych centralnych organizacyj u- 
zasadnione wnioski co do wysokości po- 
trzebnego im kredytu na rok najbliższy. 

„Nirtckfiiiusi“ o bania | przemyśle zbo- 
iwym w Polce. 

W korespondencji „Wirtschaftsdienst” 
z Polski znajdujemy następujące uwagi, do- 
tyczące naszego handlu zbożowego i prze- 
mysłu rałynarskiego. 

„Polska właściwie nie posiada zorga- 
nizowanego handlu zbożowego. Zaledwie 6 
do 8 proc. łącznych obrotów zbożowych 
przechodzi przez ręce rolniczych organizacyj 
handlowych oraz nielicznych poważniejszych 
wielkich kupców. Handel zbożowy epano- 
wany jest przez tysiące drobnych pośred- 
ników, o niezbyt rozwiniętem poczuciu 
etyki kupieckiej i pierwotnych metodzch. 

Ci drobni handlarze trzymają się zda- 
la od giełd zbożowych, tak, że obroty tych 
ostatnich są niezmiernie małe. 

Na circa 15 000 istniejących w Polsce 
młynów, zaledwie 5 proc. posiada pro- 
dukcję ponad 1,5 tonny dziennie. Tylko 
większe młyny, jednak, są w stanie zapew- 
nić obsłużenie przemysłu. W niektórych 
częściach kraju jest nadmiar młynów, w 
innych, o wysokim poziomie kultury rolnej, 
niema ich prawie wczle. 

Webec braku kapitałów rzadko się 
zdarza, aby młynarze kupowali ziarno bez- 
pośrednio od producenta. Po większej czę” 
ści zboże musi przejść przez ręce dwóch 
albo trzech pośredników, zanim dotrze de 
młyna. Okoliczności te pośnoszą, oczy- 
wiście, ceny mąki i innych produktów zbo- 
žowych“, 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Z posiedzenia Okręgowej Ко- 

misji Ziemskiej. W dniach 15 i 16 b. m. 
odbyły się jawne posiedzenia Okręgowej 
Komisji Ziemskiej. W pierwszym dniu po- 
siedzenia zatwierdzono projekt scalenia 
gruntów, mależących do gospodarzy wsi: 
Podworafńce pow. wileńsko-trockiego, Tre- 
skuny i Tuławo pow. dziśnieńskiego, Oraz 
na gruntach należących do gospodarzy wsi 
Cielewszczyzna pow. brasławskiego. 

Pozatem zatwierdzeniu uległo 6 spraw, 
traktujących © zaakceptowaniu projektu 
przymusowego zniesienia służebności past- 
wiskowej obciążającej niektóre dobra ziem- 
skie na terenie powiatu oszmiańskiego. 

W drugim dniu posiedzenia między 
innemi przychylnie załatwione sprawę za- 
twierdzenia projektu przymusowego  znie- 
sienia służebności pastwiskowej, obciąża- 
jącej dobra ziemskie Markowo, gminy le- 
biedziewskiej pow. mołodeczańskiego włas- 
ność Włodzimierza Straszyńskiego, na rzecz 
wsi Wisżuci tejże gminy i powiatu. 

Następne posiedzenie Okręgowej Ko-   i 18 grudnia b. r. 
misji Ziemskiej odbędzie się w dniach 17] względu 

w КО К ТОЙ 

Wczoraj do p. wice-wojewody Kirti- 
klisa zgłosiła się delegacja ludności powia- 

i p. Rusieckiego, która informowała p. wi- 
ce-wojewodę o stanie gospodarczym powia- 

Przedwczoraj władze bezpieczeństwa 
w Święcianach wpadły na trop szejki kol- 
porterów bibuły komunistycznej. Przepro- 
wadzona rewizja w jednej z piwnic dała 
obfity materjał obciążający w postaci 150 
klgr. bibuły komunistycznej, drukowanej w 

W związku z coraz liczniej powtarza- 
jącemi się prowokacjami ze strony litew- 
skiej straży granicznej, w pierwszym rzę- 
dzie zaś w postaci rozkopywania i niszcze- 
nia kopców granicznych, 6negdaj na od- 
cinku N. Troki komendant miejscowego 
baonu K. O. P. zmuszeny był zwrócić się 

Nocy onegdajszej w rejonie Wieżajn, 
patrolujący odcinek graniczny Żołnierze 
K. O.P. natknęli się na przechodzących 
przez polskie terytorium żołnierzy litew= 
skich, których usiłowali przytrzymać, Li- 

$tniki niewłaściwej oszczędności. 
Niejednokrotnie poruszano w prasie 

przyczyny katastrof kolejowych, jak rów- 
nież i miarodajne czynniki usiłowały im 
zapobiec. 

Wileńska Dyrekcja Kolejowa jest wi- 
docznie innego zdanią i chce być popular- 
ną, bo kosztem groszowych oszczędności z 
powodu redukcji niższego i personelu na 
małych stacjach, stacje te są stale terenem 
wypadków. 

Jako dowód przytaczam wypadek, 
jaki zdarzył się w dniu 13 b. m, w Bie- 
niakoniach. 

Z niewiadomej dotychczas przyczyny 
„zbiegł* ze stacji Bieniakonie nienalado- 
wany wagon towarowy w kieruaku W. So- 
lecznik. 

Na stacji, która tonie w ciemnościach 
egipskich, stały dwa pociągi zbierowei je- 
den z tych, zdążający w kierunku W. So- 
Jecznik rozbił wagon, który znajdował się 
już wówczas w połowie drogi między obie- 
ma stacjami. 

Dzięki temu, że był to próżny wa- 
gon katastrofa ta nie przybrała więk- 
szych rozmiarów, a jedynie zakończyła się 
całkowi tem rozbiciem powyższego wa- 
gonu. 

Winowajcą, według zdania Dyrekcji 
Kolejowej jest kierownik ruchu p. Markie- 
lis, który został niezwłecznie zawieszony 
w czynnościach służbowych, lecz będąc 
dobrze obznajmiony ze stanem rzeczy, 

— Rezerwa zbożowa. Wczoraj prezydent 
miasta p. Folejewski odbył blisko godzinną kon- 
ferencję z przedstawicielem Banku Rolnego w 
Warszawie w sprawie pożyczki na zskup rezerwy 
zbożowej dla Wilna. Pożyczka ta częściowo z0- 
stała już wykorzystana, miasto bowiem poczyni- 
= a r Poznańskiem zakupy zboża na sumę 

,000 zł. 

Z CAŁEJ POLSKI. 

— Poprawa naszego bilansu han- 
dlowego. Według _ urzędowych _ obli- 
czeń bierne saldo bilansu handlowego w 

j październiku wynosi 38,505 tys. zł., czyli 
zmniejszyło się w porównaniu do wrześ- 
nia o 29,935 tys. zł. 

Przywieziono w październiku ogółem 
419,499 tonn wartości 277,200 tys. zł., 
wywieziono zaś 1,989,240 tonn wartości 
238,695 tys. zł. W porównaniu z wrześ- 
niem wywóz wzrósł o 34,352 tys. zł., przy” 
wóz zaś o 4,417 tys. zł. 

Największe zmiany w pozycji wywo- 
zu wykazuje grupa artykułów spożywczych, 
w której zwiększemie w porównaniu z 
wrześniem dosięgło sumy 18,732 tys. zł. 
©О 1,209 tys. zł. zwiększył się następnie 
wywóz trzody chlewnej, nasion eleistych— 
o 2,557 tys. zł, paliwa — e 6,833 tys. 
zł, a w szczególności węgla — o 5,559 
tys. zł,, wreszcie grupy metali — o 9,410 
tys. zł. Inne grupy nie wykazują większych 
zmian. 

Znaczniejste zmniejszenie wywozu 
dało się zaobserwować w grupie włókien” 
niczej — o 5,381 tys. zł. 

Zmniejszył się natomiast wydatnio 
przywóz artykułów spożywczych — o 2,980 
tys. zł., przywóz maszyn i aparatów zmniej- 
szył się o 2,507 tys. zł,, żuzli Thomasa — 
o 3,177 tys. zł., nawozów sztucznych — o 
1,174 tys. zł, skór wyprawionych — o 
1,313 tys. zł. 

Największe zwiększenie w pozycji 
przywozu wykszuje grupa włóknista — o 
4,895 tys. zł. Poważniejszemu A, 
uległ dalej przywóz grupy metali — o 
2,863 tys. zł., grupy materjałów przetwo- 
rów chemicznych organicznych — o 2,732 
tys. zł., saletry chilijskiej — o 2.137 tys. 
złotych. 

  
Z ZAGRANICY. 

Organizacja przemysłu Iniarskiego. Ze 
na niedostateczne zaopatrzenie rynku 

  

  

  

Strzelanina z powodu nocnej wizyty strażni- 
ków litewskich na naszem terytorjum. 

LL BN SK 

Wiešci i obrazki z kraju. 
Delegacja z pow. dziśnieńskiego u p. wice- 

wojewody. 
tu, składając jednocześnie szeroko umoiy- 
wowany memorjał w sprawie ulg i pomo- 

tu dziśnieńskiego w osobach: rabina Jeffe | cy dla ludności tego powiatu, dotkniętej, 
jak władomo, klęską nieurodzsju. (x) 

Wykrycie składu bibuły komunistycznej 
w Święcianach. 

językach: polskim, żydowskim i rosyjskim. 
W związku z powyższem aresztowano 

kilka osób, przy których znaleziono więk- 
52е sumy pieniężne w walucie polskiej i 
o oraz korespondencje z za kor- 
lonu. 

Graniczne władze polskie interwenjują. 
do komendanta lit. str. granicznej, z któ- 
rym odbył dłuższą konferencję w tej spra- 
wie. W wyniku interwencji przedstawiciela 
władz polskich, komendant litewski obiecał 
ukrócić samowolę podwładnych mu żoł- 
nierzy. 

twini jednak obsypali patrol K.O.P. gradem 
kul karabinowych, poczem cofnęli się na 
swoje terytorjum. Dzięki panującym ciem- 
nościom prowokacyjne strzały żołuierzy 
litewskich chybiły celu. 

stwierdzam, że człowiek ten padł jedynie 
ofiarą swego obowiązku. 

P. Markielis cieszy się u obywzteli 
w Bleniakoniach bardzo dobrą opiają i 
jest znany z tege, iż nie używa żadnych 
narkotyków, gdyż nawet nie pali tytoniu i 
może śmiałe uchodzić za wyjątek między 
urzędnikami kolejowymi. 

Winę tego wypadku należy raczej 
przypisać właśnie samej Dyrekcji Kolejo- 
wej, która zapewne na djety dla wyższych 
urzędników odpowiednie fundusze zsrezer- 
wowała, a ci widocznie jeżdżą moterowe- 
mi drozynami raczej mna spacery, ani- 
żeli na inspekcje. 

Bo gdyby który z tych panów o g. 
2-giej w nocy przybył kiedykolwiek na 
ową stację i zobaczył w jakich warunkach 
odbywa się służba, toby napewao wypadek 
niniejszy nie miał miejsca. 

Noc ciemna, choć oko wykol, šwia- 
teł żadnych niema, na stacji tylko kierow- 
nik ruchu i zwrotniczy, a w dodatku dwa 
pociągi zbiorowe. 

Kierownik ruchu zostawia na łaskę 
losu kasę i telegraf, gdyż pełni funkcję 
wagowege, zwrotniczego etc. podczas gdy 
dyżurny zwratniczy zajęty jest Fprzesuwa- 
p" wagonów, wyładowaniem towarów 

Kod 
Zapytaję, czy w tych warunkach o 

zbrodaiczy zamach trudno? 
A stawiam to pytanie tembardziej, iż 

dla oszczędności zniesiono nawet jedyną 
lampę gazową i zredukowano stróża. 

wydatniejszego zsopatrzenia w surowiec lnianego 
przemysłu Z. S. R.R. W kampanji 1928/29 r. 
zwiększenie to ma csiągnąć 83,000 ctr., a ogólna 
przetwórczość 983,000 ctr. Inu. Mimo wszystko 
nie odpowiada to rzeczywistym potrzebom rosyj- 
skiego przemysłu lnianego, tak iż konieczny jest 
przydział określonych kontyngentów poszczegól- 
nym fabrykom. Również postawiona została dale- 
ko idąca racjonalizacja 
dnocześnie połączenia „Lnocentra" z trustem fa- 
bryk Inisnych iwanowo-Woźciesieńska w jeden 
wielki koncern. Koncern ten będzie największym 
w Europie. Będzie on obejmował 71 proc. z czyn- 
nych w Z. S. R. R. wrzecion, oraz 77 proc. ma- 
szyn tkackich, zatrudniając 65.000 robotników przy 
2500 własnych sklepach. Brit 

RUCH WYDAWNICZY. 
Wyszedł z druku Nr. 22 „Rolnika 

Ekonomisty“ organu Związku Polskich 
Organizacyj Rolniczych. 

Numer zawiera w treści: artykuły pp. 
prof. d-ra W. Iwanowskiego p. t. „W spra- 
wie produkcji spirytusu ma mieszanki na- 
pędne* i d-ra W. Borowskiego p. t. „Za- 
stosowanie rejestrowego zastawu rolniczego 
w życiu praktycznem”*, sprewszdanie z 
działalności Związku Polskich Organizacyj 
Rolniczych, konjunktury cen, kronikę kra- 
jową, kronikę zagraniczną, przegląd pl- 
śmiennictwa krajowego i zagranicznego, 
recenzje i sprawozdania oraz statystykę". 
  

Giełda warszawska a dn. 20, XI. b r. 
DEWIZY: = 

Dolary „ 8,88/2-—8,861/2 
Belgja ‚ 123,92—123,61 
Holandja . „. 358,10—357,20 

Nowy - jork „ 8,90 — 8,88 
Paryż . 34,85—34,76 
Praga . ч „  26,42—26,36 
Srwajc4ria, ‚ 171,69—171,26 
Stokholm . ‚ 238,40—237,80 
Wiedeń | « ‚ 125.31—125.00 
Marka niemiecka 212,47. 

Akcje: Bank Polski 174, Spółek Zarob. 
80. Siłą i Światło I em. 122 — II em. 109 — 110. 
Częstocice 50. zało 94. Nobel 26. Lilpop 37,75— 
37 — 90. Modrzejów 34. Ostrowiec s. B. 105 — 
104 — 50. Parowóz 29,50. Pocisk 5,55. Staracho- 
wice 41,50 — 42. 

Papiery procentowe: 40/0 pożycz- 
ka inwestycyjna 118 — 117,25. 5%0 poż. dolarowa 
98—101. 5%0 Konwersyjna 67, 5% kolejowa 1926 r. 
60. 6% dorarowa 1920 r. 85,50. 10%0 kolejowa 
102,50. 80/o listy zastawnee Banku Gosp Kraj. i 
Banku Rolnego, obligacje Ranku Gosp. Kraj. 94. 
41/20,0 ziemska 48,75—48,60. 7% ziemskie dolaro- 
we 55. 5/o warszawskie 55, 8% warszawskie 68,75.   Inianego w Rosji opracowuje się obecnie plan 4,P/o łódzkie 62. 

za lnianego, a je-; 
» 
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Widocznie rozbijanie wagonów w ta- 
kich warunkach daje skarbowi większe do- 
chody, niż zaangażowanie stróża i oświete 
lenie terenu stacji. 

Jeżeli piszę tych parę uwag, to za- 
strzegam się, iż nie w tym celu podaję je 
do wiadomości publicznej, by komuś z 
wyższych urzędników Wileńskiej Dyrekcji 
Kolejowej sprawić przykrość, lecz celem 
zapobieżenia złemu. na przyszłość i spo- 
dziewam się, iż nie będę głosem wołają 
cym na puszczy, bo zważcie Szanowni Pa- 
nowie, że tu chodzi © ochronę dobra pafń- 
stwowego i życie tysięcy obywateli, padró- 
żujących kolejami. 

Jeżeli instrukcje kontrolerów są wad- 
liwe, to meżna wzorować się na wojsko- 
wych, bo wiadomem każdemu jest, iż u. 
p. oficer inspekcyjny kontroluje warty w 
nocy, bo wtedy dopiero widać, gdzie trze- 
ba posterunki wzmocnić, a gdzie oświetlić 
teren. 

Analogiczne wypadki i w służbie ko- 
lejowej powinny mieć miejsce i ręczę, iż 
rezultaty tego nie dadzą długo czekać na 
siebie. 

Bronisław Śniechowski. 
Bieniakoni., dnia 18. XI. 1928. 

KRONIKA WIL.-TROCKA. 
— Otwarcie przedszkola i _ stacji 

opieki nad dziećmi w Bezdanach. W nie- 
dzielę dnia 18 b. m. odbyłe się w Bezda- 
nach poświęcenie ochrony dzieci (ргхей- 
szkola) i stacji opieki nad dzieckiem. Pla- 
cówki te powstały staraniem Wileńskiego 
Oddziału Powiatewego Związku Ziemian, 
na którege czele stoi p. Wacława Sławiń- 
ska, organizacja zaś obu tych pożytecznych 
instytucyj dokonana została przez znaną w 
tej dziedzinie działaczkę p. Marję Przewloc- 
ką. Poświęcenia dokenał ks. proboszcz z 
Niemenczyna, który wygłosił krótką prze- 
mowę. Następnie zabrał głos p. wcjeweda 
wileński Władysław Raczkiewicz, który pod- 
kreślając doniosłe znaczenie otwartych dziś 
instytucyj, wyraził się z uznaniem © zasłu- 

Igach pań organizatorek z Sejmiku Powia- 
towego. P. wojewoda wypowiedział nadzieję, 
że miejscowa ludność oceni należycie zna” 
czenie tych placówek, które przyczynią się 
do podniesienia fizycznej i moralnej war- 
tości młodego pokolenia. Zkolei przema- 
wiał starosta Witkowski dając ebraz histo” 
rji powstania tych instytucyj i zwracając 
uwagę na ich znaczenie dla ludneści, któ 
ra tłumnem przybyciem na uroczystość 
poświęcenia dała wyraz swemu zrozumie” 
niu ich doniosłości. W uroczysteści wzięli 
również udział naczelnik wydziału Opieki 
Społecznej p. Jocz, maczelnik p. Trocki, 
starosta grodzki p. lszora i szereg le- 
karzy. (x). 

RRONIKA NOWOGRÓDZKA. 
— Zaślubiny. W niedzielę, dnia 18 b m. 

proboszcz nowogródzki pobłogosławił w miejsco- 
wej farze związek małżeński pomiędzy p. ldalją 
Drelinżanką, a p. Jerzym Stanisła- 
wem Święcickim, urzędnikiem pocztowym 
w Wilnie. - W parę godzin po obrządku ślubnym 
goście weselni podejmowani byli przez rodziców 
panny młodej w folwarku Juljanowie w powiecie 
nowogród zkim. 

Z POGRANICZA. 
— Ucieczka więźniów. 18 b. m. z aresztu 

dorsźnego w Rubieżowiczach po dokonaniu wy- 
łomu w ścianie zbiegło 3 więźniów, podejrzanych 
o napady rabunkowe, Wszczęty za zbiegami po- 

ści = doprowadził narazie do pozytywnego 
rezultatu, 

  

Nowości wydawnicze. 
„_, — Młody pisarz—marynista, Tadeusz Dę- 

!bicki, którego oba pierwsze utwory: „Z dzien- 
nika marynarza” i „Moienzi Nzadi* przyjęte były 
przez krytykę i publiczność bardzo przychylnie,     napisał nową „opowieść morską” p. t. „Od brze- 
gu do brzegu*. Jest to idylla, dzieje księżycowej 

i miłości marynarza. Subtelnie narysowane są po- 
staci obu przyjaciół, młodych „wilków** morskich, 
na tle zwierzeń których rysuje się romans. Miłą 
i niepowszednią jest sylwetka młodziutkiej wła- 
Scicielki tawerny „miss“ Carmen. Całość chwyta 
za serce szczerością i czystością tego niezwykłego 
„zdarzenia miłosnego. (Nakł. Gebethnera i Wolifa. 
Cena zł. 5). 

— W osobie Boiesława Szczepko0w- 
skiego, autora powieści p. t. „Niedžwiedž“, która 
ukazała się właśnie na półkach księgarskich, lite- 
ratura piękna zyskuje nowy, deielny talent epicki. 
Rzecz dzieje się w Rosji, tuż przed wojną, w cza- 
sie wojny Oraz na początku rewolucji, a rozgrywa 
się około osoby emigranta-Polaka, kowala wios- 
kowego, oraz jego przyjaciela, ułaskawionego 
niedźwiedzia puszczy, Kapitalne, pełne humoru i 
zajęcia sceny z życia wsi rosyjskiej, z całą jej 
bezdenną głupotą i zabobonem chłopów, wyrazi- 
ście narysowane typy „urjadników',  popów, 
„starszyn*, cudownie rzeźbiona postać kowala — 
nowoczesnego Longinusa Podbipięty, niezapom- 
niany okaz rodu niędźwiedziego — Bartek, prze- 
miłe dziewczę polskie, Marusia — wszystko to aż 
kipi życiem w tej powieści i wraża się trwale w 
pamięć i serce czytelnika, tak rzadko dziś otrzy- 
mującego rzetelną strawę duchową. (Nakł, Gebeth- 
nera i Wolifa. Cena zł. 7.50.). 

  

         

        
      

   Nauczycielom i wychowawcom 
polecamy na GRUDZIEŃ łatwe obsaz- | 

ki sceniczne: 
H. Romer, Nasza A PZ 
M. Reuttówna, Św. Mikołaj . 40 

Król Migdałowy 40 „ 

Księgarnia Józeła Zawadzkiego 
WILNO. Zamkowa 22. 3780 | 

gr. 

  

     

Dom "murowany, parterowy do sprze- 
dania. Światło elektryczne, wodo» 

ciąg. Dow. Kolonja Wileńska 7, Marja Jasus. 

UWAGA! 3155 

Samochod G-cio ssobowy 
europeikę okazvinie sprzedam bardzo 
tanio. Zawa!na 56 m. 12, tel. 133, do 12. 

    
 



  

  

K5RIER wt! L KE R 3 XI Nr. 267 (1314) 
  

KRONIKA. 
  

4 

Dziś: Ofiarowanie N. M. P. 
Sroda | Jutro: Cecylji. 

21 Wschód słońca—g. 7 m. 00 

listopada.| Zachód „  g.15m.1i       
URZĘDOWA. 

— Konferencja w sprawie zwalczania że- 
bractwa. Onegdaj w wydziale Opieki Społecz- 

nej pod przewodnictwem p. naczelnika Jocza od- 

była się konferencja przedstawicieli odnośnych 
władz, na której omawiano sprawę odpo - iedniego 

zorganizowania akcji zwalczania żebractwa na te- 
renie Wilna i poszczególaych powiatów woje- 
wództwa wileńskiego. (x). 

MIEJSKA. 

— Stan wody na rzece Wilji. Ostatnie 
deszcze spowodowały, że woda ma rzece Wilji 
podniosła się o 60 ctm. ponad poziom normalny. 

— Legalizacja narzędzi mierniczych i waz. 
Przypominamy, że Okregowy Urząd Miar i Wag 
dokonywuje obecnie legalizacji narzędzi mierni- 
czych i wag nie posiadających trzechietnich cech 
Jegalizacyjnych, a będących w użycu u kupców 
zamieszkujących na terenie III i IV kom. P.P. 

Legalizacja będzie trwała do 1 grudnia r. b. 
— Posiedzenie Komitetu Ro:budowy. 

poniedziałek 26 b. m. w lokalu Magistratu o godz. 
8-ej wiecz. odbędzie się posiedzenis. Komitetu 

Rozbudowy m. Wilaa, na którem omówiona %0- 
stanie Sprawa wykorzystania resztek kontyngentu | 

budowlanege na rok bież. į 
— Realizacja pożyczki budowlanej. Jak! 

się dewiadujemy jeszcze w miesiącu bieżącym 
zrealizowana zostanie w Banku Gospodarstwa 
Krajowego IV z rzędu pożyczka w wysokości 
50.000 zł. Pożyczka ta przeznacza się na drobne 
remonty domów. 

SANITARNA. 

— Choroby zaksźne w Wilnie. W tygod-! 
niu ubiegłym zanotowano na terenie m. Wilna 36; 
wypadków zasłabnięć na choroby zakażac; w tej; 
liczbie na tyfus brzuszny—2; płonicę—3; ospę Ę 
wietrzną—4; różę—1; krztusiec—14; gruźlicą—1 

  

torzeckiemu życzytny rychłego powrotu do zdro- 

wia, szkole zaś — dalszego, pięknego rozwoju. 

WOJSKOWA. 

— Kto staje do zebrań kontrolnych. Dziś 

21 listopada do zebrań kontrolnych stają szerego- 

wi rezerwy i pospolitego ruszenia urodzeni w r. 

1896, którzy w latach ubległych nie odbywali 

ćwiczeń wojskowych (rezerwiści) względnie nie 
zgłaszali się do zebrań kontrolnych (pospolitacy), 

a Lk as rozpoczynają się na L, Ł. M 

N. O.P. Z. 
Jutro 22 listopada do zebrań kontolnych 

stają również urodzeni w roku 1896 nazwiska, 

których rozpoczynają się na R. S. U. (x) 

— Uroczystość poświęcenia nowowybudo- 

wanych domów mieszkalaych dla podoficerów. 
Wczoraj o godzinie 12 w południe na placu tuż 

przy koszarach 23 pułku ułanów odbsła się uro- 

czystość poświęcenia dwóch newozbudowznych 

gmachów przeznaczonych na mieszkania dla po- 

doficerów artylerji garnizonu wileńskiego. Na uro- 

czystość przybyli przedstawiciele władz państwo- 

wych z p. wice-wcjewodę Kirtiklisem 1 p. prez. 
Folejewskim i władz wojskowych z dowódcą O. 

K. Ill generałem Litwinowiczem i komendantem 

garnizonu pułkownikiem Krok-Paszkowskim na 
czele. Aktu poświęcenia dokonał J. E. ks, biskup 
Bandurski, który wygłosił piękne okolicznościowe 

przemówienie. Przemawiał również gecerał Litwi- 

nowicz. A 
Nowozbudowane gmachy mają ogółem 36 

mieszkań jedno i dwupokojowych urządzonych 

według najnowszych wymogów technicznych i sa- 
nitarnych, przedstawiają się okazale tembardziej, 

że zbudowane są w miejscu bardzo odpowiedniem 

i zdrowem. : : 
Należy zaznaczyć, że władze wojskowe dzię- 

ki poparciu centralnych władz nk? spra- 

wę kryzysu mieszkaniowego wśród wojskowych 
zlikwidować i to w prędkim czasie ponieważ już 
obecnie nowe trzy gmachy mieszkaniowe na po- 

lach na Pióromoncie są już w budowie, plany 

wzniesienia nowych budowli są już zaakceptowa- 

ne, a kredyty na budowę są już przeznaczone. (x) 

ZEBRANIA 4 ODCZYTY.     (zmarło 1); jaglicę—5; zausznicę—2 i grypę—2. 

Z UNIWERSYTETU. i 

— Państwowa Komisjaj Egzaminacyjna 
przy Wydziale Sztuk Pięknych U.S. B. dla egza- 
minów z rysunku, jako przedmiotu nauczania w: 

szkołach średnich ogólnokształcących i seminar- | 
jach nauczycielskich podaje do wiadomości kan- | 
dydatów, życzących sobie przystąpić do egzaminu : 
w terminie simowym, że podania ;o dopuszczenie 
do egzaminu wraz z załącznikami należy składać 
na ręce EO w Dziekanacie Wydzia- 
łu Sztuk Pięknych najpóźniej do dnia 28-go li- 
stopada r. b. (ul. Uniwersytecka 3, parter). 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Z życia szkolnego. Nieraz na t- m miejscu 
zwracaliśmy uwzgę społeczeństwa na pięknie się 
rozwijżjące młode gimnazjum im. Czackiego, któ- 
rego pierwszy dyrektor p. Świętorzecki okazał 
się świetnym organizztorem, bo wciągu paru lat 
przekształcił kursa maturalne w gimnazjum i zdo- 
był na własność gimnazjum odpowiędni gmach. 
Obecnie wyczerpany nerwowo p. Świętorzecki 
opuścił swe stanowisko, aby odbyć dłuższą i po- 
ważną kuracię. Kierownictwo gimn. objął dyr. 
Zagorzelski, b. prof. Uniw. Petersburskiego i rek- 
tor Akademii Rolniczej w Petersburgu. Nowy 
dyrektor wnió:ł do pracy to, czego brakowało 
młodemu i utałentowanemu organizatorowi: głę- 
boką erudycję naukową i wieloletnią, świetną ru- 
tynę pedsgogiczną. To też szkcła obecnie jakby 
nsbrała nowego ducha i juź po pierwszym okresie 
można skonstatować ogromne postępy. P. Świę-   

  

Miejski Kinematograf 

Kalforalno - Oświatowy 
SALA MIEJSKA 
(Ostrobramska 5) 

K!INO-TEATR 

HGLIDO * э 
Wilešska 38. 

KINO 

LIAMS ze swym sły 
WOLF HEARTEM. 
Kasa czynna od godz. 3 

Od dnia 19 do 21 listopada 1928 r. 
WE będą wyświetlane filmy: 

Nadprogram: 

Żółty paszport 

— U Techników. Dnia 23 listopada r. b. w 
piątek o g. 8 m. 30 wiecz. wygłosi odczyt p. inż. 
E. Rouba ped tytułem „Walka z klęską pożarów”. 
Wejście dle członków stowarzyszenia i wprowa- 
dzonych gości bezpłatnie. 

ARTYSTYCZNA. 
— 53-cia Sroda Literacka odbędzie się dzi- 

siaj 21 listopadz o godz. 8 wieczorem w zwykłym 

lokalu ul. Św. Anny 4. Prof. Mieczysław Lima- 

nowski opowie wrażenia ze swych ostatnich pod- 
róży w kraju i zagranicą, poczem ku uczczeniu stu- 

lecia śmierci Franciszka Schuberta przemówi p. 
Stanisł+w Węsławski, a pieśni Schuberta wykona 
p. K. Święcicka. Związek Literatów wynajął na 

sezon zimowy fortepian koncertowy Schroedera, 

Wstęp dla członków I gošci wprowadzo- 
nych. 

ŻYCIE BIAŁORUSKIE. 

— Zjazd delegatów biał. Chrześć. Demo- 
kracji. 25 b. m. w. sali Białoruskiego AŁMA 
Gospodarki i Kultury przy ulicy Ostrobramskiej 8 
odbędzie się zjazd białoruskiej Chrześcijańskiej 
Demokracji. Na zjazd przybędą delegaci z tere- 
nu całych Ziem Wschodnich. Z ułożonego po- 
rządku dziennego ziazdu wynika, że 1) referat 
o ideologii białoruskiej Chrześcjańskiej Demokra- 
cji wygłosi ks. Godlewski. 2) referat o progra- 
mie białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji wy- 
głosi pos. Stspowicz. 3) sprawozdanie z dzialal- 
ności Zarządu partji zda pos. Karuzo. 4) o spra- 
wach organizacyjnych będzie mówił p. Szutowicz. 

WILCZE SERCE 
nnym psem 

m. 30. Początek seansów od godz. 4-2]. 
„NAPOLEON i LUDWIKA*, 

Dziśl Supersensacja dla Wilnal Żłóta serja „SOWKINO* w Moskwie. Hańbiący 

(Książka kontrolna), Wielki dramat obyczajowy w wykonaniu 
artystów Moskiewskiego Teatru Stanisławowskiego. 

Cud Techniki, gry i reżyserji. Film © niebywałej wartości artystycznej, który poruszył cały świat. 
Honorowe bilety nieważne. Seansy o godz. 4, 6, 8i 10.15. 

Dziś! Naipotężniejsze arcydzieło doby obecnej ze złotej serji „grupy wielkich gwiazd ekranu“, 

5) poszczególni o złoźą sprawozdania ze 
swej działalności. 6) wybory do Zarządu partji. 
7) uchwały. 8) sprawy bieżące. 

SPRAWY 2YDOWSKIE. 

— Badanie stanu szkolnictwa. Gmina ży: 
dowska wyłoniła z pośród swych członków ko- 
misję, która będzie miała za zadanie zbadanie sta- 
mu szkolnictwa żydowskiego i określenia wyso- 
kości niedoborów w budżetach poszczególoych 
szkół. Powyższe dane będą P przy Sta- 
raniach o przyznanie kredytów na szkolnictwo 
żydowskie. (x). 

— |sterwencja w sprawie wydalonych z 
fabryki tytuniowej. Dr. Wygodzki interwenjowai 
w Dyr. Monopoli Państw. w sprawie zwolnionych 
w swolm czasie z fabryki tytoniowej kilkunastu 
robotników-Żydów. Interwenjującemu zależy na 
przyjęciu wydalonych z prowrotem do pracy. (x). 

— S:rawa schroniska dziennego dla dzieci. 
U pana prezydenta Folejewskiego była delegacja 
Związku Kobiet Żydowskich, która przedstawiw- 
szy projekt urządzenia dziennego schroniska dla 
dzieci, matek zzjętych pracą zarobkową, delegacja 
prosiła p. prezydenta o poparcie i subsydjum w 
wysokości 2 tys. złotych. P. prezydent oświadczył, 
iż pomyślne zzłatwienie powyższej prośby uzależ- 
nia od zapozaania się Magistratu z szczegółowym 
projektem organizacji schroniska. 

Teatr | muzyka. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Operetka Warszawska". Od czwartku, 
dnia 22 b. m. rozpoczyna gościane bóg Ze» 
spół operatki warszawskiej z Lucy Messal, J. Re- 
do, B. Horskim i B. Romaniszynem na czele, Gra- 
ma będzie arcywesoła operetka w 3-ch aktech 
Nexa „Pan Minister na inspekcji”, która w War- 
szawie cieszyła się nadzwyczajnem powodzeniem. 

Bilety wcześniej do nabycia w „Orbisie“, 

REDUTA (na prowincji). 
— Dziś w Baranowiczach „Car Paweł I* £ 

K. junoszą-Stępowskim w postaci tytułowej. - 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia*) 
— Występy Karola Hanusza, Dwa przed- 

stawienia po cenach zniżonych. Dziś i jutro Te- 
atr Polski daje dwa przedstawienia dla Inteligen- 

cji pracujące] po censch znacznie zniżonych: na 
przedstawienisch tych, oprócz dowcipnego Karola 
Hanusza, który częściowo zmienia swój repertu- 
ar, ukażą się dwie świetne komedje, właściwie 

(x). 

człowieku, który zaślubił niemowę* i „klistorja o 
człowieku, który wydawał gazetę rolniczą”. 

— Piątkowa premjera. W piątek 3-akto- 
wa krotochwila M, Nealla i M. Fernera „Co on 
robi w necy?"*. Jako „Dodatek Nr 2* ukażą się 
pod tytułem „To trzeba zobaczyć” najnowsze 
sketcze, piosenki, parodje, w wykonaniu Karola 
Hanusza, oraz licznych naszych artystów. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
ŚRODA, dn. 21 ljstopada 1928 r, 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. Sy* 
gnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krako- 
wie, komunikat meteorologiczny. 16.10 — 16.30: 
Odczytanie programu dziennego i chwilka litew- 
ska. 16.30 — 16.55: Bajki opowie dzieciom Zula 
Minkiewiczówna. 16.55—17.10: Komunikat Zw. Mł. 
Polskiej. 17.10—18,00: Audycja literacka: „Litta et 
Com.*, komedja Al. Fredry w wyk. Zesp. Dram. 
Rozgł. Wileńskiej. 18.00—19.00: Transmisja z War- 
szawy: Muzyka skandynawska w wyk. Orkiestry 
P. R. pod dyr. J. Ozimińskiego. 19.00—19.25: Au- 
dycja niespodzisnka. 19.25—19.55: Kwadrans Aka- 
demicki. 19.55: Sygnał czasu z Warszawy: Koncert 
kameralny, poświęcony twórczości I. J. Paderew- 
sklego. Wykonawcy: M. Święcicka (fort.), W. Bre- 
gy (tenor), J. Dworakowski (skrz.) i prof. L. Ur- 
stein (akomp.) 22.00—23—30: Transmisja z War- 
szawy: komunikaty: policyjny, sportowy, P. A. T.   

  

oraz muzyka taneczna. 

Komedja 
w 2 aktach. 

Wytwórni W rolach głównych: i uro- POLONIA” AEG BURZĄ oesie: John Barrymore ' cze Camilla Hora aa 
$5 ! ARTYSTS* p.t. Dzeje prostego chłopa, który zakochał się w dumnej księż- 

Mickiewicza 22 niczce, córce generała. Jego przeżycia przed wojną, w czasie wojny, podczas rewolucji i po rewolucji. 
Początek o g. 4-ej, 6, 815 i 10.25. Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność O przybycie za 15 min. przed roz- 

poczęciem seans. Specjalna ilustracja muzyczna. 
  

    KINO a film, który bawi. Film obyczajowy, pouczający. Film współczesnej ZAWAn Szczyt pe 
rzepiękny i upajając ywa i tętoiąca humorem 

Piccadillų dramat w 12 akt. 2 CHLOPCZY A (Półdziewica) akcja rozgrywa się w środo- 
wisku arystokracji wielko miejskiej. 
W rolach dównyci: 2 Želonės ekranu Harry Liedtke i Xenia Desni. 

WIELKA 42 Początek o godz. 3, ost. se2ns 10.30. Ceny nie podwyższone. Orkiestra z Jazz-Bandem. 

KINO Dziśi Najpopuiarniejsza osobistość kobieta najpiękniej zbudowana, za którą szaleje cały świat, czarna 
królowa Józefina Bak r uksże się dziś w roli tytułowej we wspaniałym dramacie na 
Paryża e tle olśniewających przepychem wielkich music-hallów pa- LUX 

Mickiewicza 11 

KINO i 

W A || Ii Władysława Perzyńskiego 
W roli głównej pełna 

Wielka 30. czarującego wdzięku 

ryskich CZARNA WENUS 

Dziś! Dzieje bezgranicznej miłości! Przepiękna sielanka miłośna osnuta według głośnej sztuki 

UŚMIECH LOSU Dramat serc w 12 aktach. 

Jadwiga Smosarska Szy" 0; 

obu półkólach. 

POWSKI, 
i urocze tancerki siostry HALAMA 

podług powieści znanego pisarza Maurycego De- К 
kobry. Film ten wzbudził ogólny entuzjazm na 

  

    

  
żarty sceniczne Twaina i France'a, a „Historja о ° 

  
im Ža ras ia r a S as 

Wielki drsmat w 8 aktach. 
W roli głównej: BIG BOY 

Przepraszam, omyłka! 
Następny program: 

   NAJLEPIEJ 

NA NAJMODNIEJSZE KOLORY 

WYSTRZEGAĆ SIĘ BEZWARTOŠCIO 

  

Na wileńskim bruku. 
— Kradzież pa stacji kolejowej. W Ora- 

nach podczas chwilowego postoju pociągu jedne- 
mu z pasażerów Aleksandrowi Hołomańskiemu 
skradziono walizę, w której znajdowała się garde- 
roba i pieniądze. Ogólne straty Hołomiński okre- 
śla na 800 złotych. (x). 

R sąlów. 
Jakie straty poniósł skarb państwa w 

aferze przemytniczo-spirytusowe;? 

Proces oskarżonych 0 intratny szmugiel 
spirytusu do Litwy dobiega końca. 

Po uporaniu się z wizją lokalną zarządzoną 
w składach przy ul. Ponarskiej 63, gdzie og!ąia- 
no dowody rzeczowe w postaci beczek, w któ- 
rych eksportowane spirytus Sąd przystąpił do 
wysłuchania orzeczeń biegłych. Biegli orzekli, że 
straty poniesione przez Skarb Państwa z powodu 
machinacji ze spirytusem * nieopodstkowanym wy- 
noszą 38 tys. 330 zł. 

„ Po wypowiedzeniu się biegłych Sąd posta- 
nowił odroczyć procęs do środy rano, a to z te- 
go powodu, ze we wtorek ten sam komplet sę- 
dziowski ma do rozpatrzenia kilka innych wyzna- 

  

  

czonych już poprzednio spraw karno-skarbowych, ! 
Dziś najprawdopodobniej nast rzemó- 

wienia stron. (x). % aną P 

Proces sekretna za Okręgow. Komitetu 
K. P. Z. B. 

26 b. m. na wokandę tut. Sądu Okręgowe- 
go wpłynie sprawa Jakóba Rozenberga, oskarżo- 
nego o działalność komunistyczną. Rozenberg 
przybył do Wilna oko przed wyborami do 
Wileńskiej Kasy Chorych i rozwinął intensywną 
działalność w kierunku zorganizowsnia akcji wy- 
borczej i wprowadzenia do Kasy jaknajwiększej 
ilości komunistów. Aresztowano go zupełnie przy- 
padkowo podczas rorglądania się po podwórkach 
żydowskich jatek z mięsem i w pewnej chwili 
policja sądziła, że ma przed sobą złodzieja. Do- 
piero przeprowadzona u niego rewizja pozwoliła 
ustalić, że Rozenberg został przysłany do Wilna 
jako instruktor wyborczy i że pełnił on w Okrę- 
gowym Komitecie Komunistycznej Partji „Zacho- 
dniej Białorusi" funkcje sekretarza. (x). 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6 370 

  

  

Pierwsze posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego. 
Pierwsze posiedzenia nowowybrenego w 

6 b. m. przez Radę Wojewódzką Wydziału Woje- 
wódzkiego odbędzie się w piątek 23 b. m. o godz. 
18-ej w małej sali konferencyjnej Wileńskiego U- 
rzędu Wojewódzkiego. 

„Porządek obrad tego posiedzenia jest na- 
stępujący: zagajenie przez p. wojewodę WŁ. Racz- 

kiewicza, odebranie przez p. wojewodę zy- 
rzeczenia od członków Wydziału Woj. i ich za- 
stępców. Sprawy wynikające z wykonania ustawy 
antyalkoholowej. Zatwierdzenie dodatkowych bud- 
żetów powiatowych związków komunalnych wi- 
leńsko-trockiego i święciańskiego na rok 1928/29. 
Zatwierdzenie uchwał: sejmiku brasławskiego w 
przedmiocie udzielenia centrali Spółdzielni Rolui- 
czo-Handlowych w Wilnie gwsrancji w wysokości 
50 tys, zł. na skup Inu i w przedmiocie udzielenia 
spółdzielni „Rolnik* w Brasławiu gwarancyj w 
wysokości 300 tys. zł. na skcję siewną i aprowi- 
zacyjną. Śprawy 15 odwołań od wymiaru podat- 
ków, nałożonych przez Magistrat m. Wilna, 
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Kino Kolejowe 

Ognisko 
CSR ko-   

Ogłoszenie. 
Š Komornik przy Sądzie Okręgowym w.Wilnie, Jan Le- 

pieszo, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Zamkowej w domuNr 15 
m. 2, na.zasadzie art. 1030 UPC ogłasza, i* w dniu 
da 1928 roku o godz. 10-ej rano, w Wilnie przy ul. 
cza Nr 34, odbędzie się sprzedaż £. licytacji poco > 

andl. „K. 
ka* s-ka z. ogr. Odp. w sumie 1100 złotych, n 

leżącej do Mieczysława Jędrzejkowskiego oszacowanej dla licy- 

mości, składającej się z jednego udzisłu w Domu 
Zdanowski i. : 

tacji na sumę zł. 1000. 
Komorn'k Sądowy 

2824/1934-VI 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czyfne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od 

Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od 9—3 i 7—9 wiecz. Konta czekowe P.K.O. 80.750. Drukarnia — ul. 
Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—40 

szenia cyfrowe i tabeleryczne—50%/0 drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25%0 drożej, 
Układ ogłoszeń 5-cio Ismowy, na str. IV 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odńoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. 
kronika rekl.-komunikaty — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, 
teczn.—25%0 drożej, zagraniczne—1000% drożej, zamiejscowe—25% drożej. 

Oddział w Grodnie — Bankowa 15. 

Wydawca „Kurjer Wileniki“ S-ka z ogr. 

   

(©) J. Lepies 

Dziš zmiana programu! 
  

ź nformator grodzieński = 
BSZEKESNEKZNKACENZENE 

parowa- 
Tabiegi hosmetyczn „ nie twa. 
rzy, ścienianie nóg, masaże elek- 
tryczne w gabinecie dyplomo- 
wanej specjalistki Wandy Cze- 
czott przy fryzierni Zalewskie- 
go w Grodnie, ul. Dominikań- 
ska 22, 3649-8 

  

   

    

   

  

23_listopa- 
Mickiewi- 

szo. 

de. 

  

lokujemy na oprocentowa- 
nie pod absolutnie pewne 
zabezpieczenie. 

Komisowo- Handlowe 
Mickiewicza 21 tel. 

BYZNBYBYZRZZNZNA 

ogłoszenia mieszkaniowe — 10 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogło: 
Dls poszukujących pracy 50% zniżki. Za dostarczenie n-ru dowodowego—20 gr. 

3783-1 
wileńskie Biuro 

3778/1914/V1 

152.       

zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Tów. Wyg. „Pogoń”, Druk. „Pax*, ul. Św. Ignacego 5, tel. 893. 

Obwieszczenie o licytacji. 
Urząd Celny w Wilnie na zasadzie postanowień S$ 34 i49 

rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 roku a 
postępowaniu celnem (Dz. Ust. R.P. Nr 11 poz. 64 х 1920 r.) 
zmienionych brzmieniem rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
1 maja 1925 roku (Dz. Ust. 
podeje do wiadomości ogólnej, iż w dniu 10 grudnia b. r. 
godz 10 rano w magazynach kolejowo-celnych na stacji towa- 
rowej w Wilnie odbędzie się sprzedaż z licytzcji towarów nie 
odebranych przez adresstów. 

_ Na wypadek nie szrzedania towarów w wyżej oznaczonym 
terminie, odbędzie się powtórna licytacja w dniu 20 grudnia 
b. r. o tej ssmej godzinie w tem samem miejscu. 

Przeznaczone na sprzedaż towary mogą oglądać reflek- 

tanci na 2 dni przed rozpoczęciem licytacji od godz 10 do 13 
w magazynach kolejowo-celnych na stacji towarowej w Wilnie. 

Spis mających się sprzedać towarów, znajduje się na ta- 
blicy urzędowej w Urzędzie Celnym w Wilnie oraz Dyrekcji 
Ceł w Wilnie, ul. Ostrobramska Nr 6. 

78  Oglaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim* 

. Р. № 49 poz. 339 z 1921 roku), 
o 

Naczelnik urzędu 
Łukowski. 

strojenie. 

dz. 6 do 7 wiecz. we 
św. lynecego 5. Tel. 

gr, w tekście I, Il str.—30 
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® Lekarze ži Akuszerki & 

DOKTOR MEDYCYNY 3 А;:::;;:;"' 

, GIMBLLA 
Choroby weneryczne | skórne, 
Elektroterapja, 
Słońce górskie, Sellux. ее 

Mickiewicza 12 | Majątek pw 
róg Tatarskiej. 

Przyimuie 9—2 i 5—7 3584 — 

Ūr.J.Bernsatejn 
chor. skórne, weneryczne, 

syfilis i moczoplciowe. 

Mickiewicza 28 m. 5. 
Przyjmuje od 9—1 I 4—8. 

3305 

  

- DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
chorobyweneryczne, syfilis 

i 

wie 
0d9—1 i 3—8. (Telef. 921). 

Dr. Kaplan 
Choroby weneryczne i skórne. 
Wileńska 11, tel. 640. 
Od 10—1 i 4—7 wiecz. 
  

PIANINA 
do wynajęcia. 

24—9. Estko. 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurxiewicz. 

  

    

            

     

  

    

  

   

              

     

  

    

  

    

                    

    

          

   

                  

    

    

   

   
   

Otwarcie salonów  Philigoa. 
W jssnym i eleganckim lokalu, ozdobionym 

estetycznie wykonanemi reklamami odbyło się w 
niedzielę o 7-ej otwarcie stałej wystawy radjowej 
na ul. Mickiewicza Nr 23 znanej firmy „Philipsa* 
której dyrektorzy p. Van Ravenswaij i p. Wajmaa 
uprzejmie podeimowali gości. Po przemówieniu. 
do Radja pp. Van Ravenswaij i Wajmana przed- 
stawicieli firmy, oraz wysłuchaniu ładnej prelekcji 
B inżyniera Bukowskiego, mówił do: Polskiego 

adja p. Pikiel dyr. stacji Wileńskiej, spikekzą 
była urocza p. Kaczmarczykowa poczem przy 
dźwiękach muzyki ruszono do drugiej sali, kędy 
przy ciastkąch i herbacie w miłym nastroju dzię- 
ki gościnnym gospodarzom spędzono parę godzin; 
część towarzystwa tańczyła przy czystej i pre- 
cyzyjnej muryce głośników Philips'a. ® & 

  

Teatr Polski. 
Z obowiązku dziennikarskiego musimy z5- 

notować, że na piątkową premjerę w Teatrze 
Polskim złożyły się aż trzy atrakcje: 

1. Historja o człowieku, któ oślubił nie- 
mowę—Anatala France'a. Satyra TE dedziące żo- 
ny w stylu moljerowskim. 

2. Historja o człowieku, który redagował 
.gazetę rolniczą — przeróbka z noweli Mzrka 

waina. Satyra dziennikarska w stylu bissnesa 
amerykańskiego. 

3. Występ Karola Hanusza. Dwie pierwsze 
satyry, dowcipne, lecz nadające się do teatru s- 
matorskiege. Ktoś życzliwy, a złośliwy zauważył— 
„Najlepiej się bawią w teatrze amatorskim”. — 
Miał rację. 

Punkt trzeci programu, na który się złożyły 
występy p. Karola Hanusza i p. Taidy Granow- 
skiej-Wodnickiej, nagrodzony był rzęsistemi okla- 
skami. Twierdzę stanowczo, że Wilno stęskniło sią 
do kabaretu (ale artystycznego — przyp. zecera). 

Z-ca, 
  

W sprawie widowisk. 
W gazetach ogłoszone zostało rozporzą- 

dzenie A młodzieży szkolnej uczęszcza. 
ni< na wszelkie widowiska, prócz kina 
miejskiego, nawet z rodzicami! Czy nie zbyt ka- 
tońskie rozporządzenie? Jakto przepiękne filmy w 
rodzaju „Kurjer cesarski*, „Student z Pragi", 
sztuki „Fredry* grywane w Lutni, repertuar Re- 
duty, to wszystko zamknięte dla młodzieży? 
I rodzice nie są komsetentni w wyborze sztuk 
odpowiednich dla swych dzieci? To chyba jakieś 
nieporozumienie lub też pisma, niedoki kdhie po- 
informowane źle, powtórzyły wiadomość. Rozu- 
miemy, że na różne „przyzwoite” sztuki czy filmy, 
może młodzież uzyskiwać pozwolenie od władz 
szkolnych każdorazowo, ależ to straszne skrępo- 
wanie! Wielu z młodzieży będzie wolało nie iść 
niż udawać się z prośbą do kancelarji szkolne. 
po jakieś przepustki. 

Biedne wileńskie teatry! Już duchowień- 
stwu wstęp do nich wzbroniony, teraz kolej na 
młodzież, może niedługo ostracyzm ten rozcią- 
gnie się na wojskowych, nauczycielstwo... i... le- 
piej będzie budy pozamykać, Jakże można tak 
tamować rozwój gustu i zamiłowania do literatu- 
ry! Przecie ani repertuar kin (cenzurowany 2 ra- 
zy), ani teatr w Wilnie nie jest tak  niemoralny, 
muzy podkasanej oka i ucho nie widziało od 
wojny prawie wcale, czemże ma się tłumaczyć 
ten srogi zakaz odnoszący się do dzieci również 
jak do rodziców? I czy zastanowili się wyroko- 
dawcy, że lepiej jest gdy młodzież na oczach 

| wszystkich bawi się z rodzicami w teatrze i ki- 
„pie, niż gdy w nieobecności rodziców, (właśnie 
gdy oni pójdą do kina czy teatru, a latorośle z 
„żalem zostawią), pójdzie szukać rozrywek po- 
| kątnych i tajemnych. Czy nie lepiej uprosić kina 
;1 teatry o zamieszczanie na afiszach czy sztuka 
|jest dla młodzieży czy nie? Nie nakładajmy zbyt 
, ciesnych więzów, bo to jedyny sposób, by = rwa- 

  
ino i obluźniano. 

przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 

Diatermia, W. Zdr. Nr. 3093. 2152 

mykiem obszaru przeszło 
300 ha. w tem około poło- 
wy ziami ornej I klasy, łąki 
dobre, las budul.owy. Za- 
budowania. Sprzedamy do- 
godnie natychmiast z in- 
wentarzem lub bez. 3805 

Dom. H/K. „ZACHĘTA,. 
Mickiewicza 1, telef. 9-05. 

pošwiad- Zgubione 05: 
odbyciu służby wojsk. wyd. 
przez Starostwo Wifeńsko-Troc- 
kie w r.1926 Nr luźay dodat- 
kowy, zarejestrowany przez 
P.K.U. Olkieniki na imię Bo- 
lesława Szałkowskiego rocz. 
1895, unieważnia się. 3821 

Poszukują się 2 19 3 роко- je z prawem 
używania kuchni. oszenia 
pod „D-rR.* do Biura Ogło- 
szeń S. Jutana. Niemiecka = 
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LE
 

skórse. 

ika 21. 

ks. wojsk. wydaną Lyubioną przez PK U Wilno 
na imię Antoniego Wysockiego 
rocz. 1887 zam.: zaśc. Czyżysz- 
ki, gm. Niemenczyńskiej, = 
ważnia się, 

Lgubione tymczasowe  za- 
świadczenie wyde- 

ne przez Komisję Poborową na 
imię Józefa Wąsowicza rocz. 
1901 zam. w zaśc. Balińcy, gm. 
Niemenczyńskiej, 
się. 
осс 

Reperacja i 
UI Mikas Popierajcie 

2203. Ligę. Morską i Rzeczną. 

| 
unieważnia _ 

3822 | 
+ 

wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
893. : 
gr., Ill, IV, V, V1—35-gr., za tekstem — 15 gr., 

w numerach niedzielnych i świą- 

7 

 


