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Rząd p. Maniu foruje drogę demokracji w Rumunii 
(Korespondencja własna). 

Bukareszt, w listopadzie 1978. 

Nowy rząd rumuński już pierwszemi 

swemi zarządzeniami udowodnił, 

łej pełni zasługuje na zaufanie, jakiem da- 

rzy go cała niemal ludność Rumunii. Spc- 

sób, w jaki nowy gabinet został sformo- 

wąny, Oraz taktyka rządu przy obsadzaniu 

odpowiedzialaych stanowisk w administra- 

cji państwowej, świadczą wymownie o tem, 

że rząd, na którego czele stoi Juljusz Ma= 

niu, zdecydowany jest z całą bezwzględno- 

ścią postępować przy rozwiązywaniu do- 

niosłych problemów państwowych, tak jak 

tego wymaga dobro całego narodu. 
W gabinecie pana Mauiu reprezento- 

wane są wszystkie prowincje rumuńskie, 

zarówno ze Starego Królestwa, jak i z te- 
rytorjiów wyzwolonych po wojnie z pod 
panowania najeźćźcy. W ten sposób Juljusz 

Maniu zerwał z praktykowanym dotych- 
czas, a tak szkodliwym dla rozwoju pań- 

stwa systemem, przy którym rządy spo- 

czywały w rękach pewnych grup dzielnico- 

wych, które, trzymając sę Ś<iśle zasad cen- 

tralizmu, zaniedbywały potrzeby dzielnic 

danych i w ten soosób hamowały jednoli- 
ty rozwój gospodarczy i społeczny całego 

królestwa. Skład nowego gabinetu rozpro- 
szył też w całej pełni obawy tych odła- 
mów społeczeństwa rumuńskiego, które są- 

dziły, że pan Maniu przeprowadzi tylko 

zmianę osób, a nie zmianę systemu, że 

centralistyczny rząd Staro-rumuński ustąpi 
jedynie miejsca centralistycznemu rządowi 

siedmiogrodzkiemu. 

Jednym z pierwszych kroków nowe- 
go rządu było mianowanie nowych prefek- 
tów w poszczególnych okręgach admini- 

_stracyjnych. Na stanowiska te powołano 

wybitnych działaczy narodowo-chłopskich, 

lokalnych | po większej części prezesowie 

organizacyj partji, znakomicie obznajmieni 

ze stosunkami, panującemi w ich okrę- 
gach. W nowym gabinecie zasiada wpraw- 

dzie sporo osobistości, nieznanych opinji 

zagranicznej, niema w tym jednak nic 

dziwnego, gdyż trudno wymagać, by dzia- 

łacze partji, która przez długia lata stała 
zdala od rządu, zyskali sobie popularność 

poza granicami kraju. Kto jednak miał mo- 

*żność śledzić na miejscu rozwój polityczny 

Rumucji w ciągu ostatnich kilku lat, ten 
wie dobrze, że nowy rząd rekrutuje się wy- 

łącznie z pośród ludzi doświadczonych, 

uczciwych i energicznych. 

Rząd Jjuljusza Maniu od pierwszej 

chwili swego istnienia toruje odważnie 
drogę demokracji w Rumunji. Stan konsty- 

tucyjny został przywrócony w całej nie- 

mal pełni, skasowano cenzurę, zniesiono 

stan wyjątkowy, wydano cały szereg za- 

rządzeń w kierunku zapewnienia przyszłym 

wyborom zupełnej wolności. 

Rząd opracował również już konkre- 
tny program gospodarczy, który przez spo- 

łeczeństwo rumuńskie przyjęty został z u- 
czuciem ulgi. Rokowania pożyczkowe zo- 
staną już w dniach najbliższych podjęte, a 

natychmiast po ich sfinalizowaniu (co, jak 

spodziewać się należy, nastąpi niebawem) 

miarodajne czynniki przystąpią do realizacji 
planu stabilizacyjnego. W dążeniu do jak- 

najdalejidącego ograniczenia wydatków pań- 

stwowych, nowy gabinet skasował liczne 

synekury, zlikwidował zbyteczne urzędy i t. 
p. Nie od rzeczy będzie tu zaznaczyć, że 
nowi kierownicy rumuńskiej nawy państ- 

wowej redukują nawet inwentarz w mini- 
sterstwach, by w ten sposób wydatki admi- 
nistracyjne zmniejszyć do minimum. Przed 
kilku np. dniami odbyła się w Bukareszcie 
licytacja samochodów ministerjalnych, gdyż 

okazało się, że ilość ich jest zbyt wielka. 
Równocześnie rząd pana Maniu podjął 

kroki w kierunku zapewnienia pomocy ma- 
terjalnej ludności prowincyj, dotkniętych w 

roku bieżącym klęską posuchy. Z inicjaty- 
wy rządu zorganizowano dostawę zboża dla 

chłopów, którzy na skutek posuchy nie 

zdołali osiągnąć zadawalniających zbiorów. 
Wśród ogólnej radości, jaka towarzy- 

szyła w Rumunji zmianie rządu, zauważyć 

można było jednak pewne objawy niepo- 
koju, wywołane niepewnością społeczeństwa 

jż w ca-| 

,rumuńskiego co do dalszych losów polityki 

„zagranicznej państwa, Wkrótce już jednak 

okaz:ło się, iż wszelkie obawy w tym kie- 

runku były nieuzasadnione. Fakt powołania 

na stanowisko ministra Spraw Zagranicz- 
nych polityka tak doświadczonego i sumien* 

nego, jak p. Mironescu, który był osob!- 

stym przyjacielem zmarłego Take Jonescu, 

wystarczył w zupełności do uspokojenia 
opinii publicznej w Rumunji. Mironescu był 

zawsze nieustraszonym bojownikiem na po- 

lu obrony sprawy rumuńskiej na forum 

sną, że prowadzić on będzie politykę „na- 

rodowego instynktu", 
przed laty przez wielkiego Take Jenescu. 

Nowa era,—era rządów demokratycz- 

nych rozpoczęła się w Rumynji bardzo o- 

biecująco. Przypuszczać należy, że dalszy 

rozwój wypadków potoczy się w demokra- 

tycznej Rumunji po tej linji, która narodo- 
wi. całemu zapewnić może jaknajlepszą przy- 
szłość,—po linji postępu, demokracji i spra- 
wiedliwości. C: 8. 

Gradaiowe posiedzenie Rady Ligi odhędzie 
się W Lngano. 

BERLIN 26.XI. (Pat). „Berl. Zig am 
Mittag” donosi, że grudniowe posiedzenie 
Rady Ligi odbędzie się prawdopodobnie nie 
w Genewie, gdzie w tym czasie panuje nie- 
pomyślna pogoda, ale w Lugano, W kołach 
półarzędowych potwierdzają, że istotnie to- 
czą się rozmowy w tej sprawie pomiędzy 
zainteresowanemi rządami. Chodzi bowiem 
oto, ażeby ze względu na niezbyt pomyśl- 
ny stan zdrowia min. Stresemanna i Cham- 
berlaina obrady, w których tym razem ma- 
ją oni wziąć udział odbyły się w miejsco- 
wości, posiadającej klimat łagodniejszy. 
Koła półurzędowe podźreślająj jednak z na- 
ciskiem, że inicjatywy przeniesienia obrad 
do innego miast nie podjęły Niemcy. 

Lini wojewódzkiego B. Bloku Wyborczego 
do izb rzemieślniczych w Lublinie. 
LUBLIN, 26.X1. (Pat), Wczoraj wie- 

czorem odbył się tu zjazd wojewódzkiego 
Bezpartyjnego Bloku Wyborczego do izb 
rzemieslniczych przy udziale przeszło 200 
delegatów cechowych z Lublina i wojewódz- 
twa. Po uroczystem nabożeństwie w ka- 
tedrze i złożeniu wieńca na krypcie Nie- 
znanego Żołnierza nastąpiło uroczyste с- 
twarcie zjazdu. 

Na zjeździe, któremu przewodniczył 
p. Brudziński, generalny sekretarz central- 
nego bloku wyborczego z Warszawy, obec- 
ni byli: biskup lubelski Fulman oraz przed- 
stawiciele władz wojskowych i cywilnych. 

Zjazd wysłał depesze hołdownicze do 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana 
Marszałka Piłsudskiego, premjera Bartla i 
ministra Składkowskiego. Po wysłuchaniu 
referatów i przeprowadzeniu dyskusji, u- 
chwalono szereg rezolucyj w sprawach rze- 
mieślniczych oraz wybrano prezydjum wo- 
jewódzkiego komitetu wyborczego. Po 
przerwie obiadowej ebradewały komisje. 

Nastrój zjazdu był bardzo podniosły, 
a wśród delegatów dawało się odczuć zro- 
zumienie doniosłości pracy organizacyjnej 
stanu średniego. 

Otwarcie międzynarodowej konierencji kole- 
owej w Warszawie, 

Wczoraj w godzinach rannych odbyło się 
w sali Rady Miejskiej otwarcie międzyna- 
rodowej konferencji kolejowej, w której 
biorą udział delegaci 14 państw. 

Kontereucję otworzył dyrektor depar- 
tamentu w Ministerstwie Komunikacji inż. 

| Frank, poczem wygłoszono szereg prze- 
| mówień powitalnych. 

! Minister Hula, przewodniczący cze- 
skiej delegacji w swem przemówieniu zło- 
żył wyrazy czci dla Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej prof. Ignacego Mościckiego. Na- 
stępnie rozpoczęły się obrady. 

Dementi. 
P. A. T. upoważniona jest do stwier- 

dzenia, że wiadomości co do treści noty 
rządu polskiego, złożonej dnia 5 bm. rzą- 
dowi czechosłowackiemu przez posła Rze- 
czypospolitej w Pradze w Sprawie zama- 
chu na konsula p. Lubaczewskiego, które 
pojawiły się w prasie, mie odpowiadają 
prawdzie. 

    

10-lecie armji litewskiej. 
KOWNO, 26-XI. (tel. wł.) W dniu wczorajszym odbyły się tutaj uroczyst.ści, 

związane z 10-letnim jubileuszem istnienia armji litewskiej. 
Od samego rana miasto zostało udekorowane flagami. Po uroczystem nabożeń- 

stwie odbyła się parada wojskowa, w której oprócz wojska brali udział inwalidzi orsz 
organizacje przysposobienia wojskowego. Po paradzie odbyło się publiczne posiedzenie 
rady orderu Witezia, w którem wziął udział prezydent państwa, wyższe duchowieństwo, 
władze cywilne i wojskowe oraz korpus dyplomatyczny i przedstawiciele organizacyj 
społecznych. O godz. 6-ej wieczorem odbyła się heibatka, urządzona przez Żydów 
rezerwistów i ochotników. Na herbatkę przybył Woldemaras, Plechawiczus i, ioni. 

Woldemaras wygłosił przemówienie, w którem mówił o wydatnym udziale Żydów 
w budowie państwa, 

Wieczorem w teatrze państwowym odbyło się uroczyste przedstawienie, a następ- 
nie w klubić wojskowym bankiet. Dzienniki dzisiejsze poświęcają wiele miejsca jubi- 

ieuszowi armji. Szef sztebu generalnego Plechawiczus umieścił w „Lietuvos Aidas“ 

artykuł, w którym pisze, że armia litewska wypełniła już dwa wielkie zadania. Pier- 
wsze to wywalczenie niepodległeści Litwy, drugle zaś — to przewrót 17 grudnia.   

międzynarodowem, a dlatego jest rzeczą ja- : 

zapoczątkowaną już : 

Pozostaje jeszcze — pisze Plechawiczus — zadanie trzecie, a mianowicie wyzwo- 
lenie Wilna. 

Stan gospodarki litewskiej. 
KOWNO 26 XI (Pat). „Sutamos" w dzisiejszym artykule pisze, że stan gospodarki 

Litwy znacznie się pogorszył. Podczas poprzednich rządów dobrobyt państwa, aczkol- 
wlek krok za krokiem, jednak się poprawiał. Obecnie nie została wydana żadna waż- 

;,na ustawa, któraby mogła spowodować poprawę stosunków. W ciągu 10 miesięcy bie- 
„žącego roku deficyt wyniósł 38,2 miljona litów. Aczkolwiek w październiku nadwyżka 
„wyniosła 203.000 litów, jest to jednak tylko kroplą w morzu. Zbyt intensywnie wyrę- 
„buje się lasy. W roku letnim sprzedano stuletnie dęby, a w roku bież. wyrębuje się 
(nawet sosny i jodły. Nie zmienia to jednak położenia na lepsze, gdyż taka eksploata- 
(cja bogactwa narodowego nie może być uznana za prawidłową z punktu widzenia po- 
lityki ekonomicznej, Dane Banku Państwa wskazują, że zapasy walut zagranicznych 
stale się zmniejszają. Wielką troskę nasuwa nieurodzaj w północnej Litwie. Szereg de- 
Iegacyj stamtąd maluje bardzo smutny obraz stanu gospodarstwa rolnego w tej części 
państwa. 

Dircksen ambasadorem niemieckim w Moskwie. 
BERLIN, 26 XI. (Pat.) „Berlirer Tageblatt" donosi, że sprawa nominacji dotych- 

czasowego kierownika wydziału wschodniego w urzędzie spraw zagranicznych na sta" 
nowisko ambasadora niemieckiego w Moskwie jest rzeczą ostatecznie zdecydowaną. Ag" 
rement rządu sowieckiego dla Dircksena miało już nadejść do Berlina. Jednocześnie z 
Dircksenem ma być mianowany na stanowisko radcy ambasady moskiewskiej dotych- 
czasowy kierownik jednego z referatów wydziału prasowego rządu Rzeszy dr. von 
Twardowski. 

 PORRRE BTA 

Lindbergh żyje. 
SAN ANTONIO, (Texas) 26.X1 (Pat). Wczoraj o godz. 3 min. 30 popoł. przybył 

tu z Tampico pułkownik Lindbergh, kładąc w ten sposób kres pogłoskom o jego 
śmierci. Lindbergh odjechał stąd do N.- Jorku. 

Aresztowanie rady miejskiej w Tokio. 
WIEDEŃ, 26.X1 (Pat). jak donoszą dzienniki z Tokio, naskutek polecenia mi- 

nistra Sprawiedliwości, aresztowano tam radę miejską za nadużycia, sięgające 90 mil- 

jonów jenów. Wśród aresztowanych znajdują się wybitne osobistości ze Świata gospo- 

darczego i politycznego. 

Król afgański walczy z powstańcami. 
NEW DELHI, 26. XI. Pat. Król afganistański opuścił Kabul, udając się do Jalalabad, skąd 

kierować będzie akcją wojenną przeciwko szczepswi Shinvaris, który w dalszym ciągu prowadzi 
walkę i rozpoczął już ostrzeliwanie przednich placówek afgańskich. 

Droga z Lakai do Jalalabad jest nadal zamknięta 
Dalsze wiadomości donoszą o zajęciu przez wojska perskie Latpura i o pokonaniu przywódcy 

powstańców. 
ai i 

Katastrofalne powodzie. 
. ANTWERPJA, 26.X1 (Pat). Wielka tama na Skaldzie została przerwana w trzech 

miejscach poniżej i powyżej Peremonde. Miejscowości Grenbergen i Merse zostały 
częściowo zalane. 

Dworzec w Grenbergen stoi w wodzie do wysokości 2 m. Wiele dróg zostało 
przerwanych. Liczni mieszkańcy zagrożonych miejscowości opuścili je w pośpiechu. 
Wiele linij kolejowych zostało zalanych wodą lub zniszczonych. 

AMSTERDAM, 26.1X (PAT). Z powodu gwałtownego przyboru rzek część Ho- 
landji południowej i niektóre domy zostały zalane. 

BERLIN, 26.XI (Pat). W ciągu soboty i niedzieli przeszła nad całemi północnemi 
Niemcami straszliwa burza, która wyrządziła niesłychane szkody zarówno w kanale La 
Manche, jak na morzu Północnem. Wyspa Sylta została przez nawałnicę i zalew ro- 
zerwana na trzy części. 

Całe wybrzeże morza Północnego, szczególnie w okolicy Hamburga zostało na- 
wiedzone przez orkaa. Kilkadziesiąt okrętów znajdujących się na morzv, zostało ciężko 
uszkodzonych lub zatopionych. Stacja morska w Hamburgu otrzymała w ciągu nocy 
kilka wezwań o pomoc. Jeden z okrętów, który schronił się przed orkanem do portu, 
zawiadomił, że spotkał po drodze 5 rozbitych i tonących okrętów. 

Obserwatorium poczdamskie zanotowało dzisiaj najaiższy od 20 lat stan baro- 
metru mianowicie 719,8. m. 

BERLIN, 26,X1 (Pat). Z Hsmburga donoszą, że straszliwa nawałnica morska, któ- 
ra nawiedziła wybrzeże, wyrządziła również wielkie szkody na wyspie Helgoland, pod- 
mywając i zalewając całą plażę. W razie ponownego gwałtownego przypływu grozi 
plaży rozerwanie się na dwie części. 

Zawalenie się kamienicy w Wiedniu. 
WIEDEŃ, 26.XI (Pat). Dziś rano zawaliła się tutaj dwupiętrowa kamienica, poło- 

żona w obwodzje IX. Żawalenie się domu powstało z tego powodu, że w lokalu skle- 
powym, znajdującym się w parterze, podjęte były prace w celu jego rozszerzenia. 

Na szczęście personel sklepowy oraz robotnicy, zajęci przy tych pracach, zdołali 

się w czas uratować. Czy znajdują się jakiekolwiek osoby pod gruzami, nie można 
a" stwierdzić. Na miejsce katastrofy zjawił się prezydent policji wie- 
leńskiej. 

-Olbrzymie tłumy ludności oblegają ulicę, na której zdarzyło się zawalenie tak, że 
komunikacja tramwajowa została w tej okolicy przerwana, 

Straż pożarna pracuje nad usunięciem gruzów. Doniesienie jednego z pism wiedeń- 
skich, jakoby dotychczas zabitych było 40 osób, mija się z prawdą. 

Zamordowanie artysty malarza. | 
BERLIN, 26-XI. (Pat). W odosobnionej willi pod Berlinem zamordowany został 

artysta-malarz prof. Herbert Kurz — liczący 70 lat, krewny prezydenta Hindenburga. 
‚ Мог@и dokonano w ciągu niedzieli. Policja stwierdziła, że przeszukano całą 

willę, zabierając liczne przedmioty, a prawdopodobnie i pieniądze. 

Olbrzymi pożar. 
BUKARESZT, 26-Xi. (Pat). Pożar zniszczył wielkie instalacje i rezerwuary mazutu“ 

należące do jednej z miejscowych firm. Trzy osoby odniosły rany. 
Szkody obliczane są na 80 milj.lei. Pożar wybuchł koło północy i trwał kilka   godzin. W akcji ratunkowej wzięło udział przeszło 1000 robotników z sąsiedniej 

rafinerji nafty. 
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Dzień polityczny. 
Wczoraj prem. Bartel pedejmowsł о- 

biadem w ścisłem gronie posła Stanów 
Zjednoczonych Stetsona i doradcę finan- 
sowego rządu polskiego Devey'a. W czasie 
obiadu toczyły się rozmowy na tematy 
związane z sytuacją gospodarczą i finan- 
sową rządu. 

W dniu wczorajszym marszałek Sej- 
mu Daszyński przyjął posła sowieckiego 
w Warszawie Bogemołowa i odbył z nim 
godzinną rozmowę. 2 

W dniu wczorajszym sekretarz gece- 
ralny Ligi Narodów sir Eric Drummend i 
dyrektor sekcji pelitycznej Ligi Narodów 
Sugimura w gedrinach poransych zwiedzi- 
li bibljotekę Jagiellońską, a następnie uda- 
li się de Wieliczki. 

Po południu w auli uniwersyteckiej 
przedstawiciele Ligi Narodów wygłesili od- 
czyty. Po obiedzie wydanym na cześć go- 
Šci o g. 22 min. 45 nastąpił ich odjazd do 
Poznania. S 

Pisma donoszą: W czasie wezoraj- 
szego rautu na cześć gości z Ligi Narc- 
dów u wojewody Darowskiego w Krako- 
wie, pos. dr. Thon wyraził w imieniu sjo- 
nistów sir Ericowi Drummondowi  serdecz- 
ne podziękowanie za wszystkie dobredziej- 
stwa, wyświadczone przez Ligę Naredów 
sjonizmowi. 

Drummond oświadczył, że Liga Na- 
rodów uznaje w całej pełal histeryezne 
prawa Żydów do Palestyny. 

Poseł Thon poruszył też sprawę 
„Ściany płaczu*. Na to sir Eric Drummond 
zaznaczył, że sprawa ta jest przedmietem 
obrad komisji mandatowej, która rozpatrzy 
ją i wyda sprawiedliwe orzeczenie. 

* 

Wczoraj rano pociągiem paryskim 
przybyła do stolicy delegacja Narodowego 
Związku Polaków w Stanach Zjedneczo- 
nych w osobach p. Sypniewskiego, cenzo- 
ra związku p. Kurdziela oraz p. Ruszkie* 
wicza. 

Delegacia ta przywiozła dyplemy ho- 
norowe dla Pana Prezydenta Razeczypos- 
politej, p. Marszałka Piłsudskiege, bisku- 
pa Bandurskiego i gen. Żeligowskiego. 
Rodacy nasi po szeregu audjencyj i przy- 
jęciach w stolicy: udadzą się do Poznania 
w sprawie ufundowanego przez Narodowy 
Związek Polaków kosztem 25 tys. dola- 
rów pawilonu wystawowego. 

Monitor Polski z dnia 24 bm. do- 
nosi, že P. Prezydent Rzeczypospelitej 
postanowieniem z dnia 7. XI. zamianował 
podsekretarza stanu w min. sprawiedliweś- 
ci Stan. Cara, członkiem komisji kodyfi- 
kacyjnej Rzeczypospolitej. 

* 

Marszałek Daszyński konferował dzi- 
siaj w godzinach ranvuych z referentem 
budżetu Sejmu posłem Wyrzykowskim. 

O godz. 12 w południe złożył mar- 
szałkowi Daszyńskiemu wizytę poseł so- 
wiecki w Warszawie, Bogomołow. 

Dziennikarze włoscy, którzy zwiedza- 
li Polskę z okazji 10-lecia niepodległości, 
przesłali opuszczając nasz kraj, następują- 
cą depeszę na ręce ministra Zaleskiego: 
Opuszczając Polskę, przesyłamy Waszej 
Ekscelencji wyrazy serdecznych uczuć przy- 
faźni dla szlachetnego narodu polskiego i 
życzenia dalszego pomyślnego rozwoju i 
postępu, jaki stwierdziliśmy na każdym 
kroku w ciągu całej naszej podróży. 

W nadchodzącą środę w południe od- 
będzie się w gabinecie marszałka Senatu 
prof. Szymańskiego posiedzenie przewo- 
dniczących klubów senackich, na którem 
omówione będą kwestje, związane z budże- 
tem oraz pracami Senatu w czasie sesji 
bieżącej. . 

Dnia 30 b. m. przybywa do Warsza- 
wy minister spraw zagranicznych Węgier, 
p. Ludwik Walko. Przyjazd ministra Walko 
ma na celu złożenie oficjalnej wizyty rzą- 
dowi polskiemu. Przy tej okazji podpiszny 
zostanie traktst arbitrażowo koncyliacyjny 
pomiędzy Polską a Węgrami. Pobyt mini- 
stra spraw zagranicznych Węgier w na- 
szej stolicy potrwa dwa dni. 

Przewodnictwo nad komitetem mor- 
skim stałej komisji doradczej Ligi Naro- 
dów powierzone zostało przedstawicielowi 
Polski. Zostanie nim „por. Solski. 

Według doniesień pism tutejszych, 
wysoki komisarz Ligi Narodów w Gdańsku 
zakomunikował Radzie Ligi Narodów tekst 
obu projektów zmiany konstytucji wolnego 
miasta Gdańska, który będzie w niedzielę 
9 grudnia przedmiotem plebiscytu, Równo- 
cześnie wysoki komisarz prosił Radę Ligi 
o ewentualne wyrażenie opinji co do tych 
projektów. 
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„JUR JER_ Wsi RA SKI 

„Lwów walczy z burzami, nie mogąc zawi- 
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Nadczycie! jako M obywatela polskiego 
w naszym kraj. 

„Idą czasy, których znamieniem bę- 
dzie wyścig pracy*. Oto znamienne słowa 
jednego z największych ludzi doby obecnej, 
Marszałka Piłsudskiego. Z tem hasłem mu* 
si zabierać się do pracy każdy obywatel 
Państwa Polskiego. Państwo Polskie, pow- 
stałe z gruzów niewoli, będąc w stadjum 
organizacji swego życia kulturalnego i eko- 
nomicznego, wymaga zgodnego wysiłku 
pracy od wszystkich obywateli, bez różnicy 
wyznań i narodowości. Rozwój ekonomi- 
czny i polityczny państwa zależny jest od 
poziomu kulturalnego, oraz poczucia oby- 
watelskiego społeczeństwa wchodzącego w 
skład tego państwa. 

Społeczeństwo, składa się z obywa- 
teli, obywatel to komórka, z której rozra- 
sta się naród, a naród tworzy państwo. 
Państwo będzie takiem, jacy będą jego o- 
bywatele. Obywatele będą tacy, jakich przy- 
gotuje i urobi ich wychowawca. Odpowie- 
dzialny teu i ciężki obowiązek wychowania 
obywatela polskiego wogóle, a w szczegól!- 
ności na kresach, spada na barki nauczy- 
ciela szkoły powszechnej, jako pracującego 
w najszerszych warstwach społeczeństwa. 
Kwestja wychowania obywateli na kresach 
jest zagadnieniem  państwowem  nieobję- 
tem żadną metodą pracy, jest to 
dziedzina, prawie że surowa, gdyż wobec 
liberalności naszej Konstytucji wszystkim 
narodowościom, zamieszkującym Państwo 
Polskie zastrzeżono bezwzględną wolność 
w rozwoju kulturalnym i narodowym. Ru- 
bieże naszej Rzeczypospolitej zamieszkałej 
w większości przez ludność niepolską na- 
stręczają dla nauczyciela, jako wychowawcy 
bardzo wdz'ęczne, lecz niezmiernie trudne 
zadanie. My, nauczycielstwo kresowe, musi- 
my pracę swą wykonywać sumiennie i 
według ściśle określonego planu. Wycho- 
wanie obywatela rozpoczyna się w szkole. 
Dziecko, to jest materjał, z którego ma być 
w przyszłości obywatel i od nas zależy, 
aby ten obywatel był światły i przygotowa- 
ny do pracy społecznej. Wychowanie dzie- 
cka objęte przez metody pedagogiczne w 
szkole nam jako fachowcom nie powinno 
nastręczać wiele trudności. Chodzi o to, by 
dziecko, które opuszcza Ściany szkolne nie 
poszło w życie samopas, nie wolno nam 
wypuszczać go z pod swej opieki nawet 
wtedy, gdy będzie zupełaie samodzielnem 
winniśmy służyć mu radą i pomocą w co- 
dziennem życiu. Przystępując do pracy 
wychowawczej obywatela kresowego poza 
szkołą, musimy dążyć w pierwszym rzędzie 
do tege, by naprawić wśród miejscowej 
ludności uprzedzenia do Polski wzbudzone 
w niej jeszcze przez zaborców, obecnie 
podtrzymywane przez czynniki wrogo uspo- 
sobione do nas i pracujące na korzyść 
państw ościennych. 

Pracując obecnie wśród ludności li- 
tewskiej musimy poważnie się zastanowić 
nad tem, w jaki sposób tę ludność ku so- 
bie pociągnąć. Naród litewski posiadając 
z nami wspólną religję, oraz wielowieko- 
we współżycie duchowe i państwowo twór- 
cze, nie jest wrogo usposobiony do Po!ski, 
posiada tylke pewną dozę nieufności, któ- 
re wyryłe na nim piętno niewoli. Chcąc 
przełamać tę nieufność musimy wziąć się 
do pracy. Praca ta ma polegać nie na wy- 
naradzwianiu, lecz na wyrobieniu poczucia 
obywatelskiego i państwowego, winniśmy 
pracę tę prowadzić tak, by nawet nie dać 
przypuszczać tutejszej ludności, że prowa- 

Nawiązując do tego, że niepowinni- 
śmy wypuszczać z pod swego wpływu mło- 
dzieży kończącej szkołę powszechną, win- 
niśmy w dalszym ciągu ją dokształcać na 
nauce uzupełniającej i kursach wieczoro- 
wych, a w następstwie wciągać ją do pracy 
w organizacjach społecznych i sposobić w 
ten sposób do życia obywatelskiego. W ten 
sposób przedstawiałaby się praca nasza w 
dziedzinie wychowania obywatela z tego 
młodego społeczeństwa, które obecnie znaj- 
duje się pod naszym wpływem i kierun- 
kiem. Nieco trudniejsze zadanie stoi przed 
rami w chwili obecnej, gdyż musimy w 
swej kuźnicy wychowywania obywatela 
mieć do czynienia ze społeczeństwem star- 
szem, które zostało wychowane prawie 
bez oświsty i pod wpływem zaborców, 
którym chodziło Oto tylko, by z ludu wy- 
ciągać jaknajwiększe korzyści i utrzymać 
go w ciemnocie, opierając na niej swoje 
bytowanie w kraju zabranym. Pozatem ma- 
my w swej pracy do czynienia z czynni- 
kiem agitacyjnym państw ościennych, któ- 
re starają się w różuy sposób, aby nie 
dopuścić do uobywatelnienia naszych mniej- 
szości. Oto ciężkie zadanie, które stoi 
przed nami i które musimy w jakikolwiek 
sposób rozwiązać. Aby zdobyć zwolenni- 
ków w swej pracy, trzeba będzie w odpo- 
wiedni sposób i ostrożnie ošwiecač nasz 
lud w dziedzinie życia kulturalnego i e- 
konomicznego. Życie wykazało, że dobro- 
byt ludu, to jest ten najpierwszy czynnik 
zaprawiający go do życia obywatelskiego i 
społecznego. W tym celu trzeba oświecać 
i pouczać nasze Otoczenie w dziedzinie naj- 
więcej go interesującej t. į. w dziedzinie 
gospodarczej. Pomocnem w tej pracy bę- 
dzie urządzanie odczytów na tematy zwią- 
zane z rolnictwem i gospodarstwem  do- 
mowem. Odczyty te mogą być wygłaszane 
dla lepszego ich zrozumienia w języku, ja- 
kim dana ludność się posługuje. Na kur- 
sach dokształcających, które mamy two- 
rzyć, musimy również ostreżnie prowadzić 
swą pracę, by nie dać powodu czynnikom 
wrogim do mniemania, że praca nasza jest 
w celu wynaradawiania. Przy kursach dob- 
rze będzie zorganizować sekcję teatralną, 
która mogłaby urządzać przedstawienia 
amatorskie i zabawy w języku miejsco- 
wym. Przy tej sposobności możemy wpro- 
wadzać na scenę również sztukę polską. 
Takie koordynowanie wysiłków wycho- 
wkwczo-kulturalnych da nam możność bez 
narażania na szwank swej pracy, dążyć do 
obranego celu. 

Zabawy i przedstawienia będą nieja- | 
ko promieniem w tem szarem i monoton- 
nem Życiu naszego ludu. Zabawa odświeża 
umysł i podnieca ducha da wykonywania 
obowiązków, jakie wkłada na człowieka 
życie. Pożądanem będzie również wciąga- 
nie młodzieży do organizacyj takich, jak 
Straż Ogniowa, Kółka Rolnicze, natomiast 
jeśli chodzi o organizacje wojskowe, to w 
tworzeniu takowych musimy być nieco 
ostrožniejsi. Jednakże, aby nauczyciel cel w 
swej pracy osiągnął, muszą mu przyjść z 
pomocą wszystkie czynniki państwowo- 
twórcze działające na danym terenie. Acz- 
kolwiek daleki jestem od krytykowania 
naszych władz wykonawczych, jednakże ze 
smutkiem muszę stwierdzić, i chyba mi to 
wszyscy przyznają, że nie odpowiadają one 
całkowicie swemu zadaniu. Być może wpły- 
wa nato błędne niektórych czynników mnie- 

, widzieć będzie zamało. 

nąć do portu. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Statek szkolny „Lwów” po 5-mies. podróży ćwiczebnej na morzu Czarnem { ро- 
łudniowej części Atlantyku po przebyciu wielu burz i 
Jednak z powodu niepomyślnego wiatru i silnej burzy, 

nawałnic wrócił na Bałtyk. 
szałejącej nad polskiem wy- 

brzeżem, nie może zawinąć do portu Gdyni. 
„Lwów”* od trzech dni lawiruje między Rozewiem a Helem, Oczekując  uspoko- 

jenia się morza, względnie zmiany kierunku wiatru. Próby przyholowania „Lwowa* do 
Gdyni nie powiodły się, gdyż wskutek silnej fali, podrzucającej gwałtownie zarówno 
holownikiem jak i „Lwowem”, stalowe liny przerywały się jak mici. Wicher i burza 
panują nad polskiem wybrzeżem z niezwykłą siłą od piątku ubiegłego tygodnia. 

Według obserwacyj meteorologicznych w dniach 26 i 27 b. m. ma nastąpić zmia- 
na kierunku wiatru, przyczem wiatr wzmoże się aż do huraganu o szybkości 130 km. 
ma godzinę. Wiatr o takiej sile jest spotykany bardzo rzadko. Huragau będzie miał 
charakter porywisty, dzięki czemu „Lwów* może zdoła zawinąć do Gdyni. : 

Łodzie rybackie i statki mniejsze, które znajdują się na otwartem morzu w po- 
bliżu wybrzeża, czemprędzej wraczją do portu i szukają tam schronienia pzed nadcho- 
dzącą nawałnicą. 

Samobójstwo w kościele. 
W niedzielę w godzinach wieczorowych rozegrała się w kościele Najświętszej Marji 

Panny przy ulicy Leszno w Warszawie, krwawa tragedja podczas ślubu Jana Strzyżew- 
skiego lat 20 i Romualdy Miszczanówny lat 19. 

Gdy młoda para odchodziła od ołtarza podszedł do panny młodej jakiś młodzie- 
niec, złożył jej trzęsącym się głosem życzenia, poczem znikł w tłumie winszujących. 

Nagle w kościele rozległ się huk wystrzału rewolwerowego i głuchy odgłos pada- 
jącego ciała. Okazało się, że to Ów tajemniczy młodzieniec wystrzałem z rewolweru 
pozbawił się życia na oczach gości weselnych. 

Wezwany natychmiast lekarz pogotowia stwierdził śmierć samobójcy. 
Niezwłocznie kościół zamknięto, zaś proboszcz ks. prałat Łubieński o smutnym 

fakcie zawiadomił ks. kardynała Kakowskiego. 
W międzyczasie przybyła policja, która ustaliła osobistość denata. Jest to 22-le- 

tni Kazimierz Stanisław Szafraniec (Marjańska 5), pomocnik kelnera, pracujący w re- 
stauracji „Bar 90“, 

Według krążących wersyj Szafraniec był adoratorem panny młodej i widząc ją na 
ślubnym kobiercu, z rozpaczy popełnił samobójstwo. 

Po przewiezieniu zwłok do prosektorium, ślady krwi z posadzki zmyto, poczem 
delegowany przez ks. kardynała Kakowskiego—ks. prałat Łubieński dokonał konsekracji 
świątyni i kościół został ponownie otwarty. 

  

Kino „POLONJA* 
uł. Mickiewicza 22. Dziś dawno oczekiwany film doby obecnej, z» 

_ serji „grupy wielkich gwiazd ekranu'* wytwórni „United 
Artists". Przepiękny poemat miłości i poświęcenia p. t. 

  

złotej 

„RAMONA (Biały Orzeł) 
Reżyserja EDWINA CAREWE twórcy „„Zmartwychwstanie . 

W roli głównej nasza ulubienica, 
najpiękniejsza artystka świata DOLORES DEL RIO 

Rzecz dzieje się w Kalifornji. Przepiękna sielanka miłosna na tle cudnych krajobrazów Argen- 
tyńskich. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. Bilety honorowe nieważne. 

  

cym czynnikiem w prowadzeniu pracy oświa- 
towej i kulturalnej, są jeszcze względy ma- 
terjalne. Z uznaniem musimy podkreślić 
starania poczynione przez władze szkolue 

! celem rozszerzenia wydatków na szkolnic- 
two. Tego jednakże, jak to się daje prze- 

Musieliśmy się za- 
stanowić w jaki sposób wyszukać potrze- 
bne nam Środki na cele oświatowe. Pro- 
ponowałbym, by zawiązać komitet pomocy 
uczącej się młodzieży pod przewodnictwem 
władz szkolnych, do którego w pierwszym 
rzędzie, jako członkowie, musiałoby wejść 
nauczycielstwo, jak również najszersze warst- 
wy naszego społeczeństwa. Pracę tego ko- 
mitetu wyobrażam sobie w ten sposób, że 
w Święcianach mieściłby się zarząd powia- 
towy, zaś w gminach koła gminne. Zbie- 
ranie środków na cele oświatowe, możnaby 
było czerpać z dobrowolnych składek człon- 
ków, przedstawień, zabaw i różnych tego 
rodzaju imprez, Oraz z wyjednanych zapo- 
móg na ten cel u władz. 

Mam wrażenie, że odpowiednio po- 
prowadzona w tea sposób praca dałaby 

bezpłatnych przedstawień kinematograficz- 
nych, urządzanie ze starszą dziatwą, oraz 
młodzieżą dokształcającą się wycieczek kra- 
joznawczych z jak najmniejszymi dla nich 
wydatkami. Oto atuty, które mogą zdobyć 
serce ludu, popchnąć go do kształcenia się 
i opanowywania zdobyczy kulturalnych. 
Praca w ten sposób zorganizowana, zjedna 
nam lud, który widząc, że szkoła polska 
daje oświatę i konkretną pomoc w zdoby- 
waniu kultury, chętnie pójdzie za nią, a ża- 
dna agitacja wówczas nie znajdzie tu po- 
słuchu. Lecz, powtarzam, do tego wszy- 
stkiego potrzebnem jest, by z nauczycielem 
współpracowało całe społeczeństwo kultu- 
ralne, gdyż w pracy nauczyciela są w:zy- 
stkie cele, 

Władze oraz społeczeństwo, z małymi 
wyjątkami, dotychczas miast przyjść nau- 
czycielowi z wyraźną pomocą w jego twór- 
czej pracy, wykazały tylko wielki wysiłek 
w celu krytykowania tego nauczyciela, kar- 
miena go różcemi szumnemi frazesami na 
zjazdach nauczycielskich w wygłaszanych 
przez przygodnych mówców  przemówie- 
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& bllwy Kowleūsklej. 
Zmiany w rządzie kowieńskim. 
Dymisja ministra wojny generała 

Dsukantasa. 
KOWNO. (Pat). „Elta“ donosi, że 

ministrem komunikacji mianowany zosta. 
ppł. rezerwy Warjakoisa i że zwolniony 
został ze stanowiska ministra wojny Deu-_ 
kantas. Obowiązki ministra wojay, według 
informacji Elty, ma pełnić Woldemaras. 3 

Posiedzenie komitetu związku 
miast. 

KOWNO, 26.XI. (Pat). Wczoraj od- 
było się tu posiedzenie komitetu związku 
miast państw bałtyckich, w którem wzięli 
udział delegaci Łotwy, Estonji I Litwy. 

Na posiedzeniu tem postanowiono 
zwołać kongres miast w roku 1930 w Tal- 
linie. 

2 Bidlejrusi Sowieckiej 
Rezultaty wychowania sowieckiego 

MIŃSK, 26.XI, (kor. wł.)» W sow. 
fabryce „Czerwony Październik” \ Bob- 
rujsku w skutek agitacji 
robotnicy fabryki zabili jedną z aktywnych 
działaczek żydowskich, W _ morderstwie 
przyjmowali udział również komuniści i 
komsomolcy tej fabryki. Wypadek ten wy- 
wołał żywe poruszenie w partji komuni- 
stycznej i w prasie Sow. 

Przygotowania do zasiewów wio- 
sennych w B. S. R. R.   

in. w szerokiej propagandzie stosowania 
„nawozów sztucznych, 
technicznych i t, p. W okresie zimowym w 

! 
} 

go na własnem doświadczeniu. Decydują- | czytów z przeźroczami na kursach, oraz | 

1 

MIŃSK 26.XI (kor. wł.). Rada Gosp. 
Ludaw. Białejrusi sow. poleciła wszystkim 
organizacjom rolniczym rozpoczęcie prac 
przygotowawczych do przyszłych zasiewów 
wiesennych. Prace te mają się wyrazić m. 

uprawiania kultar 

każdej gminie będą zorganizowane kursy 
rolaicze dla włościan i uruchomione spe- 
cjalne oddziały czyszczemia i odkażania na- 
sion. 

  

Kronika telegraficzna. 
«= Prezydent republiki czechosłowackiej 

przyjął dziś dymisję ministra skarbu dr. Englischa 
powierzając jednocześnie dr. Viasakowi kierow- 
nictwo tem ministerstwem. 

= Ludowy komisarz spraw zagranicznych 
Związku Socjalistycznych Republik Red zapowie- 
dział udziałSowietów w międzynarodowej konferen- 
cji dla zwalczania fałszerstwa pieniędzy. 

= Dzienniki donoszą z Białogrod ', że 
frakcja chłopsko-demokratyczna urządziła w nie- 
dzielę szereg zgromadzeń na całej Chorwacji. Na 
jednem z tych zgromadzeń oświadczył poseł Per- 
nar, że autonomja dla Chorwacji nie jest wystar- 
z: Chorwaci domagają się zupełnej niezawi- 
łości. 

= |10-ej rocznicy uroczystego posiedzenia 
wielkiego zgromadzenia st Czarnogė- 
rza, które odbyło się w Podgoricy i proklamowa- 
ło połączenie Czarnogórza z królestwem Serbów 
pod berłem dynastji Karadżordżewiczów cała 
prasa białogrodzka poświęca dłuższe artykuły. 

= Tajfun, który szalał nad morzem Chiń- 
skiem, zniszczył setki domów oraz spowodował 
rodzie kilku parowców. Ofiar w ludziach nie 
yło. 

= Dwudniowy mecz szachowy, Wars: 
dzimy ją w celu innym, niż ten, že jest | manie, iż znajdują się w ziemi jakiejś za- | nam możność zebraniz odpowiednich środ- | niach, którzy mówią tylko ciągl: o powin- |i Łodzi zorganizowany z okazji 25-lecia Łód 
ona dla niej dobra. Lud wiejski, a szcze-|branej, że ludność, która ich otacza, jest| ków na fipansowanie akcji oświatowej. Każ- | nościach nauczyciela. nie zabierając słę zu- Bai ak w are CO SAL 
gólnie litewski, posiada charakter nieufny 
i podejrzliwy i w tej płaszczyznie ustosun- 
kowuje się do ludzi i rzeczy mało mu zna- 
nych, lscz gdy w odpowiedni sposób po- 
działać na niego, zdobywa się całkowite 
zaufanie. My, nauczycielstwo kresowe, w 
pierwszym rzędzie musimy wytężyć wszel- 
kie środki, by zdobyć to zaufanie, a wtedy 
praca nasza wyda pożądany owoc. 

Aby zdobyć zaufanie ludności nauczy- 
ciel musi być całkowicie przystępny dla 
mas, wśród których pracuje, musi zżyć się 
z niemi, wniknąć w ich codzienne życie i 
potrzeby, służyć im radą i opieką, jednem 
słowem nauczyciel musi być tą pochodnią, 
która będzie promieniowała na swe oto- 
czenie. dy potrafimy zdobyć zaufanie, 
wtedy możemy dopiero myśleć o realnej 
pracy wśród ludu. 

im obca, że wogóle nie. czują się w 
ten sposób, jakby mieli do czynienia z 
z prawdziwymi ebywatelami Rzeczypospo- 
litej, to też bardzo często jakieś nietak- 
towne posunięcie z ich strony, zraża lu- 
dność do nich, a tem samem utrudnia 
abu nauczycielowi, a bardzo często bu- 
rzy ją. 

Nauczyciel pozyskawszy zaufanie lu- 
dności musi przedewszystkiem mieć bez- 
względne zaufanie władz, zaś głos nauczy- 
ciela w sprawach dotyczących życia chłopa, 
jego potrzeb i krzywd jakie go spotykają, 
winien być niemal decydującym. Niestety tak 
nie jest. Bardzo często się zdarza, że u na- 
szych władz prędzej znajdą posłuch jakieś 
niepowołane jednostki, a nie nauczyciel. 
Może się komuś zdawać, że zapatrywanie 
moje jest zbyt skrajne, jednakże opieram 

dy dokłądnie sobie zdaje sprawę, że pierw- 
szym atutem do zdobycia ludności dla Pań- 
stwa, oraz pociągnięcia jej do oświaty jest 
nienaruszanie jego kieszeni. - 

Ludność tutejsza w olbrzymiej więk- 
Szości zupełnie biedna, w wielu wypadkach 
pomimo najszczerszych chęci, sceptycznie 
odnosi się do oświaty i zdobyczy kultural- 
nych. Sprawa ta jest zupełnie zrozumiałą, 
że jak człowiek jest głodny i nie odpowie- 
dnio odziany, to mu się nic nie chce. 

I myśl zdobycia grosza na chleb, za- 
bija wszelkie inne pobudki. Wobec tego sta- 
nu, niezbędnem jest zorganizowanie przy 
szkołach dożywiania dziecj, wydawanie bez- 
płatnie podręczników, zeszytów i t. d., ku- 
powanie najbiedniejszej dzlatwie okrycia i 
obuwia. Prenumerowanie na koszt szkoły 
pism dla czytelni, urządzanie bezpłatnie od- 

pełnie do solidnej z nim współpracy. 
Jednym z naczelnych żądań nauczy- 

cielstwa byłoby, by wymagania od nauczy- 
ciela, więcej kolidowały z pomocą w pracy 
temu nauczycielowi. 

Samotna praca, samotny wysiłek, ni- 
gdy nie'da pożądanych rezultatów, najlepsze 
chęci człowieka rozbiją się o te nie poko- 
nane trudności, jakie spotyka w codziennej 
swej pracy szary pracownik oświatowy. 

Musimy ogół społeczeństwa wciągnąć 
do współpracy, a wtedy nic nie stanie na 
przeszkodzie do utrwalenia kultury i oświa- 
ty polskiej i wychowanie wieśniaka na wzo- 
rowego obywatela Pafństwa.- 

Marjan Święcicki. 

Šilne lotnictwo to polęga państwa! 

  

meczu: Warszawa 14 i pół punktów, Łódź 7 i pół 
rzyczem Warszawa wygrała 8 partyj, przegrała 
ledną, przy 13 zakończonych na remis, 

= Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 0- 
trzymał w roku bieżącym od Magistratu miasta | 
stołecznego Warszawa zapomogę na simę 150 
tys. zł. na budowę sanatorjum w Zakopanem dla 
gruźlicznych studentów uczelni wyższej. Zakład 
ten, zaprojektowany na 200 chorych, oddany bę- 
dzie do użytku w roku 1929, 

= „Le Matin* donosi z Lionu. 1% zano- 
towano tam 378 nowych wypadków tyfusu. 

= Komunikacja telefoniczna między Kra- 
kowem a Tokajem na Węgrzech zaprowadzona 
zostanie z d. 1-go grudnia. 

"= Najechał pociąg osobowy, zcążający z 
Ligota do Tych na Śląsku na furmankę kupca 
Tomaszkiewicza z Chrzanowa. Jedna z córek To- 
maszkiewicza została zabita na miejscu, druga zaś 
odniosła ciężkie obrażenia. Powodem wypadku 
było niezamknięcie rampy przez żonę zatorowego 
Annę Bronikową, którą policja natychmisst aresz- 

antysowieckiej, | у 

1—0. 

    

  towała. 

Podsluchana rozmowa. 
— Co za miłe spotkanie! Zawołała 

radośnie pani Pobožnicka; spotykając po 
nieszporach pannę Chwalibóg. Co u ko- 
chanej pani słychać? Tak dawno Jej nie 
widziałam! 

— Praca bez wytchnienia, nie mam 
chwili czasu dla siebie, oto i teraz Śpieszę 
na posiedzenie świeżo powstającego ko- 
mitetu. 

— Podziwiam! podziwiam! Pani za- 
wsze czynna wszędzie w zarządach! 

— l|naczej się nie zgadzam. Muszę 
czuwać nad moralnością! Beze mnie wcią- 
gniętoby do pracy nieodpowiednie osoby 
masonki, postępowe, bezwyznaniowe! bę- 
dąc członkiem zarządu stawiam weto. Zło 
należy piętnować. 

— A takl Pani ma świętą rację, za- 
piała z obleśnym zachwytem Pobożniczka.— 
Teraz farmazony wszędzie się wciskają, na- 
wet do pracy społecznej i pobożnych zwią- 
zków, a Rząd, pożal się Bożel Popiera so- 
cjalistów! Czy to prawda, że nawet do na- 
szego bractwa należą osoby, które głoso-   wały do Sejmu na jedynkę? 

— Już nie należą, z dumą cdparla 
panna Chwalibóg, dzięki mnie wykreślono 
z naszęj konfraterji tę parszywą Owcę, a 
nawet Ojcowie za moją interwencją prze- 
stali robić zakupy w sklepie jej męża. 

— To wielka zasługa pani! Ale jak 
Pani umie zmusić do uznania swego auto- 
rytetu, to wielka sztuka w czasach dzislej- 
szego zepsucia. 

— Należy mi się to słusznie. Prze” 
szło 70 lat jako pobożna dziewica w 
cnocie czystości przetrwałam, pracując nie- 
zmordowanie na niwie społecznej. Surowa 
dla siebie i od innych tych cnót wymagam. 
Zgroza co za upadek moralności, suknie 
krótkie, dekolty od góry-i do dołu, krótkie 
włosy, pijatyki, Bachusy, jakieś Macieje i 
inne straszne jaskinie, rozpusta, fałsz, o- 
szustwo. Wyobraź sobie, Kochana Pani, że 
przyszła raz taka z obciętymi włosami pro- 
sić o zapomogę do naszego Komitetu. To 
jakaś oszustka, pomyślałam sobie, gdyby 
była naprawdę w biedzie, nie miałaby 
piętna zepsucia: krótkich włosów. Nie wie- 
rząc jej zapewnieniom, że jest wdową z 
drobnemi dziećmi bez środków do życia, a 
włosy obcięto jej po tyfusie w szpitalu, 

Wystaw, Pani, sobie, że zastałam dzieci ca- 
ło i czysto odziane, w izbie niezłe graty, a 
na łóżku prześcieradło i,o zgrozo, aż dwie 
poduszki, 

— | co Pani zrobiła? 
— Zgromiłam ją jak na to zaslugi- 

wała! To grzech prosić o wsparcie, gdy się 
ma jeszcze poduszki do sprzedania, i mar- 
nować czas na cackanie się z dziećmi, za- 
miast iść do pracy. „My wspieramy tylko 
prawdziwie biednych*, powiedziałam jej, 
„gdy stać cię na fanaberje spania na po- 
duszkach i strojenia dzieci, to wstydź się 
wyciągać rękę po wsparcie, i wyłudzać grosz 
potrzebny biedniejszym*. 

— Napewno dostalaby zapomogę gdy- 
by nie Panil To zgroza, aż dwie peduszki! 
A i z tym tyfusem to pewno fałsz, a wło- 
sy obcięte dla mody? 

— Nie, na tyfus chorowała,, miała 
Świadectwo doktora. Ale—ale, tak się z Pa- 
nią zagadałam, szósta dochodzi, a © szó- 
stej mamy Walne Zgromadzenie i wybory 
Zarządu naszej Ligi. 

— Czy zechce Pani mi powiedzieć ja- 
kiej Ligi? 

— Jakto! Pani jeszcze nie wie, że za-   poszłam na wywiad, i zdemaskowałam ją! kładamy „Ligę Dyktatury Wydawania Cen-   
ae Moralnego dla Pracowników Społecz- 
nych”. + 

— Wspaniale! 
Liga? : 

— Wzniosły cel usunięcia raz na za- 
wsze Od wszelkiej pracy jednostek nam nie 
pożądanych. Nasz Statut opiewa, że nikt 
nie będzie miał prawa objąć posady, a 
tem bardziej wejść do zarządu jakiejś in: 
stytucji społecznej, bez przedstawienia 
świadectwa moralności, wystawionego przez 
Zarząd Ligi Dyktatury. C. M. 

Bo czy Pani może sobie wyobrazić 
by osoba, która nie nosi spódnicy fałdo- 
wanej i po pięty, szynionu spiętego dru- 
cłanemi szpilkami i która jest tak zajęta 
swą doczesną powłoką, że chodzi co ty- 
dzień do wanny... 

„Są podobno takie co się kąpią co- 
dzień"? szepnęła z pobożną zgrozą p. Po- 
bożnicka. 

„Och Pani, ja o rozpustnicach nie 
mówię w tej chwili, ale o tych osobach 
niby porządnych, które jednak ozdabiając 
swe cielsko wzbudzają niezdrowe namięt- 
ności. Ach, ach, Pani nawet nie wie gdzie 
się porrrnografja wkrada, szparami wciskał 
Zdawało by się... radjol zdrowa, bogoboj- 

a jakie ma cele ta 

na rozrywka, a i tu niemoralność się wdar- 
ła. Spiewał Hanusz, no, to trudno i tak 
każdy za parę złotych go słyszy, publicz” 
nie moja Pani, o 4-ch literach Marszs!- 
kowskich i t. p. nieprzyzwoitości, ale po- 
ważni profesorowiel.. Ojcowie rodzin czy- 
tają takie utwory kobiecego pióra, że ru- 
mieniec ogarnąć musi od góry do dołu, 
obraza Boga, Ojczyzny, Kościoła i Moral- 
ności. Więc musi być Liga walki z porno- 
grafją w Radjo, z pornografją w prasie, w 
urzędzch, w restauracjach w domach pry- 
watnych i...* zatknęło rozpędzoną damę, 
towarzyszka pośpieszyła wścibić słówko. 

— Gienjalny pomysł, zapewne Pani 
będzie Prezeską Ligi? 

— Obie z siostrą jesteśmy inicjator- 
kami Ligi, ale nie wiem czy jestem godną 
takiego zaszczytu. Dodała panna Chwali- 
bóg spuszczając skromnie Oczy. 

— Cóż znowu! Któżby był godniej- 
szy! Należy się to Pani i z wieku i z u- 
rzędu. 

Nie chcę już dłużej zabierać czasu 
Pani Prezesce, a sama Śpieszę zakomuni- 
kować mężowi i znajomym o nowej zasłu- 
dze pani założenia tak zbawiennej Ligi.   Kandydatka. 
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Życie gospodarcze. 

dywów w Ddodzonej Poste 
Okres odrodzenia naszej niepodleg- 

łości stwarza nową erę w historji spół- 
dzielczości spożywców w Polsce. 

W 1913 roku na ziemiach polskich 
było zaledwie 350 spółdzielń spożywców— 

/ zaś w 1918 roku jest ich już 540 a w każ- 
dym następnym powstaje nowych spół- 
dzielń niemal drugie tyle. Dość stwierdzić, 
że w ostatniem pięcioleciu powstaje nowych 
spółdzielń spożywców zgórą 2.800. Obec- 
nie na 1 siycznia 1928 r. istniało w Pol- 
sce 4.817 spółdzielń spożywców. Grupują 
się one w 6 związkach polskich oraz w 
kilku związkach mniejszości narodowych. 
Ponadto istnieje jeszcze około 1.000 spół- 
dzielń dzikich, nie należących do żadnego 

* związku. Przypuszczalnie wszystkie te spół- 
dzielnie posiadają ckolo 900.000 członków, 
a licząc ich rodziny, czyni to zaledwie !/10 
ludności. 

Szybkiemu rozwojowi spółdzielczości, 
oprócz warunków polityczne -konstytucyj- 
nych, niewątpliwie sprzyja postępowa zno- 
welizowana ustawa o spółdzielniach, pierw- 
sza kodyfikacyjna ustawa, obejmująca wszy 
stkie zjednoczone dzielnice. 

Spółdzielnie spożywców pracowały i 
pracują w niesłychanie trudnych warunkach. 
Pomimo to spełniały i spełniają one swoje 
społeczne zadanie. 

W okresie początkowym odrodzenia 
dały one państwu gotowy aparat rozdziel- 
czy, ułatwiając rządom naszym apros izację 
wygłodzonego po wojnach kraju. 

W następnym okresie, okresie infla= 
cyjnym, były one regulatorem cen rynko- 
wych w orgji powszechnej spekelacji i pas- 
karstwa oraz hamulcem w zawrotnem kole 
dewaluacji pieniężnej. 

Okres ten nie sprzyjał narastaniu do- 
robku społecznego w spółdzielniach, nato- 
miast wiele nauczył. Sprawił przedewszy- 
stkiem to, że ruch spółdzielczy spožyw- 
ców skonsolidował swe siły zarówno u 
dołu, jak u góry. U dołu zreorganizowało 
s'ę przez konsolidację szereg silnych zdro- 
wych spółdzielń w większych ośrodkach 
miejskich, liczących po kilkanaście tysięcy 
członków (w Łodzi, Częstochowie, Warsza- 
wie, Sosnowcu, Żyrardowie). U góry zaś 
powstała wielka organizacja centralna — 
Związek Spółdzielń Spożywców Rzeczypo 
spolitej Polskiej, który liczy według ostat- 
nich statystycznych danych 870 spółdzielń, 
posiadających zgórą 420 tysięcy członków. 
Spółdzielnie te mają 1667 sklepów z rocz- 
nym obrotem w sumie 136 miljonów zł. 

Związek Spółdzielń zaopatruje poszcze- 

  

gólne spółdzielnie przez swoje 28 hurto“ 
wych składów na prowincji oraz organizu- 
je własną produkcję w 3 ośrodkach, gdzie 
posiada własne zskłady przemysłowe: w 
Kielcach rozwija przemysł chemiczny, pro- 
dukując mydło w różnych gatunkach, pa- 
stę do obuwia i zaprawę do podłóg (pra- 
dukcja półroczna mydła 430 tonn, pasty 
43 tonny); we Włocławku w ostatnim roku 
uruchomił nową, wzorowo urządzoną wyt- 
wórnię cukierków z produkcją 200 tonn 
rocznie; w Radomsku nabył w ostatnich 
miesiącach wielki parowy młyn „Młodzo- 
wy” z przemiałem 7 tysięcy tonn zboża 
rocznie. Obroty Związku w ostatniem pół- 

roczu sięgają 43 miljonów i stale rosną. 
W obecnym okresie aprowiracyjnym 

Związek przy pomocy finansowej rządu 
spełnia doniosłą rolę w gromadzeniu re" 
zerw zbożowych i w dziedzinie uporząd- 
kowania piekarnictwa. Przewidywany obrót 
zbożem będzie się wahał w granicach 25 
tys. tonn. W dziedzinie piekarnictwa przy 
pomocy Związku zostały już zmechanizo” 
wane piekarnie w 10 spółdzielniach i pod- 
jęto cały szereg nowych prac w tym za- 
kresie. A w Zagłębiu Dąbrowskiem z inicja- 
tywy Związku i z jego materjainym udzia- 
łem powstaje wielka mechaniczna piekarnia 
spółdzielcza p. n. „Produkcja“, w której 
budowie uczestniczą, oprócz Związku, w 
charakterze udziałowców 13 lokalnych o- 
kolicznych spółdzielń, 3 samorządy miej- 
skie i jeden powiatowy. 

Tak się przedstawia materjalna eks- 
pansja naszego ruchu spółdzielczego spo- 
Ua w okresie ostatniego dziesięcio- 
ecia. 
  

Giełda warszawska a dn. 26, XI. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

Dolary . 8,881/4—8,861/4 
Holandja . ‚ 358,05—357,15 
Londys —. ‚ 43,241/2—43,14 
Nowy-Jork W ‚ 8,90 — 8,88 
Paryż е 5 : 4 . _ 34.84—34,76 
Praga. SSE. . 26,421/2—26,36 
Szwajcaria, „ 171,76—171,33 
Wiedeń | „ 125.35—125.04 
Stokholm . . ‚ 238,35—231,15 
Marka niemiecka 212,55. 

Papiery procentowe. Pożyczka inwestycyj- 
na 116,75—116,50. Dolarówka 95—98. 5%0 konwer- 
syjna 61. 5% kolejowa 60. 10%0 kolejowa 102,50. 

8% L. Z. Banku Gosp, Krajow. i Banku Rol- 
nego, obligacje Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go 94. 41/a0/0 ziemskie 4850, 4'//0 warszawskie 
48,50. 5%0 warszawskie 55, 8%/0 warszawskie 67,50. 
8%, Łodzi 62,25. 10% Siedlec 70. 

Akcje: Bank  Dyskontowy 134,50. Han- 
dłowy 120. Polski 173.50. Przemysłowy warszawski 
108. Spółek Zarobkowych 82,50—83. Spiess 205. 
Siła i Światło Il em. 103. Cukier 47.50—48. Łazy 
6,00. Węgiel 92—95,25. Lilpop 37—37,50. Modrze-   jów 33,50—33,25. Starachowice 40,25 — 40,50. Ha- 
berbusch 217. Spirytuz 27. 

  

Wieści i obrazki z kraju. 
Konferencja graniczna polsko - litewska. 
Wczoraj w południe na odcinku Dowejki 

konferencja pelsko - litewska, 
w gminie niemenczyńskiej odbyła się 

w której wzięli udział z naszej strony przedstawiciele 
władz auministracyjnych, policji i K. O. P., ze strony zaś litewskiej—komendanci re- 
jonu i odcinka. 

Konferencja została zwołana z inicjatywy władz polskich i miała na celu spowodowa- 
nie ukrócenia samowoli strażników litewskich, którzy niszczą wiechy graniczne, prze- 
chodzą na nasze terytorium i urządzają zasadzki na patrole i t. d. 

Po dłuższej wymianie zdań Litwini przyrzekli przedstawić swoim władzom przeło- 
żonym (zwykła Śpiewka) omawiane sprawy, a niezależnie od tego upewnili, że będą się 

starali samowolę szeregowych ukrócić. (x). 

Dezercje z szeregów armji sowieckiej. 
24 b. m. na odcinku Suchodoły w rejonie 

Malkowicz patrol K. O. P-u zatrzymał czterech 
żołnierzy sowieckich, którzy zdezerterowali z 
szeregów czerwonej armji. Na pierwiastkowem 
badaniu zbiegowie dezercję tłumaczyli względami 

hh to było w Głębokiem? 
Dnia 10 XI. rb. już wczesnym ran- 

kiem ruch był ogromny. Domy przybiera- 
ły szatę odświętną. Wszędzie pełno  ziele- 
ni, kwiatów,lampjonów, portretów Pana 
Prezydenta i Marszałka Piłsudskiego. 

Tuż przed godziną 15 na placu 3-go 
Maja zbierać się poczęły Organizacje ze 
sztandarami. Formuje się pochód, na cze- 
le którego stają wieńce: Starostwa i Sejmi- 
ku, 3 Półbrygady K. O. P., 23 pułku uła- 
nów, Związku Oficerów Rez., Policji, Strzel- 
ca, Magistratu, Nadleśnictwa, Urzędów 
Państwowych, Przysposobienia Wojskowe- 
go, Organizacyj Społecznych i t. d., za 
wiefńcami przedstawiciele władz, wojska, po- 
licji państwowej, grającej marsza Chopina, 
pochód rusza na cmentarz katolicki, oto- 
czony setkami ludzi wszystkich wyznań. 
Zdala już widać na cmentarzu zapalone 
lampjony na grobach żołnierzy. Pochód 
pomału wchodzi na cmentarz i zatrzymuje 
się przy mogiłach wyciągniętych w długi 
szereg, na czele których stoi wysmukły 
duży biały krzyż, na nim zaś czarna tabli- 
ca ze złotemi literami: 
Polagłym Bohaterom w Obronie Ojczyzny 

w rocznicę 10-lecia Zmartwychwstania 
Polski 

dnia 11. XI. 1928 r. 
Komp. Zw. Strzel, w Głębokiem. 

Następuje poświęcenie krzyża i oko- 
Jicznościowe przemówienie miejscowego 
ks. dziekana, po zakończeniu którego ko- 
mendant kompanji strzeleckiej odczytuje 
hołd przybyłej z Łużek sztafety strzelec 
kiej, wreszcie dwie minuty ciszy. Potem 
odśpiewano pieśń, „W mogile ciemnej 
śpisz na wieki". 

Kiedy ucichli tony marsza żałobnego,   

natury politycznej i wyrazili chęć służenia w 
wojsku polskiem. 

„  Zbiegów zatrzymano w celu dokładnego 
wyjsśnienia przyczyny przedostania się na nasze 
terytorjum. 

delegacje ziezęły składać wieńce w ilości 
21. Po dokonaniu ceremonji pochód ro- 
związał się. 

Miaste tonęło w potoku Świateł ele” 
ktrycznych,lampjonów różnokolerowych i. 
t. p. Na wieży kościelnej odegrano hej- 
nał po zakończeniu którego nastąpił u- 
roczysty capstrzyk z udziałem wojska, po- 
licji i Strzelca. 

Dnia 11. XI. r. b. już wczesnym ran- 
kiem zbierały się organizacje P.W. i W.F,, 
wojsko, policja i cały szereg Związków i 
Stowarzyszeń, które podążały ze sztandara- 
mi do kościoła na uroczyste nabożeń” 
stwo. 

O godzinie 12, cały pochód udał się 
pod wystawiony przed szkołą pomnik 
„Orła Białego", gdzie nauczyciel Maksymil- 
jan Waglewski wygłosił płomienne przemó- 
wienie kończąc okrzykiem na cześć Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Marszałka 
Piłsudskiego, podchwycony przez wszyst= 
kich obecnych. Nastąpiła wreszcie defilada. 
Posuwały się kolejno przy dźwiękach or- 
kiestry Straży Ogniowej, pluton K. O. P., 
23 pułku ułanów, Policjv, Strzelec, Hufiec 
Szkolny i td. i td. 

Po zakończeniu defilady Strzelec 
miejscowy pod komendą komendanta Jó- 
zefa Gumifiskiego, urządził pokazowe 
ćwiczenia polowe, które mimo stosunkowo 
złej pogody wypadły zupełnie dobrze. 

O zmroku, kiedy miasto snów roz* 
błysło tysiącznemi światłami, na rynku 
miejskim specjalnie oświetlonym i udeko- 
rowanym, rozpoczęły się harce, biegi w 
workach, z jajkiem, z wodą, łapanie kogu- 
ta, wydra, toczenie beczek a wszystko to 
Wo licznie zebranej i ubawionej publicz: 
ności, 

O godzinie 18 w lokalu Domu Lu 
dowego odbyła się uroczysta Akademia, 

К овТ жаФ 

na której po dłuższem przemówieniu p. 
Waglewskiego, nastąpiły żywe obrazy, 
deklamacje i śpiewy. 

Na zakończenie uroczystości w tym 
samym lokalu odbyła się zabawa. 

Celem uczczenia 10-lecia Komitet Po- 
wiatowy postanowił wybudować szkołę 
Rzemieślniczą w Głębokiem, gdzie w tym 
celu zostały rozesłane na powiat listy skła- 

E na które już zaczynają wpływać 
atki. 

KRONIKA NOWOGRÓDZKA. 
— Katastrofa kolejowa. Onegdaj na szlaku 

kolei wąskotorowej Nowo-Jelnia — Nowogródek 
w odległości 3 klmir. od Nowogródka miała miej- 
sce katastrofa kolejowa. Wykolejeniu uległy trzy 
wagony. Ofiar w ludziach nie było. 

Ps zamkalgcia Wi. Koła Związku Inwalidów: 
Wczoraj przybył do Wilna członek przy - 

musowego zarządu nad Związkiem Inwalidów p. 
Janowski, który przed przyjęciem pod zarząd tu t. 
Koła odb,ł dłuższą konferencję z naczelnikiem 
Wydziału Bezpieczeństwa p. Niekraszem. (x). 

  

  

  

NS KSI 

tha wybuchu Elny. 
Starożytne bajki opowiadają o dwóch ol- 

brzymach, żywcem pogrzebanych pod Etną, któ- 
rzy usiłują Od czasu do czasu wyzwolić się z pod- 
ziemnej czeluści i tym to wysiłkom przypiszć na- 
leży niosące śmierć i zniszczenie wybuchy tego 
najwyższego szczytu wulkanicznego Europy. Bóg 
wnętrza ziemi, Wulkan, wraz ze swymi cyklopami, 
wykuwał we wnętrzu Etny błyskawice Jowisza. 

Rzekome wysiłki zagrzebanych w łonie zie- 
mi olbrzymów spowodowały ogółem w biegu o- 
statniego tylko dwutysiąciecia około stu wybu- 
chów, powodując śmierć tysięcy ludzi i ustosząc 
kwitnące miasta i osiedla. Po pięcioletnim wypo- 
czynku legendowe olbrzymy ponowiły próbę wy- 
dostania się z płonącej otchłani i spowodowały 
nowy kataklizm, znany z depesz. 

W jsdnym z pism katańskich próbuje pro- 
tesor Zingali ocenić szkody i straty przyczynione 
przez ostatni kaprys Etny. Zniszczenie gajów kz- 
sztanowych, ogrodów owocowych i winnic, koszty 
odbudowy miasteczka Mascali oraz zasypanych 
popiołem i lawą w koza miejscowościach do- 
mów, zniszczone drogi, mosty i linje kolejowe, 
straty pośrednie, jakie państwo poniesie z powo- 
du zastoju w handlu oraz opłaty podatków i ceł 
wyniosą około 200 miljonów lirów. Domów zni- 
szczonych jest przeszło 700, spustoszonej upra- 
wnej ziemi przeszło 1200 ha, zaś zgórą 5000 lu- 
dzi zostało bez dachu. 

  

KRONIKA. 
  

  

Dziś: Wilgiljusza. 
Wtorek | Jutro: Zdistawy. 
27 | Wesči sinins; Ta © 

listopada.| Zach6od „g. 15 m; 11     
— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 

cznego U. S$. B. z dn. 26.XI. b. r. Ciśnienie 
średnie 736. Temperatura--3 stop. C., opady 0,2. 

Wiatr aptek 
wagi: pochmurno, przelotna dżdża, Mi- 

nimum na dobę+-2stop. Ć. Maksimum +4 stop. С. 
: Tendeacja barometryczna: wzrost cišnie- 

nia. 
KOŚCIEŁNA, 

— Wyjazd do Rzymu J. E. Arc. 
Jałbrzykowskiego. Dnia 11 grudnia r. b 
J. E. ksiądz arcybiskup metropolita i J.E. 
ks. biskup sufragan odjeżdżają do Rzymu 
„ad limina Apostolorum“. Ich Ekscelencje 
wezmą udzizł w rozpoczęciu uroczystości 
fubiijeuszowych z powodu piečdziesieciole- 
cia kapłaństwa Ojca św. w dniu 20 grud- 
nia b. r. 

— Półki z książkami w kościołach. W ce- 
Ju ketiep a propagandy dobrej lektury, za ini- 
cjatywą Ks. A. Kuleszy, w niektórych kościołach 
wileńskich, jak nprz. u św. Ducha, św. Trójcy, 
św. Jakóba, św. Piotra i Pawła, Bonifratrów, Ba- 
zylice i innych zostały wprowadzone półki z 
książkami, broszurkami i pismami o treści religij- 
no-moralnej. 

„ — Posiedzenie Koła księży prefektów. O- 
statnio odbyło się nadzwyczajne zebranie Koła 
księży pretektów, na którem omawiany był nowy 
program nauczania religii w szkołach powszech- 
nych. Da programu zostal zreferowany przez 
ks. prof. L. Puciatą. 

— Nowa paratį-. Ostatnlemi czasy w Jaź- 
nie (dekanat mirski) zestala erygowana paraija, 
Do ORA beneficjum ziemskiego p. 
Zofja z Korsaków Bortkiewiczowa dodała jeszcze 
10 hektarów, co z uznaniem notujemy. 

— Pomniki po polsgłych w walce o nie- 
podległość. W wielu miejscach, na cmentarzach 
grzebalnych i przy kościołąch w archidiecezji wi- 
leńskiej stawiane są obecnie pomniki lub tablice 
pamiątkowe w murach kościelnych po poległych 
w walce o niepodległość. 

Zwrot kościoła ludności katolickiej. 
Starożytny kościół katolicki w Skrzybowcach (de- 
kanat lidzki) został ostatnio zwrócony ludności 
katolickiej. Świątynia ta stanowi jeden z cieka- 
wych zabytków architektury kościelnej; wzniesio. 
na w XVI wieku przez Jundziłłów. W wieku XVIII 
kościół został z gruntu odrestaurowany, po roz- 
biorach uległ zaborowi na rzecz cerkwi prawo- 
sławnej. Zaznaczyć należy, iż rejon, w którym 
postawiony jest kościół zamieszkują prawie wy- 
łącznie katolicy. ` 

URZĘDOWA. 
— Powrót p. wojewody, Dzis wraca z 

podróży służbowej z Warszawy i obejmuje urzę- 
dowanie wojewoda wileński p. Raczkiewicz. (x) 

ADMINISTRACYJNA. 

  

— Zakup zboża przez samorządy. Wileń- | ki 
skie władze administracyjne zorjentowawszy się 
w ciężkiej sytuacji gospodarczej ludności posz- 
czególnych miast i!miasteczek w województwie 
wileńskiem poczyniły odpowiednie kroki u odno- 
śnych władz centralnych w celu zabezpieczenia 
ludności przed wyzyskiem spekulantów zbožo- 
wych, którzy w razie braku podaży żyta i mąki 
na rynkach miejscowych mogliby dowolnie pod- 

wyźszać ceny. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpa- 

trzyło dokładnie zę postulatu i zarezer= 
wowało znaczną ilość zboża, które będzie rzuco- 
ne rynek w odpowiednim momencie. 

Niezależnie od tego Magistrat m. Wilna 
uzyskał znaczny kredyt i już obecnie -rzystąpił 
do skupywania zboża na terenach województw 

południ A Zboże przewożone jest obecnie 
do Wilna i tu jest magazynowane. (x). 

— Zwalczanie zsraźliwych chorób ź wierzę. 
cych. Urząd Wojewódzki wydał ostatnio zarzą- 
dzenie, mające ma celu unormowanie sprawy 
zwalczanie zaraźliwych chorób źwierzęcych. 

— Regulacja cen na chleb pszenny. Sta- 
rostwo Grodzkie postanowiło przystąpić do regu- 
lacji cen na chleb pszenny. Należy zaznaczyć, 
że dotychczas ceny na przetwory mączne wyższego 
gatunku nie były regulowane. 

Niezsleżnie od tego Komisje kontrolne 
sprawdzające wysokość gatunku mąki pa w 
Isprzedažy i na składach otrzymały polecenie, by 
zwracały uwagę na piekarnie w celu stwierdzenia, 
czy wypiekany chleb odpowiada procentowo uwi- 
docznionym na etykietach bochenków chleba. (x). 

MIEJSKA. 

- "deb a szpitali i zakładów Sekcji 
Zdrowia. W celu zorjentowania się © stanie in- 
wentarza znajdującego się w posiadaniu poszcze- 
gólnych szpitali w mieście, Sekcja Zdrowia Magi- 
stratu postanowiła przystąpić do komisyjnego 
zbadania tych szpitali. Komisja w pierwszym rzę- 
dzie zbada stan ksiąg inwentarzowych, które jak 
wiadomo winne zgadzać się z posiadanym inwen- 
tarzem, a niezależnie od tego osobiście zajmie się 
lustracją tego inwentarza i orzeknie w jakim sta- 
nie ten inwentarz znajduje się, jaką przedstawia   wartość i t. d. Ponadto będzie wzięte pod uwagę, 
co szpitałom brak. W skład komisy) wejdą na- 
czelni lekarze szpitali przedstawiciele Sekcji 

Zdrowia i intendanci. Komisje będą pracowały w 
ten sposób, że naczelny lekarz będzie badzł nie 
swój szpital, lecz inny wcale jemu nie podległy, 
Komisje będą mma w następującym porząd- 
ku: 27 i 28 b. m. t, j. dziś i jutro będzie zlustro- 
Wam ana św. Jakóba, 29 i 30 b. m. szpital 
Sawicz, 1 i 2 grudnia — szpital Zakažny, 4 i 5 
grudnia — szpital Żydowski, 6 i 7 grudnia — szpi- 
tal Dziecięcy, 10 grudnia — Pogotowie Ratunko- 
we, 11 i 12 grudnia — Apteka Miejska, 13 i 14 
wa - ra Dyzenfekcyjna, 15 grudnia—Łaźnia 

ejska. (x 
— Sprawa etatów pooomakiw miejskich 

na porządku dziennym. Dziś odbędzie się posie- 
dzenie Prezydjum Magistratu, na którem rozpatry= 
wana będzie sprawa etatów pracowników miej- 
skich w związku z układaniem budżetu na rok 1929/30. 

SPRAWY PRASOWE. 

— Otwarcie filjl „Ilustrowanego Kurjera 
Codziennego". W niedzielę w godzinach popó- 
łudniowych odbyło się otwarcie „studio“ „Il. Kurje- 
ra Codziennego” w lokalu Wileńska 26, Obecni 
byli: J. E. biskup K, Michalkiewicz, p. wojewoda 
Raczkiewicz, p. konsul Łotwy Donas, p. prezy- 
dent Folejewski, kom. Praszałowicz, kur. ogo- 
rzelski, ks. Żebrowski, p. Dworakowski, przedsta- 
wiciele miejscowej prasy: P. Romer - Ochenkow- 
ska, p. Kodź, p. Szydłowski i t. d. Naczelny re- 
daktor I poseł p. Dąbrowski przybył z Krakowa, 
by powitać swą nową placówkę. Wraz z nim 
przybyli redaktorowie pp. Rubel i Flach. 

W licznem gronie gości wojskowych i cy- 
wilnych dokonał ks. biskup Michalkiewicz poświę- 
cenia nowego lokalu, poczem przemówił odpo- 
wiednio do chwili, następnie przemawiał p. red. 
pos. Dąbrowski, obrazując dzieje „Kurjera”, jego 
niezależne poglądy, ciężkie epoki represyj ob- 
cych rządów i rozwój obecny, następnie wygłosił 
krótkie i jędrne życzenia p. wojewoda Raczkie- 
wicz. Dla „Światowida* dokonano zdjęcia foto- 
graficznego obecnych. Poczem na towarzyskie, 
peso przy tortach, owocach, kawie, winie i 
ikierach spędzili obecni przyjemną godzinkę. 

„ll. Kurjerowi Codz.*, świetnie naogół re- 
dagowanemu brakowało dotąd dokładnych i ob- 
szerniejszych informacyj z naszej Wileńszczyzny. 
Miejmy nadzieję, że p. red. Dąbrowski po byt- 
ności w Wilnie, gdzie bawił po raz pierwszy u- 
dzieli jak najwięcej miejsca w swem piśmie dla 
wiadomości z naszego „partykularza“. x 

WOJSKOWA. 
— Kto staje do zebrań kontrolnych. Dziś 

27 listopada do zebrań kontrolnych stają szere- 
gowcy rezerwy i pospolitego ruszenia SWOJĄ A. 
1 C. urodzeni w roku 1893, którzy nie stawali do 
zebrań kontrolnych zwoływanych w latach 1925, 
26, 27 i nazwiska których rozpoczynają się jna 
wszystkie litery alfabetu.) 

Jutro 28 listopada do zebrań kontrolnych 
stają szeregowi rezerwy i pospolitego ruszenia ka- 
tegorji A i C urodzeni w roku 1892 którzy nie 
stawali do zebrań kontrolnych zwoływanych w la- 
tach 1925, 26 
nają się na wszystkie litery alfabetu. (x) 

— ks Komendy powiatowej P. P. 
Inspekcyjny Komendy Wojewódzkiej P.P. komi- 
sarz Jacyna zz lustrację komendy P.P. 
na powiat wileńsko-trocki, badając stan ksiąg ka- 
sowych i sposób załatwienia wpływających do 
oOmendy spraw. (x). 

ZEBRANIA 3 ODCZYTY. 

— Z Wil. T-wa Lekarskiego. Dnia 28-go 
bm. o g. 20 odbędzie się zwyczajne posiedzenie 
Wil. Tow. Lekarskiego w lokalu własnym (Zam- 
kowa 24). 

Porządek dzienny: 
1) dr. S. Bagiński — O komórkach barwni- 

kowych w szyszynce źwierząt ssących i ludzi, 
2) prof. dr. Opoczyński — Pokaz prepara- 

tów w Zakładu Anatomji Patologicznej, 
3) prof. dr. Opoczyński — Uwłosienie tuło- 

wia jako drugorzędna cecha płciowa i jego przy- 
puszczalna zależność od gruczołów wydzielania 
wewnętrznego, 

4) Z. administracyjne. 
— Wileńskie T-wo Filozoficzne. Na posie- 

dzeniu naukowem, które odbędzie się w środę 28 
listopada b. r. o godz. 8 wiecz. w Seminarjum 
filozoficznem Uniwersytetu, prof. dr. Tadeusz 
Czeżowski wygłosi odczyt p. t. „O przeciwień- 
stwie i sprzecności*'. Wstęp wolny dla człon- 
ków T-wa i wprowadzonych gości. 

LITERACKA. 

— 54 Środa Literacka odbędzie się, jak 
zwykle, w lokalu przy ul. św. Anny 4. P, Wiktor 
Pietrowicz wygłosi referat na temat najnowszej 
sztuki, Tadeusza Łopalewskiego „Rycerz z La- 
manczy”, poczem rozwinie się na ten temat dy- 
skusja, drugiej części produkcje fortepianowe 
i wokalne. Początek o god”. 8. Wstęp dla człon- 
ków i wprowadzonych gości. 

. SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Burzliwe posiedzenie Komisji Okręgo- 
wej Związków Zawodowych. W ubiegłą niedzielę 
w lokalu Komisji Okręgowej Związków Zawodo- 
wych przy ul. Kijowskiej 19 odbyło się nader bu- 
rzliwe posiedzenie poświęcone wyborom nowej 
Komisji Okręgowej. W wyniku obrad, które się 
zakończyły powszechną bójką, przedstawiciele   Związku Transportowców, Kasy Chorych, -Związ- 
ku Włókienniczego i Związku Dozorców opuścili 

i 27, a nazwiska których rozpoczy- › 

3 

salę posiedzenia, zgłaszając piśmienne wystąpienie 
z Komisji Okręgowej Związków Zawodowych. 

— Konferencja w sprawie redukcji robo- 
tników. Dziś o godz. 12-ej w lokalu Inspektoratu 
Pracy odbędzie się konferencja między Związkiem 
Zawodowym Przemysłu Drzewnego, a Zarządem 
fabryki papieru w Ń. Werkach w sprawie mające 
z dniem 1 grudnia, nastąpić ponownej redukcj 
robotników, w związku z projektowaną naprawą 
maszyn, 

SPRAWY ROSYJSKIE. 

— Otwarcie schroniska dla dziatwy wy- 
znania prawosławnego. W niedzielę w południe 
w obecności Jj. E. ks. arcybiskupa Teodozjusza, 
p. naczelnika Wydziału Opieki Społecznej p. Jo- 
cza i radcy tegoż wydziału p. Trockiego odbyło 
się poświęcenie nowego lokalu schroniska dla 
dzieci—Rosjan mieszczącego się przy ul. Brzózka 
Nr 9 (odchylenie ul. Konarskiego). Nowy lokai 
jest odpowiednio urządzony i może pomieścić 30 
dzięci. (x). 

RÓŻNE. 

— Kursy dla sióstr rezerwy P. C. K. Za- 
rząd Wileńskiego Okręgu Polskiego Czerwonego 
Krzyża, niniejszem podaje do wiadomości, że w 
dniu 12 stycznia 1929 r, rozpoczną się przy Szpi- 
talu Wojskowym ma Antokolu 3.ch miesięczne 
kursą dla sióstr rezerwy P. C. K. 

Zajęcia będą teoretyczne i praktyczne. Ё 
Wpisowe przy podaniu 15 zł, wykłady i 

praktyka darmo. 2 
Podania przyjmuje, oraz udziela wszelkich 

informacyj ppłk.S. Bobiatyński, ul. Królewska 3, 
m. 1, codziennie oprócz świąt od godz. 16 do 18. 

Liczba kandydatek ograniczoma.. 
Zapisy będą przyjmowane do dnia 10 gru- 

dnia r. b. 
— Koncert w Kasynie Oficerskiem. We 

środę dnia 28 b. m. o godz. 20-ej, jw sali Kasyna 
Oficerskiego, Mickiewicza 13, odbędzie się kon- 
cert, urządzony staraniem Rodziny Wojskowej na 
Gwiazdkę dla Żołnierza. W koncercie wezmą 
udział: primadonna opery warszawskiej pani Ade- 
lina Czapskz, znana poetka pani Wanda Niedział- 
kowska-Dobaczewska i pianista p. Władysław 
Trocki. Bilety do mbłcia w_Kasynie Oficerskiem 
od godz. 11 — 1-ej od 5 — 7-ej oraz przy 
wejściu na koncert. Ze względu na szlachetny 
cel, jakim jest Gwiazdka dla naszych żołnierzy, po- 
bliczność wileńska niewątpliwie tłumnie pośpieszy 
na koncert, ażeby żołnierze nasi mieli w tym ro- 
ku — roku 10-lecja niepodległości — jak naj- 
lepsze święta. : 

— Odznaczenie krzyżami Dowborowskimi. 
Dowiadujemy się, że Kapituła Krzyża Powstań- 
czego I Korpusu Wojsk Polskich na Wschodzie, 
w związku z dziesięcioleciem Wskrzeszenia Pań- 
stwa Polskiego nsdała Krzyże Powstańcze za 
współdziałanie z Korpusem w 1917 —1918 г. р. р.: 

1. ppik.lek. Wacławowi Zajączkow- 
skiemu—za wspėldziatenie z Korpusem i prze- 
zee majątku wenerologicznego szpitala—Kor- 
pusowi, 

2. rtm. w st/sp. Mieszysławowi Sie- 
lanko—za organizowanie oddziałów wojskowych 
Polaków dla Korpusu, jednocześnie uwzględniając, 
że rtm. Sielanko w drodze do Korpusu został a- 
resztowany przez władze bolszewickie. 

3. urzędniczce Marji Dowgierdów- 
nie—za niesienie czynnej pomocy przy zajęciu 
Mińska Lit. przez Korpus i bezinteresowną pracę 
w Komendanturze Sił Zbrojnych w Mińsku Lit. 

Na wileńskim bruku. 
— Rewizja w drukarniach litew- 

skich. Necy onegdajszej organa policyjne 

  

i przeprowadziły rewizję w miejscowych dru- 

karniach litewskich. Rewizje spowedowane 
zostały w celu ujawnienia prowokacyjnych 

тар litewskich przeznaczonych do  Szer- 
szego użytku, a określających granice Lit- 
wy kosztem terytorjów Polski. w) 

— Przejechanie chłopca. Pędząca ulicą O- 
strobramską taksówka Nr. 14388 najechała na 
7-mio letniego Kazimierza Wasilewskiego (Ostro- 
bramska 8). Chłopak uległ obrażeniu głowy i 
nóg. (x). 

— Trup dziecka w studni. W posesji Nr.31 
przy ulicy Rossa wydobyto ze studni trupa dziec- 
ka w wieku około 6 miesięcy. Policja wszczęła e- 
nergiczne śledztwo. (x). 

— Samobójstwa. Onegdaj wieczorem w 
koszarach 1 pułku piech. Legjon. wystrzałem z 
karabinu w usta odebrał sobie życie szeregowiec 
Jan Księżopolski. Denat pozostawił list w którym 
oświadcza, że powód samobójstwa zabiera z sobą 
do grobu. (x). | 

— Wczoraj dnia 26 b. m. w południe z 

  
_ niewyjaśnionych narazie przyczyn popełnił ssmo- 

Z POLICJI. 
bójstwo przez podcięcie gardła brzytwą 28 letni 
Konstanty Obolawicz (Kalwaryjska 11), Z powo- 
du rozcięcia arteryj i upływu krwi Obolewicz 

! wkrótce—zmarł. Zwłoki samobójcy przewieziono 
do prosektorjum w celu przeprowadzenia sekcji. 

— Wczoraj wieczorem w składziku posesji 
» Nr 64 przy ul. Zawalnej usiłował powiesić się, 
' chwilowo w tym domu zamieszkały 40 letni Wła- 
dysław Korecki (z pow. wilejskiego) handlarz. 
Desperata z pęili wczas zdjęto i po zestogowaniu 
środków ratowniczych ulokowano w szpitalu ży- 
dowskim. Powodem targnięcia się na życie b;ło 
nieporozumienie z wspólnikiera. ©. 

= Nagły zgłon. Wczoraj o godz. 2 P. p. 
2marla nagle wlašcicielta jatki z mięsem 40 letula 
Nachama Szwarc (Zarzecze 13). Obecni przy śmier- 
ci byli tak nieostrożni, że ułożyli zmarłą na kło- 
dzie od mięsa co spowodowało, że policja lokal 
wraz z znajdującym się tam towarem — opieczę- 
towała. (x). ; 
° — Nieszczęśliwy wypadek na stacji kole- 
jowej. Na stacji kolejowej spadł z buforów wago- nu na szyny robotnik kolejowy Jan Jasiński (Pił- 
sudskiego 13), wskutek czego uległ złamaniu lewe- go, po». Ulokowano go w szpitalu Żydow- 
skim. (x). 

— Pokłosie złodziejskie. Klemensowi Gę- bickiemu (Popławska 30) skradziono Aba 
Franciszce Zajączkowskiej (Mahometańska 3) skradziono garderobę i pieniądze. Straty 1500 zł. 
Stefanowi Lewickiemu (Wileńska 10) skradziono garnitur. Szepszelowi Turgielowi (Zarzecze 4) 
skradziono odważniki. (x). 

— Ciężkie uszkodzenia ciała. Nocy wczorzj- 
szej na przechodzącego ulicą Rysią Feliksa Mar- 
cinkiewicza (Niedźwiedzia 10) napadła dwóch oso- 
bników R” następnie ustalono Józef Mackiewicz 
(Rysia 25) i Kazimierz Górecki (Szopowa 32), którzy zadali mu ciężki cios nożem w brzuch. Rannego w stanie bardzo ciężkim ulokowano w szpitalu. Sprawców napadu zatrzymano, Zajście 
wynikło na tle porachunków osobistych. (x). 

ktha kradzieży w składach towarowyh 
Bunimowlaa. ||| 

Jak zostało ustalone złodzieje, którz piątek wieczorem ub. tygodnia ża ae składów towarowych T. Bunimowicza przy ul. Słowackiego Nr 17, dostali się do składów przez otwór wybity w tylnej „ścianie od strony rynku Kijowskiego — i zdążyli wykraść zaledwie 4 skóry wołowe, wartości zaledwie kilkaset złotych. Zło- dziei w porę spłoszył uzbrojony wartownik bocz- nicy, Sprawców tej kradzieży nie wykryto. Po- 
kradzieży podana była   przednia wzmianka o “i 

według komunikatu pol. był nieścisły cyjnego, który, jak widać,
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Teatr | muzyka. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Dziś, teatr zamknięty z powodu przygo- 
towań do „Kordjana”. 

Premjera, dnia 29 b. m. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“). 
—— „Co or robi w nocy*. Przezabawna 

farsa M. Neall'a i M. Ferner'a „Co on robi w 
nocy?*, grana będzie dziś i jutro, | 

— Najbliższa premjera. Najnowsza kome- 
dja St. Kiedrzyńskiego „Powrót do grzechu”, gra- 
na będzie po raz pierwszy w piątek. 

— Przedstawienie nocne. Na rzecz tygod- 
nia policjznta Teatr Polski w sobotę 1-go grudnia 
daje niezmiernie wesołe przedstawienie nocne, 
na które złożą się: jednoaktówki, sketcze, piosen- 
ki, monologi, tańce. Początek o g. 11-ej wiecz., a 
wszystko pod tytułem „Tego jeszcze nie bylo“. 

Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne 
w Reducie na Pohulance. 

— Artur Rubinsztejn znakomity pianista 

virtuoz, po triumfalnem tournee zagranicą, wy- 
stąpi tylko raz jeden na koncercie w Reducie w 
piątek dnia 30 listopada o godz. 8. W programie 
utwory Chopina, Liszta, Debussyego oraz Bacha 
i Beethcvena. Nieliczne bilety do nabycia w Or- 
bisie Mickiewicza 11 w dniu koncertu od godz. 

К НЕЛк 

Radijo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
WTOREK, dn. 27 listopada! 1928 r. 

11.56—12,10: Transmisja z Warszawy: Syg- 
nał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krako- 
wie, komunikat meteorologiczny. 16.10—16.30: Od- 
czytanie programu dziennego i chwilka litewska. 
16,30—16,45: Kurs jęz. włoskiego lekcja 9-ta, pro- 
wadzi dr, ). Rostkowska. 16,45 — 17,10: „Mała 
skrzyneczka* listy dzięci omówi Ciocia Hala. 
17,10—17,35: Muzyka z płyt gramofonow. 17,35— 
18,00: Transmisja odczytu z Katowic. 18,00—18,55: 
Transmisja z Warszawy: Koncert kameralny w 
wyk. Trio Kmita. W programie R. Schumann i 
Fr. Cuperin. 18,55—19.10: Tygodniowy przegląd 
filmowy. 19,10—19,20: Odczytanie programu na 
środę i komunikzty. 19,20: Transmisja Opery z 
Katowic, po transmisji komunikaty z Warszawy: 
polic., sportowy, P. A. T. i inne, 

Listy do Redakcji. 
W sprawie lekceważenia przepisów © 

bezpizczeństwie publicznem. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobec tego, że opisany poniżej wypadek 
mógł spotkać nietylko moją żonę, ale wielu in- 

  

  nych przechodniów i, że wypadki lekceważenia   

Ww li E R SX: 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa publiczne- 
go w mieście powtarzają się w Wilnie na każdym 
kroku, pozwalam sobie opisać go i podać Szanow- 
nemu Panu Redaktorowi do wiadomości w moc- 
nem przekonaniu, że uzna go za dokument do- 
stateczny do wystąpienia w obronie bezpieczeń- 
stwa ludzi chodzących po ulicach Wilna. 

Dnia ż3 b.m. o godzinie 21 min. 40 szedłem 
z żoną ulicą Zygmuntowską w kierunku ul. Dą- 
browskiego. Przed domem nr. 18 natrafiliśmy na 
tak powszechną na ulicach Wilna zaporę z desek, 
naturalnie bez A kieikolwiek latarni ostrzegawczej, 
i zostaliśmy zmuszeni do ominięcia tej przeszko- 
dy mocno niemiłą przeprawą przez grzązkie błoto 
jezdni. Kiedy wracaliśmy znowu na chodnik, żona 
moja, która szła pierwsza, potknęła się o cienki 
drut, przeciągnięty wzdłuż krawędzi ścieku ulicz- 
nego, w dziwnie złośliwy sposób umieszczony na 
wysokości około 20cm. nad ziemią. Wskutek tego 
wywróciła się naturalnie, i to z taką gwałtowno- 
ścią, że uderzywszy kolanami o drugi brzeg Ście- 
sku, została przerzucona przez całą szerokość 
chodnika aż pod ścianę domu. Łatwo zrozumieć, 
że doznała wielu dotkliwych potłuczeń, zraniła 
sobie oba kolana i skaleczyła nogę o drut w 
okolicy kostki. Stojący w bramie wspomnianego 
domu uczeń szkolny, objaśnił nas, że tego samego 
dnia już wiele osób o ten potrzask na przechodni 
się potykało. Oto dokładny opis wypadku, któ: 
rego przebieg podałem również do wiadomości 
Komendy Policji. 

я Witold Małkowski. 

Skazanie wybitnego kómunisty na 12 lat 
ciężkiego więzienia. 

Dn. 25 maja 1927 r. jeden z wywiadowców 
urzędu śledczego, przechodząc przez ul. Jatkową 
spotkał młodego izraelitę, którego postać mocno 
zastanowiła policjanta. 

Zsindrgowany oświadczył, że nazywa się 
Mozesem Bnajdermanem i przybył z Warszawy, 
celem prowadzenia tu handlu walutami. Okazał 
jednocześnie dowód osobisty wydany przez Ko- 
misarjat Rządu na m. Warszawę oraz książeczkę 
wojskową P. K. U. 

Aczkolwiek dowody te nie wzbudzały na 
pozór podejrzeń, to jedrak przezorny policjant 
zaprosił rzekomego czarno-giełdziarza do urzędu, 
gdzie poddano go skrupulatniejszemu badaniu. 

‚ Tu okszało się, że zatrzymany zupełnie nie 
orjentuje się w operacjach walutowych, natomiast 
znalezione przy nim notatki wskazywzły, iż wię- 
cej zajmuje go ruch komunistyczny. 
° Dokonana rewizja w mieszkaniu, zajmowa- 
nem przy ul. Węglowej Nr 9, ujawniła dalsze do- 
wody kompromitujące. 

Przytłoczony ciężarem dowodów rzec:0- 
wych zatrzymany przyznał się, iż od 1925 r. jest 
członkiem jsczejki przemysłu drzewnego K. P. P. 
W kwietniu 1927 r. z polecenia C K. R. P. P. w 
Warszawie przybył do Wilna, gdzie miał objąć     

   
   

   

    

     

   
   
    

   
    

     

    

   
   

    

    
   
   
   
   

  

Nr“ 272 (1319) 

stanowisko sekretarza Wil. Okr. Kom. K. P.Z.B.| 
na miejsce aresztowanego przez władze i skaza: 
nego później przez sąd na 12 lat ciężkiego wię: 
zienia Konstańczuka. 

W toku dalszego dochodzenia okazało się 
nadto, iż dowody przedstawione przez areszto 
wanego są sfałszowane, a istotnie nazywa się Ja- 
kóbem Rozenbergiem 1 pełnił funkcje sekretarza 
okr. kom. K. P. Z. B. w Grodnie i Brześciu n/B. 

Rozenberga przekazano władzom sądowym. 
Wczoraj stanął on przed | wydz. karnym 

sądu okręgowego, któremu przewodniczył sędzia 
Kontowt. 

Po zbadaniu kilku świadków z komisarzem 
Nowakowskim na czele, oraz biegłych pp. Szulca 
— przedstawiciela Starostwa Grodzkiego i Kaczora” 
kaligrafe, sąd wystuchał oskarżenia podprokura- 
tors p. R. Rauzego, oraz obrony adw. Duracza, 
specjalnie przybyłego na tę sprawę z Warszawy:- 

Oskarżeny w ostatniem słowie wypowie- 
dział dwugodzinne przemówienie n. t. roli, jaką 

c odegrać m:ją w państwach burżuazyj- 
nych. 

W wyniku półgodzinnej narady, sąd wyniósł 
wyrok skazujący Rozenberga za udział w orga- 
nizacji wywrotowej mającej na celu zbrojnie oba- 
lić istniejący ustrój państwowy i społeczny w 
Polsce na osadzenie w ciężkiem więzieniu przez 
lat 12, a nadto za używanie, jako autentycznego 
siałszowanego dowodu osobistego na 1 r. więzie- 
nia i za podrobienie książki wojskowej na 3 lata 
demu poprawy. Skazany wysłuchał wyroku z mil- 
czeniem. Kaer. 5 pop. w kasie teatru. Wilno, dn. 24 listopada 1928 r. 

       

        

  

    
Miejski Kinematogrst | Od dnia 22 4o 27 Istoraės l: NAPOLEON i LUDWIKA zma 

Kaltaralao - Oświatowy | Historyczny dramat w 12 aktach. W rolach głównych: MADY CHRISTIANS i CHARLES VANEL. FR Ista. od r. | са 
: Dwór armja, lud i t. d. Akcja rozgrywa się między innemi na dworze berlińskim, w obozie pod 19 ь 

SALA MIEJSKA Jeną, pruską Ilawą, w fortecy Kenigsberg, w Grudziądzu, Kłajpedzie i podczas spotkania trzech 
(Ostrobramska 5) monarchów w Tylży. Reżyserował KAROL GRUNE. Kasa span a REA Początek 

seansów od godz. 4-ei. Następny program: „PAN DYKTA й JA“, dk 99 a       

  

  

KINO-TEATR Dziś! Ulubienica publicz- Įį w swej najnow- W ° 
"ЕЬ'"8 (4 nošci, peapiekks gwiazda Ll Dae! 5 kas p.t. i Z Paryża ul. Niemiecka 26. 

Wielki dramat erotyczny współczesnej kobiety. Przepyci ystawa! Porywające momenty. 
› Akcja rozgrywa się w Paryżu na Śnieżnych szczytach Alp i w Pałacu lorda Abendstona Z dniem dzisiejszym rozpoczyna się 
Wileńska 38. w Szkocji. ы 

н a Пя Ika d KINO PORN AA (Górka wisieł Ica i prostytatki). Dramat płci podług światowej sła- w 1 € a o r O c z n a 
wy powieści Ewersa. W rol, gł. kusicielka, gwiazda ekranu, bo- Й0 | ALRAUNE Gizie we NACE : | ° wywiera w . 

WIELKA 42 Alraune — to sensacja Paryża, Berlina i Londynu. w V D r Z e d a Z p e S Z t e k 

KINO Dziśl Największa sensacja ekranów zagranicznych! Niebywale urozmaicona i emocjonująca akcja roz- 
podług najpopularniejszej powieści 
świata MAURYCEGO DEKOBRY 
w rolach głównych Olaf Fiord, 

Rievsr i Florydy. Palarnie opium 

grywająca się na tle naj- 
cudewniejszych zakątków 
Europy i Ameryki, p. t. 
Anneta Benson i Choura Milena. 

Książę Seliman i wysortowanego towaru. 
Czar i urok pięknej Wenecji, 

LUX 
  

Mickiewicza 11. I OE Chińskiej w =. > przepych wystawy. Zawrotne tempo p > MATERJ ŁY arkas meskie, 

į ii T 2 Zwychstwo milości! Kobieta na Torturach siu с А zimowe i letnie Ё 
t. słusznych podejrzeń odbierających czešč najszlachet- 

I niejszej kobiety. W rol. gł czarująca piękna LILI DAMITA, bożyszcze kobiet WŁODZI- amgarny, szewioty, wełna, jedwab. 
Wielka 30. MIERZ GAJDAROW i vrocza Vivian Gibson. c eny w yj ąt kowo niski ё оы 
  

Dziś i dni następnych! Monumentalne arcydzieło filmowe ze złotej serji polskich obrazów. Dramat 

w'9 aktach według znanego "dziela Dostojewskiego _„SKRZYWDZENI I PONIŻENI" p. БРЗНЕТОГ ОНЕ Е МОНЕ УСН 2 Н ОСН Е ИНЕЛОПНЕ ПРЕИЕ СЕНЕа оНОИНО — Kino Kolejowe 

  

  

      
  

    

        

   

       
     

  

     

o isko przyjmują udział premjowane piękności War- 

wźtreaw | ZA GŁOSEM SERCA Sr iuawių wn zn ua p 9 
lejowego). Początek o godz. 5 pop. Ceny miejsc zwykłe, W niedzielę i święta o godz, 4 pop. 3585 BRYK CZEKO Gy Biuro Technltzao- - Lekarze E | 

OWANZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNANZNZNANA IO W HI z m r IN i pracowni CUKIER: Handlowe NUEKUNNNONNNONARNNAS 

= 0d ° į NICZYCH. Artur murc wana, jedropiętrowa DOKTÓR MEDYCYNY 
4 kuch- Sklep sukna, jedwabiów i manufaktury ; oj czeko ra 

pow. mołodeczańskiego jest 

(N
A 

niach, z placem podbu- 

  

R. GIMBLLA Buki 

    

    

      
      

me lub 4 pokojowe može byč     

  

2г rabatem od 15', do 25',      

  

     

   

Przetarg. 
Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja 

Robót Publicznych) ogłasza piśmienny przetarg _ofer- kspalń Gór śramatyki polskiej PO, ukof- 
towy-na roboty remontowe w budynku Urzędu Celne- nośląskich. ftospektów. | Face Qd9—1i3—8. (Telef. 921). 
go w Turmontach. 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 1928 r. 
o godzinie 12-ej w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicz- 
nych w Wilnie, przy ul. Magdaleny 2, pokój Nr. 78 
Piśmienne oferty winny być złożone w tymże dniu do 

Oddziału Budowlanego godz. 9-ej i pół w kancelarji 

Baczność! Firma nie posiada w Wilnie żadoych filij.    NANN
N
N
N
A
N
T
N
T
N
A
 

   

Zžubioną ks, woj. wyd. przez 
P. KU. Wilejka, na imię 

Jana Kuliny, unieważnia się 
3848-1 

3829-0 

  

  

Węgiel 
Drzewo rąbane na podpałkę. 

DOSTAWA NATYCHMIASTOWA 

D.H. „Wilopał* 

walski i koks 
opałowy, ko- | 

z najlepszych 

  

  

    
SARI LAWA PLG KN A 13 

nej w Polsce. PRENUMERUJCIE! OGŁASZAJCIE 
Jedyne wielkie czasopismo fachowe branży drzew- 

SIĘ! Kwartalnie zł. 12. Nr. Nr. okazowe gratis. 
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= ©га (>= a E ias mara a dowy ie ran = E. | l N : R o al aklas WARSZAWA | dzo pięknem położeniu, 
= r. 1898 Ca e 0Z. r. 1828 $3 rzędną als, lub bės MŁYNY uniwer- Sienkiewicza 3| natychmiast do sprzedani?. Choroby WENETYCZNE ] skórne, { 
=. о— tel za 30.000 zł. (trzydzieści salne Zgłoszenia: Białoskórska, Elektroterapja Diatermia, 
> оава $5 .000 zł. tel. 212—03. | Lyów, Gołąba 6 kie, Sollux. | > ia TSS TT ; ŚŚ tysięcy). Budynek stoi przy MIESZADŁA, | — —* "| Lwów, Gołąba 6. 38350  Słofice górskie, Sellux. 
2 Wilno, ul. Niemiecka Nr. 19. Telef. 890. S pryacypalaej licy,  Olery AUTOMATY | MASZYNY dla Ok +3.  Mickiewicza12 > ы ES przyjmuje Zarząd Gmachu ь 
= Od dnia 27-go b. m. odbędzie się 24 Oficersko-Podofic. 10 Bao- do pakowania | PIEKARŃ, azyjnie „róg Tatarskiej. z. 3 nu K. O.P 31201 | ZASTĘPCA NĄ i dozowania. | wyTWÓRNI d do kie fu Рггуйти!е 9—2 1 5—7 3584 
Ž > į | PPN + | CHEMiczN. | damskie futro 
= wielka wyprzedaż 14 I 0WA Mieszkanie RE: SE POSŁÓW: WYSYŁAMY MYDŁA, : karskułowe, Oraz rower i 
< 2 z a ng X Aauštusi WANY. na ŻĄDANIE. | FARB etc. La Mz: c M [l 
m. : miasta na takie sa- * 3872 . za- О 5 3 wszelkich towarów s ŚM, chor, skórae, weneryczne = W PAŁ ah = « „Syfilis I moczopłciow i 
Ś stracji „Kurjera" dla TŁ. [7 DRZEWNICY! Waszym jedynym organem jes | Chcesz ;:,; Mickiewicza 28 m. 4 

Musisz ukończyć kursy facho- 
we korespondencyjne prof. Se- 
kułowicza. Warszawa, Zórawia 
42. Kursy wyuczają listownie: 
buchalterji, rachunkowości ku- 
pieckiej, korespondencji han. 
dłowej, stenografji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, pisowni oraz 

Przyjmuje od 9—1 1 4—8. 
3305 

  

  DOKTÓR 

BLUMÓWIGZ 
chorobyweneryczne, syfilis 

skórne. i 
Wielka 21. 
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Zgubioną książkę 
wojskową wydaną przez P. 
K. U. Wilno — miasto za 
Nr. 890 na imię Józefa 
Gurwicza unieważnia sie. 

  

   

  

Dr. Kaplan 

    

  

Dyrekcji pokój Nr. 92 łącznie z pokwitowaniem Kasy PROWINCJA! WYJAZD do Warszawy ZRYTECZNY! ! 

Skarbowej na wpłacone wadjum przetargowe w wyso- A > sin Załatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzędach państw.i ze tn I | | kości 5 proc. zaoferowanej sumy. i = SO komunalaych, iastytucjach img ot wszystkich inych. p SNEENUSRNENENANNNE be ? cz waż * 
nterweńcje, zas stwa, porady, we wszelk'C a ze z i 

w i nis a einių o ank oblać rd anais Windykacje zakali j 'należaości, Wywiady. | a LEKARZE-DENTYŚCI E ESRT SESI 

® BIURO NUNONZNUNNKZNONRZONENEM ! szym przetargiem robotę. 
i dr ię | le | Ogólne warunki przetargu i ślepy kosztorys otrzy” „Pomoc prawno ы handlowa“|) LEKARZ- DENTYSTKA : п 5 [ | 

mać można w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych Warszawa, Nowy-Świat 28, JULJA CHOROBY WENERYCZ- 

w Wilnie, pokój Nr" 78 za zwrotem kosztów wykona- Prosimy załączać znaczki pocztowe ną odpowiedź. ili i jie NE i SKORNE. Przyjmuje 
nia. Tam również można Pa od ZONY. s» Korespondenci w całej Polsce poszukiwani. 3628-6 Mia gliatj0 salis 9—12 1 4—8, 

- t w о- VDU —D00G—0 | 
Aaa as Ip ae Aa gi r Aa AE išp nei Przyjm. 12—2 i 3—5, Mickiewicza 4 
jekt umowy, oraz ogólne przepisy Min. Rob. Publ. o 607808 la 12000 Il sprzedamy Solilna instyfucja pszaku Ul. Jagiellońska 9—3. tel. 10%0. — №:2.Р, 39 206 
mm wie = Saso są cię. ы Ara ю : Aa a> Miieśchi Joksla = 'skład PEDRA JĄ] RNANZNSEZENNNNANNNNM 

rząd Wojewi zastrzega sobie prawo wyboru rewniany w dobrym sta- a " 
ofertanta uzależniając to od fachowych i finansowych ANJA OKT S k nie z placem około 100 p Ba 300 —— as в Akuszerki : | 
zdolności przedsiębiorstwa oraz prawo zredukowania DUSZNOS li е sąž. kw. | adne lal IWA a Intormaltoi grodzieński E SRESNĘKANÓNNANENKNUANZS 
ilości robót, lub nawet zupełnego ich zaniechania. FAsnactoryczwa -» A P. KOWALSKI warszawa 37158/19981 Dom H.-K „ZACHĘTA* YALE 

Ża Wojewodę z. Dyrektor Iażynier Mickiewicza 1, tel. 5.05. | i duże oddzielne podwórze, Akuszerka AR pożądane także mieszkanie [ąhjgp| KosMEtyCZAe, Pre“:     
  

„ nie twa- 
rzy, ścienianie nóg, masaże elek- 
tryczne w gabinecie dyplomo- 
wanej specjalistki Wandy Сже- 
czott przy fryzjerni Zalewskie- 
go w Grodnie, ul. Dominikań- 
ska 22. 3649-3 

zgubioną 0SDURHNCEIELDITO 

Dniewaźnia Się каа PIANINA wojskową wyd. przez P.K.U. 
Powiat Wilno na imię A- do wynajęcia. Reperacja i 
brama Butrymowicza rocz. strojenie. UI. Mickiewicza 
1898 . 3869 24—9, Estko. 2203. 

A. PRZYGODZKI. | 

Wszyscy, którzy posiadają 3874 
wojsk. książeczki, „muszą natychmiast się zgłosić do fotografji 

„REKORD“ Wilno, ul. Szopena 5, 
gdzie otrzymają specjalne fotografje do nich. Proszę wyciąć adres 

CJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6 do 7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja mie zwraca. Ń 
RENEE Но Administrator oi od 0% рре!. р(')ц!опепп Упуітш.яіц się od 9—3 i 7—9 BIEC Konto czekowe EKO. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 893. 
GENA PRENUMERATY: miesięcznie z odńoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—40 gr., w tekście I, II str.—30 gr., III, IV, V, VI—35 gr., za tekstem — 15 gr., 
kronika rekl.-komunikaty — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 10 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabeleryczne—50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25%0 drożej, w numerach niedzielnych i świą- 
teczn.—259/0 drożej, zagraniczne—100%/ drożej, zamiejscowe—25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za dostarczenie n-ru dowodowego—20 gr. Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, na str. IV 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo 

Oddział w Grodnie — Bankowa 15. zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Wydawca „Kurjer Wilenski* S-ka z ogr. odp. 

bi woj. wyd. 2—3 pokojowe. Oferty skła- 
Zgowiatówa Koma Ba: dać do 2.XII r.b. włącznie 

łnień w.  Wil-Trocki r Hur- 
| akių spr jatę Macieja Wier- zza m" 873 
rzbickiego, z rocz. 1892, unie- 
ważnia się. 3853-1 OGOWGONGOWGOWGOD0 

Mara Rrzezlna | 
przyjmuje od 9 rand do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr. 3093. 2152 

  

Tow. Wyd. „Pogoń*, Druk. „Pax”, ul. św. Ignacego 5, tel. 893. Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. |


