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BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Bufet kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy 5. Zwierryński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

DĄBROWICA (powiat) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego, 
NOWOGDÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

„POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOEKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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Kroniki Sejmowe 
  

Walka z socjalisfami. 
(Telefonem z Warszawy). 

Warszawa, 16 listopada. Posiedze- 

nie plenarne było nieciekawe. Od 

rana wszystkie rozmowy  roztaczały 

się naokoło incydentu Ministra Tar- 

gowskiego. Przedstawia (się on na- 

stęplijąco: ks. Radziwiłł wyjechał na 

Łotwę, w zastępstwie jego objął prze- 

wodnictwo komisji spraw zagranicz 

nych poseł Niedziałkowski. Dziś, w 
piątek rano, komisja obradowała pod 

jego przewodnictwem, wczoraj, we 

czwartek, członek komisji spraw za- 

granicznych BB., p. Józef Targow ski 

wystosował list do Marszałka Sejmu, 

prosząc o odroczenie posiedzenia tej 

komisji, gdyż członkom klubu BB. 

"qrudno będzie obradować pod prze 
wodnictwem p. Niedziałkowskiego, ze 

względu na znany incydent. Domy. 

Ślam się, że p. Targowski, pisząc o 

incydencie, miał na myšli | zebranie 

socjalistyczne, które obrzucało  obel- 

gami pułk Sławka, jedną z najza- 

służeńszych, najczystszych i praw- 

dziwie Świetlanych postaci polskich. 

Rano zebrali się członkowie B.B., 

wchodzący w skład komisji spraw 

zagranicznych. Było ich niewielu, 

gdyż większość była odwołana inne- 

mi sprawami. Na zebraniu obecni byli 

nie ci, których w sensacyjnym swym 

doda podało „ABC“. Zebranie 

zdecydowało nie iść na posiedzenie 

komisji spraw zagranicznych. 

Po południu ukazało się „ABC* 

donoszące omal, że nie o rozłamie 

wśród Klubu BB na tłe listu p. Tar- 

gowskiego, mówiło się o walce grupy 
faszystowsko-pułkownikowskiej z-gru- 

pą demokratyczno-parlamentarną, re- 

prezentowaną przez pp. Bartla i Ko- 

Ściałkowskiego. Wszystko to były 

brednie, w których celuje ten sensa- 

cyjny endecki brukowiec. Wszystkie 

dane i nazwiska przytoczone w „АВС“ 

były poprzekręcane. Ale dodatek ten 

zrobił swoje, czyli podjudził atmo- 

* sferę i wytworzył w Sejmie zaintere- 
sowanie dokoła tej sprawy. 

Posiedzenie plenarne Sejmu zaczę- 

ło się od deklaracji Marszałka Sejmu, 

w której p. Daszyński, nie wymienia- 

jąc zresztą p. Targowskiego z nazwi. 

ska, powiedział, że jeden z. posłów 

nadesłał mu list, że nie chce obrado- 

wać pod kierownictwem p. Niedział- 
kowskiego, dlatego, że ten odmówił 

pojedynku p. Sławkowi. Pojedynki» 

wywodził Marszałek Daszyński, są 

potępione przez kościół, przez prawo 

i przez opinję i dlatego on, Marsza- 

łek, zwrócił temu posłowi ten list bez 

odpowiedzi. W swojem przemówieniu 

Marszałek Sejmu niezupełnie Ściśle 
oddawał prawdę, gdyż p. Targowskie- 

mu nie o odmowę pojedynku cho- 

dziło i wogóle o pojedynku mowy 

w liście nie było, lecz o rolę, którą 

odegrał p. Niedziałkowski w szkalo- 

waniu takiego człowieka, jak pułk. 

Sławek. 

Po kuluarach rozchodzi się wiado- 

mość, że poseł Marek został tknięty 

paraliżem. Niektórzy mówią, że stan 

jego jest bardzo ciężki. 

Prezydjum BB. zebrało się na 

naradę z powodu sytuacji, wytwo- 

rzonej przez oświadczenie Marszałka 

Daszyńskiego, o godzinie jednak 9-ej 

wieczorem rozeszło się bez powiado- 

mienia prasy o rezultatach narad. 

Jednocześnie komisja porozumie- 

wawcza dla obrony republiki i demo- 

kracji istnieje taka od dnia wczoraj- 

szego, jest to komisja nadrzędna nad 

klubami PPS., Wyzwolenia i Stron- 

nictwa Chłopskiego—zebrała się i wy- 
dała uchwałę piorunującą na poje- 

dynki, 

Musimy tu sprecyzować nasz ide- 

owy stosunek do tych zajść. Nasza 

linja „Słowa”* dąży do Stanu, przy 

którym przeszłoby oktrojowanie z 

góry nowej konstytucji dla Polski. Z 

tego naszego Stanowiska, stale na 
naszych szpaltach powtarzanego, wy- 
pływają 2 konsekwencje: 

1) Każde zadrażnienie sytuacji na 

terenie parlamentarnym, każde zadraż- 

nienie stosunków Klubu BB. do Klu- 

bu socjalistów, witane jest przez nas 

z radością. Nie oglądamy się i nie 

chcemy się oglądać na tych, którzy 
myślą, że obecny ustrój da się w 

Polsce uratować. 

2) Musimy uznać, że manewry 

taktyczne są czasem mniej i więcej 

zręczne, mniej i więcej zgrabne. 

Zgrabność takich posunięć zależna na 
terenie parlamentarnym od okolicz- 
ności zupełnie przypadkowych, nie 
powinna wpływać na linję, która . ze 

świadomością dąży do pewnych ce- 

lów. Cat. 
  

WARSZAWA. 16. 11. (PAT). Izba w 
pierwszym czytaniu odesłała do komisji prze 
mysłowo - handlowej projekt ustawy 0 zmia 

nie państwowych pól górniczych na pola 

górnicze stanowiące własność prywatną. 

Poseł Czapiński (PPS) referował projekt 

noweli do ustawy 0 uwłaszczeniu byłych 

czynszowników, wolnych ludzi i długolet- 

nich dzierżawców, przedewszystkiem w wo- 

jewództwach wschodnich. Wywiązała się 

dłuższa dyskusja. AE B 
Poseł Ciotkosz (PPS) w imieniu komisji 

prawniczej referował projekt ustawy 0 Za- 

wieszeniu komisji w stosunku do tych bez- 
robotnych, którzy otrzymali pracę i spłacają 
w ratach zaległy czynsz mieszkaniowy. Ko- 
misja ustaliła wysokość tych rat na 25 proc. 

czynszu miesięcznego. Ustawę przyjęto w 
brzmieniu proponowariem przez komisję pra- 
wniczą w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Z kolei przyjęto projekt ratyfikacji trak- 
tatu handlowego i nawigacyjnego z Estonją, 
który został podpisany w Tallinte 19 lutego 
1927 r. Przyjęto również projekt ratyfika- 
cji konwencji z 6 grudnia 1922 między Au- 
strją, Włochami, Polską, a królestwem SHS 
oraz Czechosłowacją, dotyczącej uregulowa- 
nia różnych kategoryj weteranów. 

Komisja rolna odrzuciła referowany przez 
posła Opołskiego wniosek klubu  stronnict- 
wa Chłopskiego w Sprawie zmiany posta- 
nowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospoltej z dnia 30 grudnia 1924 o orga- 
nizacji administracji lasów państwowych. 

« __ Komisja oświatowa Sejmu  obradowała 
nad wnioskiem posła Jędrzejewicza w spra- 

wie przedłużenia prawa. uzyskania , stopnia 
doktora w wydziałach iekarskim i prawni- 
czym. W czasie dyskusji zamiast powyższe- 
go wniosku przedłożono projekt nowej usta- 
wy zmierzającej do przedłużenia terminu do 
roku 1929 ną wydziale prawniczym i do ro- 
ku 1930 na wydziale lekarskim pod warun- 

kiem uprzedniego złożenia pierwszych egza- 
minów. W głosowaniu przyjęto wniosek po- 
sła Lesera, ustalający jako ostateczny ter- 
min dla słuchaczy według starego systemu 
rok 1932 na wszystkich wydziałach. 

Na posiedzeniu komisji skarbowej Sejmu 
w trzecim czytaniu projekt ustawy przedłu- 
żającej termin zgłaszania podań w sprawie 
pożyczek państwowych z roku 1918 do 1920 

do dnia 31 grudnia 1929 r. Po załatwieniu 
szeregu drobniejszych spraw przystąpiono 
do dyskusji nad wnioskiem posła Karwana w 
sprawie wstrzymania egzekucyj podatku do- 
chodowego wymierzonego rolnikom właści- 

cłelom gruntów na obszarach poniżej 15 

hektarów. Po dyskusji wybrano podkomisję 

dla opracowania rezolucyj w tej sprawie z 

poleceniem złożenia sprawozdania komisji 

skarbowej w ciągu dni siedmiu. : 

Na posiedzeniu komisji spraw zagranicz- 

nych pod przewodnictwem posła  Niedział- 

kowskłego z udziałem delegata rządu prof. 

Makowskiego wysłuchano referatu posła Dę 

bskiego o projekcie ratyfikacji polsko - nie- 

mieckiego układu 0 obrocie drzewnym z dn. 

30 listopada 1927 r. Na wniosek posła Rataja 

załatwienie tego projektu odłożono do na- 

stępnego posiedzenia. 

CEER RZ ET IST TS ESS TEST ZEA. 

Przybycie delegacji polskiej do Rygi 
RYGA, 16--XI. W dniu dzisiejszym przybyła do Rygi na uroczystoś- 

ci jubileuszowe delegacja polska w osobach Janusza Radziwiłła i naczelni- 

ka T. Hołówki. Na dworcu 
Balodis, sekretarz prezydenta państwa 

witali delegację minister spraw zagranicznych 
Sanders, dyrektor departamentu 

MSZ Munter i członkowie poselstwa polskiego w Rydze z Ministrem Łu- 
kasiewiczem na czele. 

Rozprawa sądowa przeciwko komunistom w Poznaniu. 
POZNAŃ, 16 XI. PAT. Przed tutejszym sądem okręgowym rozpoczęła się 

dzis rozprawa karna przeciw 10 agitatorom komunistycznym, oskarżonym o 

kolportowanie w Poznaniu i w Wielkopolsce bibuły komunistycznej, nadsyłanej 

według wyników śledztwa przez poselską frakcję komunistyczną z Warszawy. 

Wśród oskarżonych są znani komuniści z Alfredem Bemem na czele. 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia cgłoszeń 

Opłata pocztowa uiszćzona ryczałtem. | 

(tem się będzie zajmowała Rada Ligi na najdliższem posiedzenin 
GENEWA. 16.11. (PAT). Z pośród spraw, które figurują na porządku dziennym 

najbliższej sesji Rady Ligi Narodów wymienić należy między in. sprawę optantów wę- 
gierskich, które jeste obecnie przedmiotem rokowań między rządem węgierskim a ru- 
muńskim, 

Rada będzie musiała również zbadać obecny stan stosunków między Polską, a Lit- 
wą wobec ujemnego wyniku rokowań, które odbywały się ostatnio w Królewcu. Rada 

zajmie się również sprawozdaniem specjalnej komisji Która miała przygotować projekt 
konwencji w sprawie kontroli fabrykacji broni, amunicji i materjałów wybuchowych. 

Pozatem Rada ma wyznaczyć przewodniczących  komisyj inwestygacyjnych dla 
Niemiec, Belgji i Węgier. Wreszcie Rada ma zbadać sprawę procedury jaka ma być mia- 
rodajną przy rozstrzyganiu kwestyj prawnych które wyłaniają się w związku z zakłada- 

niem radjostacyj. 

Trudności z ufworzeniem gabinefu w Esfonii 
TALLIN, 16 XL PAT. Generał Soots, przedstawiciel frakcji 

rolników zrzekł się powierzonej mu funkcji utworzenia gabine- 
tu, wobec czego prezydent Tennison zaproponował deputowa- 
nemu Reł, przedstawicielowi frakcjł socja!- demokratów, utworze 
nie gabinetu. 

Sytuacja Poincare' go jest mocna 
Optymistyczne zapatrywania dzienników. | 

PARYŻ, 16 XI. PAT. W związku z oświadczeniem rządowem 
oraz uchwaleniem przez Izbę olbrzymią większością głosów wo- 
tum zaufania dla rządu, dzienniki zapatrują się optymistycznie 
na przyszłość obecnego gabinetu. Wiele dzienników podkreśla 
zwartość i solidarność większości rządowej. 

Dlaczego Paml Bońtoor zrzekł się funkcji delegata w Lidze Narodów 
PARYŻ. 16.11. Paul Boncour zrzekł się oficjalnie funkcyj delegata francuskiego 

w Lidze Narodów. jak podaje Agencja Hawasa, Paul Boncour powiadomił już dnia 13 
bm. Poincarego i Briaada o swym zamiarze podania się do dymisji ze stanowiska dele- 
gata Francji przy Lidze Narodów, jednakże wstrzymał się z publicznem ogłaszaniem tej 
dymisji w celu niedopuszczenia do tego ażeby wyglądała ona na manewr polityczny. 

W liście wystosowanym do Brianda Paul Boncour zaznaczył, że dymisja jego jest 
zupełnie niezależna od dyskusji, przeprowadzonej przez partję socjalistyczną na temat 
potrzeby posiadania swej delegacji w Genewie, Dymisja ta jest poprostu zastosowa 
niem zasad, których bronił zawsze w łonie partji, Otrzymawszy mandat przedstawiciela 
Francji w Genewie od rządu, opartego o kartel, prowadził w dalszym ciągu swą pracę 
w okresie rządu związku narodowego, którego praca była ściśłe określona a czas trwa- 
nia ograniczony. 

Jednakże nazajutrz po stabilizacji polityka odzyskała swe prawa, partja zaś swo- 
bodę działania. Dwie wielkie partje lewicowe nie mają swych przedstawicieli w Radzie 
i nie wchodzą w skład większości jutro zaś przyjdą wspólnie do opozycji. W następstwie 
tego faktu zatrzymywanie stanowiska delegata do Ligi Narodów byłoby niewłaściwe w 
stosunku do przyjaciół z lewicy oraz do rządu. 

Zniesienie stanu welennego w Rumunii 
BUKARESZT, 16 XI. PAT. Rada ministrów postanowiła 

znieść cenzurę i stan oblężenia w całym kraju z wyjątkiem tylko 
miejscowości, położonych w 10-kilometrowym pasie granicznym. 
W miejscowościach tych jurysdykcją należeć będzie do sądów 
ogólnych. ‹ я 

Pancernik będzie hudowany 
Wniosek socjalistyczny upadł. 

BERLIN. 16 XI. PAT. Parlament niemiecki zakończył wielką 
debatę polityczną w sprawie budowy pancernika. 8 posłów 
z frakcji chłopskiej wstrzymało się od głosowania. Za wnioskiem 
socjalistów, żądającym zaprzestania budowy pancćrnika, wypo- 
wiedziało się 203 głosy, przeciwko wnioskowi 255. Wniosek so- 
cjalistów zatem upadł. : 

Nowy sukces parlamenfarny Mussoliniego 
RZYM. i6.11. (PAT). Po wielkiej mowie Mussoliniego senat przyjął 131 głosami 

przeciwko 19 następujący porządek dzienny: Senat przekonany o konieczności, żeby ra- 
da faszystowska miała swe miejsce pomiędzy ciałami konstytucyjnemi przechodzi do dy- 
skusji nad poszczególnymi artykułami odnośnej ustawy. 

Sowiefy niezadowolone z Herbetfe'a 
MOSKWA. 16. 11. Według obiegających tu pogłosek stosunki pomiędzy ambasa- 

dorem Francji Herbett'em a komisarjatem ludowym do spraw zagranicznych uległy sil- 
nemu pogorszeniu. Herbett'owi zarzucany jest nieprzychylny stosunek do dyplomatów 

sowieckich oraz szereg antysowieckich demonstracyj, jak „ostentacyjne odprowadzenie 

na dworzec łotewskiego attache wojennego, który ustąpił pod presją rządu sowieckiego. 

Krążą nawet pogłoski, że rząd sowiecki będzie usiłował zbadać opinje rządu” fran- 
cuskiego co do możliwości odwołania Herbette z Moskwy. 

Wydać Trockiego, precz ze Sfelinemi 
BERLIN. 16.11. Na gmachu ambasady sowieckiej w Berlinie, przy ul. Unter den 

Linden nieznani sprawcy wymałowali czerwoną farbą olbrzymi napis: „Wydać Trockiego, 
precz ze Stalinem". Przed gmachem ambasady zgromadziły się tłumy przechodniów które 
z ciekawością przyglądały się napisom. Policja zmuszona była interwenjować i nakazała 
usunięcie napisu. Okazało się jednak, że farba tak silnie wsiąkła w tynk, że przy usunię- 
ciu napisu trzeba było porysować gmach. 

Rozczarowanie emigrantów rosyjskich wobec 
zelów podróży Deueya 

BERLIN, 16—-X1. Organ emigracji rosyjskiej „„Rul* donosi, że ošwia- 

dczenie dorawcy finansowego, przy rządzie polskim p. Deveya, że intere- 
resuje się jedynie stosunkami handlowemi polsko-sowieckiemi, wywołało 
wielkie rozazarowanie w moskiewskich kołach rządowych. 

Żadnego zamachu na pociąg nie byłe. 
RYGA, 16.X1. Śledztwo w sprawie zamachu na pociąg, którym jechał: 

prezydent Semgal, wykazało niezbicie, że o żadnym zamachu mowy być 
nie może. Najbardziej prawdopodobna jest bipoteza, że cała ta sprawa zo- 
stała wymyślona przez funkcjonarjusza policji niejakiego Kaukego. 

Tragiczna śmierć dwu zakonie w połokach lawy 
Nadeszłe z Sycylji wiadomości o poczynionych spustoszeniach przez wy 

buch Etny, przynoszą również pełne tragizmu opowiadania o okolicznościach 
w jakich znalazły śmierć zakonnice w Santa - Derena. 

Zakonice, uciekając wraz z innymi przed posuwającą się lawą, nieopa- 
trznie znalaziy się na skałach, z których nie mogły się już cofnąć. Wszelki 
ratunek był niemożliwy, z drugiej zaś strony ratującym groziła pewna śmierć. 

Cała ludność uklękła i odmawiała modlitwy za konających 222 
Zakonnice modliły się gorąco do chwili, gdy zostały po- 

chłonięte przez potoki lawy. 

Nagła zniżka Ra gieldzie nowojorskiej 
NOWY YORK. 16.11. Dzień wczorajszy był najgwałtowniejszym dniem zniżkowym 

w historji giełdy nowojorskiej. Banki straciły kontrolę nad rynkiem pieniężnym i ze- 
pchnięte zostały przez wielkie towarzystwa i trusty na drugie miejsce. Co chwila nad- 
chodziły zlecenia sprzedaży 5.000 lub 10.000 akcyj. Dzięki obecnej sytuacji giełdowej 

wają codziennie złecenia na miljonowe sumy. Zarząd giełdy zamierza zwiększyć 

liczbę członków giełdowych, ponieważ organizacja nie może sprostać obecnym obrotom. 

Ghłopi atakują żandarmerię 
BUKARESZT. 16.11. W ostatnich dniach w kilku okręgach wydarzyły się starcja 

pomiędzy chłopami i urzędnikami dawnego rządu Bratianu. Ludność w kilku wsiach 
zaatakowała żandarinerję. W Besarabji w miejscowości Akkerman kilka osób jest 

rannych. 

Jeszcze w tej 
W jednym z poprzednich artyku- 

łów, omawiając istotę i formy nie- 

zbędnej—wobec klęski nieurodzaju— 

państwowej pomocy, wskazywałem 

na potrzebę, by pomoc ta, co do jej 

wysokości była w dostatecznie współ- 
miernym stosunku do rozmiarów 

klęski, wówczas bowiem tylko może 

być mowa o skutecznem zwalczaniu 

skutków gospodarczych nieurodzaju. 

Nie wahałem się wówczas stwierdzić, 

że dezyderaty, wysuwane w tej mierze 

przez poszczególne organizacje i in- 

stytucje, powołane do przemawiania 

w imieniu rolnictwa i ogółu rolników 

są zbyt skromne, — skromne dla te- 

go, że krępowane względami natury 

wyższej — świadomością trudności 

finansowych, jakie Skarb Państwa 

musi przezwyciężyć. Słyszałem zda- 

nie: „powinniśmy myśleć kategorjami 

państwowemi, nie możemy zapominać, 

że stanowimy część Państwa". Mógłby 

mi być postawiony zatem zarzut, że 

interes dzielnicowy wynoszę ponad 

dobro całości, że tak stawiając spra- 

wę, nie daję dowodu zrozumienia ko- 

nieczności podporządkowania potrzeb 

cząstkowych potrzebom  ogólno-pań- 
stwowym. Sądzę, pomimo to, że nie 

trzeba być większym katolikiem niż 

sam papież,—z drugiej zaś strony» 

że nie należy odwoływać się do za- 

sady bez uprzedniego przeanalizowa- 

nia, czy ta zasada może mieć w 4а- 

nym konkretnym wypadku wogóle 

zastosowanie. 

Rreczywiście, jeżeli mówię o klęsce 

nieurodzaju, o katastrofalnym niedo- 

borze głównych ziemiopłodów i braku 
paszy, a w związku z tem o koniecz- 

nej akcji ratowniczej, — to mam na 

myśli bynajmniej nie sam fakt, że 

rolnik będzie głodował lub niedojadał, 
że inwentarz nie będzie należycie ży- 

wiony (nie dlatego, żeby to było dla 

mnie obojętnem, alę tylko 4z tej racji» 
że nie wchodzi to w zakres moich 

rozważań obecnych) — ale wyłącznie 

skutki gospodarcze, które zaistnieją, 

jeżeli pomoc będzie niedostateczna 

w stosunku do rozmiarów klęski. 
Nieurodzaj oznacza obniżenie zdolno- 

Ści nabywczej i zdolności produkcyj- 

nej. 

Rozwój naszego przemysłu — tem 

bardziej w trudnych warunkach zdo- 

bywania rynków obcych — zależny 

jest od siły nabywczej wsi. Każdy z 

nas mógł się przekonać naocznie co 

do słuszności tego twierdzenia od 

chwili, kiedy poprzednia jednostronna 

polityka obrony konsumenta kosztem 

rolnictwa ustąpiła miejsce równorzęd- 

nemu traktowaniu wszystkich dziedzin 

wytwórczości, kiedy „zamknięcie no- 

życ”, polegające na współmiernem 

ustosunkowaniu się cen na produkty 

rolne do cen na wyroby  przemysło- 

we przyczyniło się do wzmożonego 

zapotrzebowania wsi na wyroby prze- 

mysłu, a więc do rozwoju przemysłu 

i zmniejszenia się bezrobocia: 

Jeżeli więc, biorąc jako przykład, 

rolnik, dotknięty klęską nieurodzaju, 

nie uzyska ulg, umożliwiających mu 

spłatę w dogodnych terminach zobo- 

wiązań czy to podatkowych, czy innych 

—na dłuższy czas musimy wykreślić 

go z listy nabywców produktów prze- 

mysłowych, bo nieurodzaj jest zbyt 

wielki, by straty mogły być poweto- 
wane w krótkim czasie. Co gorsza, 

rolnictwo nie jest zasobne w pienią- 
dze, zatem spłata zobowiązań może 

nastąpić albo przez zadłużenie się na 

lichwiarskich warunkach, albo przez 

wyzbycie się środków produkcji bądź w 

drodze dobrowolnej, bądź w drodze 

egzekucji. We wszystkich tych wy- 

padkach ostateczny rezultat streści się 

w obniżeniu zdolności produkcyjnej 
warsztatu rolniczego. 

Musimy zdać sobie wyraźnie spra- 

wę z tego, że brak pomocy dla tere- 

nów poszkodowanych skutkiem  nie- 

urodzaju w konsekwencji przyczyni 
się do obniżenia zdolności wytwór. 
czej i płatniczej (nabywczej). Pomimo 

bardzo niesprzyjających _ warunków 

rolnictwo nasze bądź co bądź wstą- 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr 

samej Sprawie 
piło na drogę niewątpliwego postępu, 
Nieurodzaj tegoroczny: postęp ten 
przekreśla, odrzucając nas wstecz na 
dłuższy szereg lat. Zwłaszcza widocz- 
nem to stanie się w dziedzinie ho- 
dowli. Brak paszy załamie całkowicie 
zarysowujący się kierunek hodowla- 
ny. Nie mówię już tu o  niebezpie- 
czeństwie nieobsiania pól na wiosnę, 
wzglednie obsiania ziarnem złym į 
nieodpowiedniem. 

W tej płaszczyznie sprawa nieuro- 
dzaju przestaje być sprawą interesu- 
jącą tylko zamieszkałych na terenie 
dotkniętym klęską. Wręcz przeciwnie 
nabiera znaczenia ogólno-państwowe- 
go, bowiem gospodarczy byt Pań- 
stwa zależny jest od postępu wytwór- 
czości na wszystkich odcinkach. I dła 
tego też twierdzę, że powoływanie się 
na zasadę, o której mówiłem na 
wstępie, nie powinno mieć tu  zasto- 
sowania. 

Nasze sfery rządzące, wbrew insy- 
nuacjom pewnych pism, całkowicie 
zdają sobie z tego sprawę, i sądząc 
według już uchwalonych przez Rząd 
ulg kredytowych pomoc państwowa 
dorówna rozmiarom klęski. 

- —ski, 

EORENEZTN | 
SPRAWA SZKÓŁ MNIEJSZOŚCIO- 

WYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU. 

KATOWICE. 16.11. (PAT). Roz- 
prawy przed Górno - Śląską Komisją 
Mieszaną w sprawie zamknięcia szkół 
mniejszościowych w sześciu miejsco- 
wościach Górnego Śląska zakończyły 
się ugodą, zaproponowaną przez pre- 
zydenta tej komisji Calondera. Ugodę 
tę przyjął zarówno Rząd polski jak i 
Vołksbund. Sprawa została zatem za- 
łatwiona bez odwoływania się do Ra- 
dy Ligi Narodów. + 

Urząd Wojewódzki w Katowicach 
podtrzymując swe zasadnicze stanowi- 
sko w sprawie interpretacji postano- 
wienia konwencji genewskiej ale chcąc 
okazać jak najdalej idący liberalizm w 
kwestjach traktowania szkół mniejszo- 
ściowych przyjął propozycję Calonde- 
ra polubownego załatwienia sporu, do- 
tyczącego zamknięcia 5 szkół mniejszo- 
ściowych. 

Urząd -Wojewódzki Otwiera dwie 
szkoły, t.j. w Murckach i Czuchowie, 
utrzymując zamknięcie trzech szkół (w 
Krzyżowicach, Brzozowicach i Wilczej 
Dolnej). Szkołę w Studzionce Urząd 
Wojewódzki otworzył już przedtem z 
własnej inicjatywy. Ogółem zamknięto 
na terenie górno - śląskiej części wo- 
jewództwa w bieżącym roku 14 szkół 
mniejszościowych z powodu braku do- 
statecznej ilości dzieci. Volksbund po- 
dniósł: spór co do 6 szkół, z czego uzy- 
skał drogą własnej inicjatywy woje- 
wództwa jedną szkołę, a drogą układu 
dwie szkoły, zobowiązując się za ta wy 
cofać swą skargę wniesioną do Ligi 
Narodów. : 

BANK POLSKI KUPIŁ 59 SKRZYŃ 
ZŁOTA. 

Z Londynu przywieziono do Banku 
Polskiego 59 skrzyń złota wagi 3 tonn, 
wartości 17,4 miljona zł. Złoto zosta- 
ło zakupione w Banku Angielskim. 

Towarzystwo polsko-chińskie 
Jak się dowiadujemy, w czasie póbytu 

gości chińskich w Warszawie, omówioną 
została sprawa zorganizowania towarzystwa 

chińsko-polskiego. * 2 
Towarzystwo będzie miało na celu 

utrzymanie stałego kontaktu kulturalnego 
między tym krajem Dalekiego Wschodu a 
Polską. Siedzibą towarzystwa będzie Char- 
bin, gdzie znajduje się liczna kołonja polska. 
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SŁOWO 

CZARNA KAWA - DANCING 
Wzorem lat ubiegłych Komitet VII Tygodnia Akademika organizuje Czarną Kawę-Dancing w sobotę 17 listopada w Salonach Kasyna Garnizonowego Mickiewicza 13. 

Program niebywale urozmaicony, mnóstwo atrakcyj. Pełno radości i śmiechu. Kilka orkiestr i szereg sal I buduarów zacisznych. Obowiązkiem każdej 

jest przybycie na tę zabawę. Połączycie przyjemne z pożytecznem, a więc spotkamy się wszysc ieży , y w sobotę I7 listopada o g. 20-tej. Bilety w cenie zł. 513 (dla młod kade- 

mickiej) nabywać można u Pań Cospodyń w Bratniej Pomocy U. S. B. (Wielka 24) codziennie od g. 17 a 19. o : ZPAP 

    

ECHA KRAJOWE 
  

M. WOJSTOM pow. Wilejski. 

-— Rocznica. 10-lecia Niepodległości Pol- 
ski, — przypadająca w dniu 10 i 11 listopada 
r. b. wypadła w Wojstomiu nadspodziewa- 
nie uroczyście, i długo winna pozostać w pa- 

mięci u tych wszystkich, którzy brali cZyr- 
ny udział w Jej obchodzie. 

Sobota 10 listopada. — Wszystkie domy 
w miasteczku udekorowane chorągiewkami o 

barwach państwowych. Godzina 9 rano, — 

dzwon z ubożuchriego miejscowego kościoł- 

ka parafjiainego swym cichym, lecz dum- 
nym i radosnym „głosem oznajmił mieszkań- 

com Wojstomia, jak i okolicy o nastaniu 

dnia Wielkiej Narodowej Uroczystości, oraz 
rozpoczęciu dziękczynnych ntodłów, na in- 
tencję pierwszych bojowników Polski, któ- 

rzy ofiarnie złożyli swe życie w krwawych 
walkach o niepodległość ukochanej Ojczy- 

zny. 
Po ukończeniu nabożeństwa, oraz wy- 

słuchaniu wzniosłeęgo kazania, licznie ze- 
brana w kościele ludność, w uroczystym 
nastroju opuściła progi świątyni; a rozcho- 
dząc się przykładnie, — niosła pod swe 
strzechy, nadzieję bliskiego dla siebie — 
lepszego jutra. 

Wieczorem zaś, tegoż dnia w miastecz- 
ku, wszystkie niemal okna w domach, były 
rzęsiście oświetlone, wśród których barwno- 
ścią kolorów, wyróżniał się dom Agencji 
Pocztowej, Domu Ludowego R. O. K. Urzę- 
du Gminnego i Posterunku Pol. Państwo- 
wej. 

Niedziela 11 listopada. — Już od same- 
go wczesnego poranka, ruch w miasteczku 
niebywały. Ze wszystkich stron okolicznych 
wsi i folwarków, ludność jak katolicka, tak 
i prawosławna, tłumnie ściąga aby czynny 
wziąć udział w zapowiedzianej dzisiejszej 
Uroczystości. 

Godzina 10 m. 30. — Z przed Domu 
Ludowego R. O. K. wyrusza długi wąż po- 
chodu, na którego czele ze sztandarem 
idzie ukochana młodzież szkolna, następnie 
Straż Ogniowa Ochotnicza, członkowie Dó- 
mu Ludowego R. O. K. Strzelec oraz liczne 
tłumy ludności. A gdy już wyciągnął się 
długim szeregiem, kroczył _ uroczyście do 
kościoła, drogą usypaną piaskiem i wysa- 
dzaną jodliną, zatrzymując się gd czasu do 
czasu, pod pięknie ustrojonemi tryumfalne- 
mi bramami. A sunął uroczyście, zgodnie jak 
jeden mąż, że aż słonko; — aczkolwiek 
dzień był pochmurny — wychyliło się na 
małą chwileczkę z za ciężkich chmur, aby 
uśmiechnąć się radośnie. 

Godzina 11. — Rozpoczęcie uroczyste- 

go nabożeństwa, które celebrował miejsco- 

wy proboszcz ks. Moczulski, zaś piekne i 

pełne patrjotyzmu kazanie wygłosił „wikary 

tejże parafji ks. Zawistowski, W końcu na- 

bożeństwa, chór członków D. L. wespół z 

całą ludriością zebraną w kościele, odśpie- 

wał „Boże coś Polskę". ; ° 

Po ukończeniu uroczystości kościelnej, z 

ruin byłego kościoła zburzonego w czasie 

wojny światowej, wygłosił okolicznościowe 

przemówienie do kilkutysiecznego tłumu lud- 

ności. — Przedstawiciel Rady Opiekuńczej 

Kresowej, p. Kazimierz Petaszewski. A gdy 

w końcu swego przemówienia mówca 

wzniósł okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rze- 

czypospolitej Polskiej, Pana Prezydenta Igna 

cego Mościckiego oraz Pana Marszałka Jó- 

zeta Piłsudskiego — zebrana ludność entu- 

zjastycznie, po trzykroć powtórzyła. Następ- 

nie po wygłoszeniu przemówienia udano się 

pochodem całą gromadą do Domu Ludowe- 

go, w progi którego zaledwie nikła część 

przybyłych mogia się pomieścić, gdzie zo- 

stało dokonane uroczyste poświęcenie i ot- 

warcie powyższego „Domu* przez probo- 

szcza ks. Moczulskiego, oraz przez tegoż 

proboszcza — wygłoszone okolicznościowe 

przemówienie. W dalszym ciągu uroczysto- 

/ ści otwarcia przemawiali kolejno w imieniu 

R. O. K. p. K. Petaszewski zaś miejscowego 
nauczycielstwa p. Jan Łoś. 

Po uroczystości poświęcenia i wyczer- 

paniu przemówień, odbyła się akademja po- 

przedzona odczytem na temat „Polska w 

10-leciu swego odrodzenia* wygłoszonym 

przez p. Kazimierza Petaszewskiego, Zaś po 

wygłoszeniu, chór młodzieży odśpiewał 

szereg patrjotycznych i ludowych pieśni. 

Po kilkugodzinnej przerwie o godzinie 

19-ej młodzież sekcji Kółka Dramatycznego 

odegrała na scenie Domu Ludowego obra- 

zek ludowy w 2 odsłonach pod tytułem 

„Hanusia Krożańska”, którego odegranie 

było nadzwyczaj staranne; to też publicz- 

ność nie szczędziła młodym artystom za- 
służonych oklasków. Pozatem wyświetlano 

aparatem kinowym obrazy pod tytułem: 

„Podróż do raju* w 3 częściach i „Sztuka 

pływania” w I części, na zakończenie zaś, 
odbyły się ochocze tany, które wzorowo 
przetrwały aż do późna w noc. 

Należy nadmienić na tem miejscu za- 
sługi Komitetu Obchodu powyższej uroczy- 

stości; w skład którego weszli następujące 

osoby: włelebny proboszcz  paraiji katolic- 
kiej w Wojstomiu ks. Moczulski.  Wikary 

tejże parafji ks. Zawistowski, oraz  pro- 

boszcz parafji prawosławnej w Racewiczach 
ks. Hrynkiewicz, w. w. panie Janowa Ło- 
siowa, Felicja Stawówna i Leszczewiczów= 
na, — nauczycielki w. w. panowie: Jan Łoś 
— nauczyciel,  lLtewandowski — komendant 
wojstomski. go posterunku pol. państwowej, 
Stanisław Łoziński — sekretarz gminy woj- 
stomskiej i Wincenty  Tryzno — rolnik, 
którzy wiele przyczynili się swą  umiejętną 
pracą i poświęceniem do uświetnienia tak 
drogiej dla każdego prawego. obywatela 
Polski, — uroczystości, — w naszym zapa- 
dłym  najdalszym zakątku Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uczestnik. 

SŁONIM. 

— Zjazd Syndykatu Rolnego. Zebranie 
Syndykatu,  , odbyło się dnia 8 listopada 
b. r. pod przewodnictwemp. J. Godlewskie- 
go z udziałem p. starosty Wł Henszla. 

Zebranie zagaił p. Godlewski, który 
przedstawił historję i rozwój Syndykatu za 
przeciąg ostatnich miesięcy. Okazało się, że 

obroty Syndykatu wzrosły kilkakrotnie i 
przekroczyły dawno swoje rekordowe cyfry 
co rokuje i nadal doskonały rozwój instytu- 

cji, a jest wykładnikiem wzrostu zaufania 

miejscowych nabywców do współdzielczości. 
Pozwoli to udziałowcom zamknąć rok bud- 
żetowy z zyskiem i z dużym moralnem za- 
dowoleniem celowej i owocnej pracy. 

Za prace zarządu zebranie uchwaliło 

wyrazić mu swoje gorące podziękowanie na 
ręce prezesa zarządu p. Marji Mikulskiej. 

P. starosta zreferował troskę i pracę 
Samorządu nad rozwojem i popieraniem rol- 

nictwa w powiecie obiecując swoje poparcie 
we wszelkiej akcji. 

Po rzeczowej i ożywionej dyskusji u- 

chwalono szereg wniosków a mianowicie: 
1) Upoważniono zarząd do zaciągnię- 

cia pożyczki w Państwowym Banku Roinym 

w Wilnie do wysokości 60.000 zł. — W 

imieniu Syndykatu na zakup pasz  treści- 

wych, których brak już daje odczuwać, a 
wobec katastrofalnych zbiorów traw i koni- 

czyn w powiecie jest palącą koniecznością. 
2) Z powyższych względów proszono 

p. starostę o poparcie starań Syndykatu w 

miejscowej Kasie Komunanalnej o kredyty 

na zakup pasz treściwych nie frachtowanych 

lecz gotówkowych wobec tego, że niektóre 

pasze kalkulują się taniej na miejscu i uni- 

ka się niezbędnych przewozów. 
3) W związku zė spadkiem cen na in- 

wentarze wywołanym brakiem pasz, posta- 

nowiono prosić zarząd o wejście z czynnymi 

udziałem do rzeźni w Wołkowyskiej, spo- 

wodowanie zebrania walnego | członków 
rzeźni dla ożywienia działalności rzeźni w 
związku z trudną sytuacją na rynku. 

4) Z powyższych względów, oraz wo- 

bac względnego urodzaju ziemniaków na 

terenie powiatu, uchwalono zachęcać człon- 

ków do stawienia inwentarza na tucz zie- 

mniakami, oraz natychmiast porozumieć się 

z Wydziałem Zaopatrywania m. Warszawy 
dla ewentualnej organizacji dostawy tucz- 

ników. * 
5) W związku z poruszaną sprawą re- 

zerw zbożowych na terenie województwa 

postanowiono prosić p. starostę o zorgani- 

zowanie zakupu i składnicy na terenie po- 

wiatu z udziałem organizacyj rolniczych. 
6) Postanowiono prosić pana starostę 

oraz p. E. Czapskiego, aby zechcieli w Wiłl- 
nie w przyszłym tygodniu w Banku poczy- 

nić starania dla uzyskania kredytów na za- 
kup pasz treściwych, oraz przychylnego 

traktowania zabiegów rolnictwa na terenie 

powiatu. Ё A 
7. Rozważono sprawę mechanicznej pie- 

karni w m. Słonimie i mając na względzie 

konieczny kontakt wytwórców ze spożyw- 
cami wyłoniono komisję złożoną z p. p. Cza- 

pskiego, inż. Michalskiego  Bosiackiego dla 
zbadania warunków lokalnych dla stworze- 
nia podobnej placówki. 

8) mając na względzie trudne warunki 

pracy mleczarni związkowych na terenie po- 

wiatu i prawdopodobny brak nabiału w zi- 
mie, proszono p. Miktilską, oraz p. F. Go- 
dlewską, aby zbadały wogóle warunki zbytu 
produktów gospodarstwa tak zwanego do- 
mowego w mieście w celu ewentualnego 
otworzenia sklepu własnego w mieście. 

Uchwalono aby przesyłać wiadomości o 
pracach Syndykatu i uchwałach do „Stowa“ 
oraz „życia Nowogródzkiego*. 

— Zjazd T-wa Lekarskiego Nowo- 
gródzkiego. W dniu 17 i 18 listopada od- 
będzie się czwarty zjazd członków T-wa 
Lekarskiego województwa Nowogródzkie- 
go. Pierwszy dzień zjazdu poświęcony jest 
referatom poszczególnych członków, drugi 
dzień profesorowie uniwersytetów polskich 
wygłoszą wykłady. Między innymi przyjazd 
swój zapowiedzieli: prof. Szymanowski, pro 
fesor Władyczko, prof. Cnoćko, prof. Ja- 
BE dyr. Wroczyński i prof. Jako- 
wicki. 
EWREEINEOPOZINEZENCA CEMEPRATEWIZNA 

Gzynny biłans handłowy jest 
najlepszą rękojmią pofęgi państwa 

       

  

Ściana domu runęła w Bydgoszczy 
Trupy i ranni. 

BYDGOSZCZ, 16 XI. PAT. W dniu dzisiejszym o godz. 9 min. 15 rano 
runęła frontowa Ściana domu parterowego, grzebiąc pod gruzami 4 robotników 
zatrudnionych przy przeprowadzaniu kabla elektrycznego, łączącego starą 

elektrownię z nową. 
2 robotnicy zdołali się wydostać z pod gruzów, natomiast dwaj inni 

zostali zapełnie zagrzebani. Jeden z uratowanych robotników umarł po prze- 
wiezieniu go do szpitala, drugi jest bardzo ciężko ranny. Powodem katastrofy 
a naruszenie fundamentu domu wskutek przeprowadzenia w sąsiedztwie 

podkopu. 

Rusztowanie zawaliło się pny. rowowybudowanym domu 
2 ofiary ludzkie 

LWÓW. „il. Dziś przed południem przy ul. Boimów, wydarzyła się katastrofa 
budowlana. Niedawno wykończony został nowy, dwupiętrowy gmach. Rusztowanie je- 
dnak jeszcze zostało i robotnicy na wysokości Ii piętra pracowali na niem przy naprawie 
sufitów. W pewnym momencie rusztowanie zawaliło się, grzebiąc w gruzach 2 robotni- 
ków, Markowskiego, który zginął na miejscu i Pasiecznego, który złamał obie ręce i 
legł wstrząsowi mózgu. Celem ustalenia przyczyn katastrofy wdrożono dochodzenie. 

Szmuglerze pracuią 
Sprowadzają jedwabie i koronki 

< LWÓW. 16.11. Dyrekcja ceł we Lwowie otrzymała wiadomość, z inspektoratu stra- 
ży granicznej w Sanoku, że do miasta przybył duży transport jedwabiu i koronek. Prze- 
mycony z Czechosłowacji towar ten miał być rozdzielony między kupców gałanteryjnych. 

Po otrzymaniu tej informacji dyrekcja ceł zarządziła natychmiast rewizje, które 
przeprowadziło dwudziestu kilku urzędników celnych w towarzystwie policji, W wielu 
sklepach znaleziono znaczne zapasy towaru nieocionego. 

Tupet studeńtów kowieńskich | 
chcą szykanować polskich studentów 

KOWNO, 16. XI. (tel. wł.) Dziś wyjeżdża do Rygi delegacja 
studentów litewskich na zjazd studencki państw bałtyckich, który 
odbędzie się w Rydze w dniach 16 — 18 listopada. Porządek 
dzienny tego zjazdu przewiduje między innemi sprawę przyjęcia 
do związku studentów państw [bałtyckich studentów poiskich. 

W związku z tem wczoraj iw uniwersytecie kowieńskim od- 
był się wiec studentów, w wyniku którego uchwalono rezolucję, 
polecającą delegacji studentów litewskich zaprotestować na zjeź- 
dzie przeciw przyjęciu Polaków do związku. : 

Przy tej sposobności rezolucia protestuje przeciwko wypad- 
kom Iwowskim. Na wiecu przemawiał b. minister spraw zagra- 
nicznych Purickis, który zakończył wyrażeniem pewnośći, że 
Lwów i Wilno w najbliższym czasie uzyskają wolność- 

Borah o ostafniej mowie Goclidge a 
LONDYN, 16.XI. Przewodniczący komisji do spraw zagranicznych se- 

natu amerykańskiego Borah wygłosił wczoraj w Nowym Jorku mowę, w 
której oświadczył, że mowa Coolidge'a nie oznaczała zwrotu w polityce 
Stanów Zjednoczonych. Borah sądzi, że w mowie prezydenta nie można 
wyczytać życzenia rozpoczęcia wyścigu zbrojeń na morzu. 

AW Moskwie panuje głód 
Poselstwo łotewskie umarłoby z głodu, gdyby nie pro- 

wjanty z Rygi. 
RYGA, 15 XI. PAT. Pisma dzisiejsze podają, że w związku z kryzysem żywno- 

ściowym jaki panuje w Moskwie, poselstwo łotewskie w Moskie już od dwóch i pół 
miesięcy zaopatrywane jest w żywność, nadsyłaną z Rygi. 

64 profanacie emenfarzy żydowskich w Niemczech 
BERLIN. 16.11. Cmentarz żydowski w Hamburgu został z bezczeszczony przez niezna 

nych sprawców, Zniszczono wiele pomników. Zarząd gminy żydowskiej wyasygnował 
wysokie wynagrodzenie za wykrycie sprawców. jest to już 64 wypadek, profanacji 
cmentarzy żydowskich w Niemczech. 

   

  

   

  

Komitet budowy tanich mieszkań w Lidzie 
LIDA, 15-X1L. (tel. wł. „Słowa*) Rada miejska w Lidzie wyłoniła komitet budo- 

wy tanich mieszkań i zwróciła się do mieszkańców z projektem założenia spółdzielni 
mieszkaniowej w Lidzie. W tym celu komitet budowy ogłosił, iż zainteresowane oso- 
by winny zgłasząć się do zarejestrowania w Magistracie. 

Pożar składu drzewa przy sfacji Niemen. 
LIDA, (Tel. wł. „Słowa*). Onegdaj w składzie drzewa przy stacji kolejo- 

wej Niemen wybuchł pożar, skutkiem którego spaliło się przeszło 500 mtr. 
papierówki. Pożar został stłumiony w zarodku przez robotników. Zaznaczyć 
należy, iż wpobliżu pożaru znajdowało się 100 wagonów gotowego suchego 
materjału drzewnego, który był narażony na spalenie, w razie, gdyby pożaru 
nie ziokalizowano. Pożar powstał skutkiem podpalenia. 

zbrojny napad. 
SŁONIM. (Tel. wł. Słowa*). Wczoraj © godz. 7-ej wiecz. do mieszkania 

Jana Kuźmińskiego, we wsi Mysłowo, wtargnęło 6 zamaskowanych bandytów, 
uzbrojonych w karabiny rosyjskie i rewolwery systemu Nagan. Bandyci zażą- 
dali wydania pieniędzy, gdy spotkali się z odmową Kuźmińskiego, jeden z 
bandytów wystrzałem z rewolweru położył go trupem. Widząc to żona, matka 
i dziecko Kuźmińskiego wszczęły alarm, wówczas bandyci poranili ich i po 
zrabowaniu 200 dolarów, zbiegli. Zarządzono natychmiastowy pościg i policja 
ujęła dwuch podejrzanych osobników. Zaznaczyć należy, iż bandyci porozumie- 
wali się między sobą w języku rosyjskim. 

Działalność bigi Powiefrznej i Przeciwgazowej. 
NOWOGRÓDEK. (Tel. wł. „Słowa*). Wojewódzki komitet LOPPu. postanowi 

zakupić autowóz, wyposażony w aparat kinowy dla wyświetlania filmów lotoiczych 
przeciwgazowych, w radjo i całkowity sprzęt gazowy, broszury, wykresy, przezrocza 
it. p. Ekspedycja ta stale będzie objeżdżać poszczególne koła LOPPu miast i mia- 
steczek wojewódzkich. Prócz tego ekspedycja będzie posiadała filmy zwykłe, dramaty, 
komedje i t. p., a to w celu zwiększenia liczby frekwentantów. Następnie postano- 
wiono sprzedawać członkom Lopu maski gazowe w cenie zł. 25, płatnych ratami. 
W dalszym ciągu postanowiono przystąpić do niwelizacji wielkiego lotniska komuni- 
kacyjnego w Baranowiczach, sfinalizować zakup terenu pod lotnisko w Słonimie i 
zakupić teren pod lotnisko w Nowogródku. W dalszym ciącu postanowiono przepro- 
wądzić teren przeciwgazowy w Nowogródku. 

   

Kryzys aprowizacyjny w 
ZSSR i jego przyczyny 

polityczne 
„ Kryzys aprowizacyjny w Rosji so- 

wieckiej, posiadający już wszelkie ce- 
chy zjawiska chronicznego, wybuchł 
w roku bieżącym daleko wcześniej, 
niż w latach poprzednich. Na wiado- 
mości o trudnościach w dziele maga- 
zynowania zboża wielkie miasta ro- 
syjskie odpowiedziały długiemi „ogon- 
kami" przed sklepami aprowizacyjne- 
mi i gorączkowem skupewaniem šrod- 
ków żywności „na zapas”, Widmo 
głodu zawisło ponownie nad ludnoś- 
cią państwa sowieckiego,—tak w każ- 
dym razie możnaby było sądzić z 
nastrojów, panujących w szerokich 
warstwąch społeczeństwa  rosyjskie- 
go. A tymczasem, jak  wyni- 
kałoby z głosów sowieckich oficjal- 
nych organów prasowych, cała ta „pa- 
nika aprowizacyjna* nie ma żadnego 
uzasadnienia. Ujawniające się w prze- 
dedniu kampanji magazynowania zbo- 
ża trudności aprowizacyjne, — pisze 
moskiewska „Prawda,,—nie wynikają 
z niedostatecznego ilościowo nowego 
urodzaju. W chwili obecnej, na pod- 
stawie najnowszych obliczeń, można 
z całą pewnością skonstatować, że w 
roku bieżącym mieliśmy nawet w po- 
równaniu z rokiem ubiegłym  cokol- 
wiek lepszy urodzaj'. 

W ten sposób dochodzimy do 
następującego paradoksu: wedłu C- 
bliczeń statystycznych ma Rosja w 
roku bieżącym więcej zboża, niż w 
roku ubiegłym, w rzeczywistości jed- 
nak na rynku zbożowym panuje po- 
ważny brak zboża. 

Paradoksalny ten stan rzeczy wy- 
tłumaczyć sobie należy względami na- 
tury politycznej. W kierujących ko- 
łach sowieckich —w centralnym komi- 
tecie wykonawczym  partji komuni- 
stycznej - ogłoszono ofensywę  prze- 
ciwko „opozycji prawicowej”, t. ]. 
przeciwko tym elementom, które pro- 
pagują konieczność poczynienia pew- 
nych ustępstw na rzecz wsi rosyjskiej. 
Walka z opozycją prawicową jest w 
swej istocie. misernie zamaskowaną 
walką ze wsią, z silniejszemi pod 
względem gospodarczym elementami 
wiejskiemi, t. j. z tymi „kułakami”, 
którzy mają więcej zboża, pokrywa- 
jąc niem zapotrzebowanie miast. 

Wieś na ofensywę tę odpowiada 
„biernym oporem”, którego następ- 
stwa odczuwają w pierwszym rzędzie 
atakujący obrońcy miast oraz i same 
miasta, odczuwające dotkliwy brak 
zboża. ` 

Pisma sowieckie nie 
się tylko do notowania trudności 
aprowizacyjnych, „lecz równocześnie 
wskazują na rozmaite sposoby zwal- 
czania kryzysu, domagając się w 
pierwszym rzędzie wzmocnionej kon- 
troli rządowej w dziedzinie magazy- 
nowania zboża i uregulowania tran- 
sportu zboża z okolic urodzajniej- 

ograniczają 

niejszych do miast i prowincyj bar- 
dziej pod tym względem  upośle- 
dzonych. 

Dałej proponują niektóre pisma 
sowieckie zaprowadzenie w Rosji no- 
wych mętod przemiału ziarna, które 
umożliwiłyby otrzymywanie większej 
ilości mąki z tej samej ilości zboża, 
Oficjalne organy rządu moskiewskie- 
go bez ogródek wypowiadają pogląd, 
że w danej chwili niema innego wyj- 
Ścia, jak kosztem jakości mąki pod- 
nieść jej wydajność. Nie wolno zapo- 
minać, — pisze przytem „Prawda“, — 
że praktykowana u nas metoda prze- 
miału pszenicy daje zbyt dużo wy- 
siewków, i że wykorzystanie choćby 
tylko 5 procentowych wysiewków gwa- 
rantuje powiększenie wydajności zbo- 
ża o kilkadziesiąt tysięcy ton. 

Wymienione powyżej informacje 
pism sowieckich dają jaskrawy obraz 
zbliżającego się kryzysu aprowizacyj- 

Wiłnianki i Wilnianina 

nego, którego objawy pierwotne obser- 
wować można już w chwili obecnej 
we wszystkich niemal ośrodkach miej- 
skich ZSSR. Cechą charakterystyczną 
tego kryzysu jest jego podkład poli- 
tyczny, świadczący o tem, że pod ko- 
munistyczną skorupą współczesnej 
Rosji wre gorączkowe życie politycz- 
ne. I nie bacząc na to, že w Unji so- 
wieckiej, prócz partji komunistycznej, 
niema żadnych innych legalnych orga- 
nizacyj politycznych, walka polityczna. 
jak widać, toczy się tam z wielką 
intensywnością, różniąc się od walk 
politycznych w innych państwach tem 
tylko, że zamiast partyj walczą tu z 
sobą poszczególne klasy społeczne 
oraz pojedyńcze ugrupowania, nieno- 
szące wprawdzie charakteru samo- 
istnych organizacyj, niemniej jednak 
w życiu publicznem kraju odgrywają- 
ce rolę bardzo poważną. Fakt ten 
jest wielce dla stosunków w  dzisiej- 
szej Rosji charakterystyczny i jako 
taki powinien bardzo żywo  zaintere- 
sować całą opinię europejską, dla 
której dalszy rozwój wypadków w 
Rosji nie może być rzeczą obojętną. 

Brał bityinowa 
Od kilku dni prasa zagraniczna peł- 

na jest wiadomości o miljonowej aferze 
której bohaterem jest brat zastępcy ko- 
misarza do spraw zagranicznych ZSSR 
Litwinowa. jedynie prasa sowiecka 
zwykle czuła i wrażliwa na wszystko 
co się dzieje zagranicą milczy jakby 
wogóle nic się nie stało. 

Brat Litwinowa, któremu znudziły 
się rozkosze raju bolszewickiego przed 
paru laty wystarał się o delegację do 
tk. zw. „torgpredstwa”* sowieckiego w 
Berlinie, gdzie jako osoba skoligacona 
z wysokim dygnitarzem sowieck. otrzy- 
mał odpowiednie stanowisko. Środo- 
wisko berlińskie, spacery, na Uńter den 
Linden, kawiarnie, teatry, spokój do- 
mowego zacisza i inne temu podobne 
szczegóły berlińskiego życia podzia- 
łały na braciszka Litwinowa w ten 
sposób iż myśl powrotu do ZSSR sta- 
ła się dla niego koszmarem. Dosyć 
miał raju socjalistycznego, wolał pę- 
dzić beztroskie życie w czyśćcu burżu- 
azyjnym. jednakże życie zagranicą bez 
pieniędzy pozbawione byłoby uroku 
toteż młodsza latorosl rodziny Litwi- 
nowych postanowiła sobie zabezpie- 
czyć egzystencję drogą wystawienia 
weksli na sumę 200.000 funtów ster- 
lingów, żyrowanych przez „torgpred- 
stwo' w Berlinie które zostały zdyskon 
towane przez usłużnych bankierów 
francuskich. Właśnie niedawno przy- 
padał termin płatności pierwszego we- 
ksla na sumę 10.000 futów. Ponie- 
waż wystawca Litwinów w terminie 
go nie uregulował wierzyciel zwrócił 
się do „torgpredstwa* jako žyranta, 
które z kolei oświadczyło że za we- 
ksel nie płaci ponieważ jest on siał- 
szowany. ‚ 

Pomiędzy Paryżem gdzie znajduje 
się centrala banku, który zdyskonto- 
wał weksle, a Berlinem rozpoczęła się 
gorączkowa korespondencja a następ- 
nie tam i z powrotem wojaże adwoka- 
tów. Bohater atery p. Litwinów mło- 
dszy bawi sobie tymczasem pomiędzy 
Londynem a Paryżem starannie ukry- 
wając swój adres w obawie aby nie 
kazano mu odpocząć w czterech šcia- 
nach za okienkiem zakratowanem. 

Bank francuski twierdzi, iż Litwi- 
now w czasie gdy dyskontował rzeko- 
mo fałszywe weksle wykazał się peł- 
nomocnictwami „torgpredstwa“. Ber- 
lińskie przedstawicielstwo handlowe 
Sowietów nie neguje tego faktu twier- 
dzi jednak że Litwinów nadużył pei- 
nomocnictwa i wobec tego za fałszywe 
weksle nie płaci. 

Czem się skończy afera trudna w 
tej chwili przewidywać, każdy dzień 
bowiem przynosi nowe ciekawe szcze- 
góły. Ir. 
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Zmierzch kina miejskiego 
(z „kwiatów** gospodarki magistrack.) 

Gdy przed kilku laty zorganizowa- 

ne zostało przez Magistrat wileński ki- 

no Miejskie kulturalna - oświatowe, 

impreza ta spotkała się z ogólnem u- 

znaniem miejscowego społeczeństwa. 

Obrazy były z nielicznemi wyjątkami, 

dobre, muzyka — doskonała, a ceny 
nizkie (parter 50 gr. balkon 25 gr.) u- 

możliwiały uczęszczanie do kina naj- 

szerszym warstwom ludności miejskiej 

oraz młodzieży szkolnej, potrzeby któ- 

rej były specjalnie uwzględniane przy 

doborze repertuaru. Tak było na po- 

czątku... * V 

Po pewnym czasie, rok temu, a 

może i więcej ceny na bilety zaokrąglo- 

no: parter z 50 gr. przeszedł na 60 gr. 

balkon z 25 na 30. Chociaż zmiana ta 

wywołała pewne komplikacje w kasach 

kina, wzmagające wydawanie reszty, 

a przez ta zatrzymując publiczność 

przy okienkach ta ostatnia pomnąc na 

cel humanitarny tej inowacji (był to 

dodatek przeznaczony na rzecz bezro- 

botnych) nie szemrała i cała rzecz prze 
szła gładko. 

Wiosną roku bieżącego w sierach 
kierowniczych kina miejskiego zało- 
żenia artystyczne ustępują miejsca go- 
rączce spekulacyjnej. „Minimum wkła- 
dów, maximum zysku!* stało się ha- 
słem dnia. Przygrywką do tej „nowej 
polityki ekonomicznej* stało się wy- 
świetlanie filmu religijnego p.t. „Król 
Królów'* wiosną br. 

Wobec nadzwyczajnych — rzeko- 
mo kosztów tego obrazu ceny miejsc 
podniesiono narazie „wyłącznie na ten 
tylko obraz*: parter z 60 gr. na 80 gr. 
balkon z 30 na 40 gr. W ten sposób 
w znacznym stopniu zatarła się różni- 
ca pomiędzy kinem miejskiem a resztą 
kinematografów wileńskich. Był to 

typowy „balon próbny!” 
Ponieważ dotychczas publiczność 

pchała się do kina Miejskiego jak się 
to mówi „drzwiami i oknamy' jednost 
ki kierownicze tego kina postanowiły 
sprobować wyśrubować ceny wgórę 
w nadziei że „a nuż chyci!* Jakoż i 
„chyciła”, w czem zresztą niema nic 
dziwnego, pamiętać bowiem należy że 

WE 

czas próby wybrano nader sprytnie, 
był to Wielki Tydzień, kiedy wszyst- 
kie teatry i kina są zamknięte, nie było 
więc do wyboru i choć klęli ludziska 
siarczyście na tę niespodziankę i grubą 
nadwyżkę, szli jednak ławą. 

Tego tylko i trzeba było kierownic- 
twu kina. Zasmakowawszy w grubych 
zyskach postanowiono ceny „wyjątko- 
we*' uczynić stałemi. Tak też i zrobiono 
pod pięknym pretekstem potrzeby ,,po- 
dniesienia poziomu estetycznego wy- 
świetlanych w kinie obrażów*, a że 
lepsze obrazy kosztują znacznie drożej 
więc sam pan rozumie ... i t.d. 

Ponieważ repertuar tego kina istot- 
"nie od pewnego czasu począł podupa- 
dać, sporo naiwnych uwierzyło tym ,,0- 
biecankom - cacankom“ i wytrząsając 
z kiesek ostatnie nieraz, ciężko zaro- 
bione grosze pocieszało się myślą że te- 
raz dopiero, panie Dzieju, będą obra- 
zy że ho! ho! Stało się jednak inaczej! 

Repertuar nie tylko że się nie pod- 
niósł lecz uległ dalszej baisse'ie, wy- 
wołując ogólne niezadowolenie i sar- 
kania prostaczków, że „darmo pienię- 
dzy wyrzucili!” 

„. Wówczas gdy na skutek podniesie- 
nia się wymogów estetycznych wśród 
najszerszych warstw ludności nawet 
pomniejszy „kintopy* przy ul. Wiel- 
kiej ot, takie sobie zakazane „dziury“, 
coraz to częściej zastępują wyświetlane 
dotychczas amerykańskie bujdy awan- 
turnicze przez wznawianie filmów ar- 
tystycznych, demonstrowanych uprzed- 
dnio w większych kinach wileńskich, 
kino Miejskie — odwrotnie — wpro- 
wadza coraz to więcej tego „towaru* 
przeplatając go sentymentalnemi dra- 
midłami o zabójczo naiwnej fabule i 
więcej niż miernem wykonaniu, że tyl- 
ko przypomnimy taką naprzykład ra- 
motę jak dodatkowy dramat z cow- 
boy'ami w niedawno wyświetlanym 
programie: „Mistrz szpady”, także 
banalnem sztuczydie! A przecie w swo- 
im czasie umiano tu wyświetlać takie o- 
urazy jak „Trzej Muszketerowie“, jak 
„Peter Pan”, takie arcydzieła jak „Fa- 
ust“ 1 tp. 

Wprawdzie i w roku bieżącym uka- 
zało się tam kilka dobrych obrazów 
(„Chata Wuja Toma* naprzykład), 
były to jednak rzadkie wyjątki, przy- 

tem im dalej tem coraz rzadsze, wów- 
czas gdy, normalnie rzecz biorąc, re- 
pertuar kina musiałby być stale utrzy- 
mywany na odpowiednio wysokim po- 
ziomie, zwłaszcza wobec podwyższo- 
nych opłat biletowych! 

. Działy się tam jednak rzeczy bar- 
I jeszcze skandaliczne i horendal- 

ne! 
d Mniej więcej w czasie wyśrubowa- 

nia cen na bilety bo w kwietniu rb. 
przeprowadzono „redukcję* orkiestry 
kinowej, notabene najlepszej z pośród 
wszystkich kin wileńskich, a pozostają- 
cej pod kierownictwem utalentowanego 
kapelmistrza p. Szczepańskiego. Bez- 
przykładna ta „redukcja“, przeprowa- 
dzona z całkowitem  lekcewaženiem 
czy też ignoracją co da składu zespo- 
łów symfonicznych, zamieniła się w 
kompletny, wandalski pogrom tej or- 
kiestry. 

Z początkowego jej składu liczą- 
cego 10 osób, dwoje pierwszych skrzy- 
piec, dwoje drugich skrzypiec, wiolon- 
czela, kontrabas, flet, klarnet, fortepian 
i harmonjum), nie licząc w to osoby 
pianistki, przygrywającej w chwilach 

wypoczynku orkiestry, pozostało... 4 
(wyraźnie: cztery!) osoby: jedne pier 
wsze skrzypce, jedne drugie, kontra- 
bas i fortepian!. Rzecz jasna że do ta- 
kiego „kul awego* zespołu trudno zgła 
szać jakieś większe pretensje artysty- 
czne, a i o zapale grających — w ta 
kich warunkach — również niema mo- 
wy! | 

Pozatem dzięki dziwacznej umo- 
wie, mimo że we wszystkich innych ki- 
nach orkiestra zaczyna grać od godz. 
7-ej, od orkiestry w kinie Miejskim 
żąda się grania już od godz. S-ej, da- 
rowując jej wspaniałomyślnie godzinę 
w końcu, mianowicie czas między 11 
—- 12-tą, w który to to sposób poło- 
wa ostatniego seansu pozbawioną jest 
właściwie ilustracji muzycznej, bowiem 
pobrzękiwania fortepianu nie można 
tu brać w rachubę! 9 

Przedewszystkiem czynniki w tej 
sprawie powołane a więc kierownictwo 
Kina Miejskiego i Wydział Kulturalno- 
Oświatowy Magistratu wileńskiego mu 
szą sobie należycie uprzytomnić że ki- 
no Miejskie nie jest kramką dochodową 
intratnym geszeftem, a instytucją kultu 
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_ W „Przeglądzie Wileńskim" z dn. 
1 b. m. ukazał się artykuł pióra p. E. 
pacińskiego p. t. „Modne hasło”, w 

tórym autor, zwalczając ideę samo- 
ystarczalności gospodarczej kryty- 
uje propagandę tejże, przeprowadzo- 
ą w tygodniu propagandowym  sa- 

ystarczalności. 
Oczywiście można zajmować w 

tym względzie różne stanowiska krań- 
€owo rozbieżne: czy to kapitału i prze- 
mysłu międzynarodowego, czy to prze 

ysłu czysto narodowego. Lecz nie o 
tę w danym wypadku chodzi i, jak wi- 
dać, autor nie ujął właściwie nie zro- 
zumiał poprostu, z jakich względów 
tydzień propagandy samowystarcza|- 
ści gospodarczej został zainicjowany i 
przeprowadzony na terenie całej Rze- 
czypospolitej. 

Nie chodzi nam o wystrzeganie się 
kapitału międzynarodowego, którego 
przypływ do Polski jest pożądanym, 
chodzi natomiast o poratowanie bilan- 
su płatniczego państwa przez zmniej- 
szenie bierności (deficytowości) bilan 
su handlowego. Ten ostatni, jak wia- 
domo, jest najgłówniejszym elementem 
bilansu płatniczego państwa. Na  bi- 
lans płatniczy pozatem wpływają pro- 
centy od kapitałów ulokowanych za- 
granicą, dochody za frachty morskie 
(przewozy towarów obcych dokona- 
ne własną flotą handlową), przekazy 
emigrantów oraz wpływy z pożyczek 

zagranicznych. W Polsce według obli- 
czeń dr. M. Szawlewskiego Kierowni- 
ka Biura ekonomicznego Banku Poi- 

| skiego — bilans handlowy  reprezen- 

  
go, a dla zrównoważenia bilansu płat- 
niczego potrzebne  iest dodatnie sal- 
do handlowe w wysokości akoło 15 
milj. dolarów rocznie*). Tymczasem 
tak gustujemy w wyrobach zagranicz- 
nych, że od kilku lat mamy bilans han- 
dlowy ujemny. Jak stwierdza tenże dr. 
Szawlewski, import polski ma prężność 
do sumy 2 m "dów wobec potencjal- 
ności eksporto co najwyżej do wy- 
sokości 14 milja. sa franków złażych ro 
cznie. Zupełnie więc zrozumiałą rze- 
czą jest, że tak wygórowana chłonność 
po stronie wwozowej musi być hamo- 
wanną. 

Nie jest to jedynie rzeczą rządu. 
Umowy handlowe i traktaty stanowią 
granicę dla restrykcyj celnych i przy- 
*wozowych. Sama społeczeństwo win- 
no wystąpić z realizacją słusznie i u- 

, miarkowanie ujętego hasła „samowy- 
starczalności gospodarczej”. 

  
Samowystarczalność racjonalnie pa 

jęta nie polega oczywiście na bojko- 
cie wszelkich towarów pochodzących 
z zagranicy — w dobie ożywionej wy- 
miany międzynarodowej: surowców, 
półiabrykatów, produktów gotowych, 
kapi tałów, pracy ludzkiej e t. c. — 
jest to nie do pomyślenia. 

+ Ujmujemy samowystarczalnošė ja- 
ko-potrzebę zaspakajania przez kon- 
sumentów swych potrzeb przedewszy- 
stkiem wyrobami krajowemi. Uprze- 
mysłowienie Polski w ciągu dziesięcio- 
lecia poczyniło bardzo znaczne postę- 
py w wielu gałęziach wytwórczości — 
a przeto możemy zaopatrywać się w b. 
szerokim zakresie w wyroby krajowe. 
Nie jest zgodne z rzeczywistością 
twierdzenie p. Łopacińskiego, jakoby 
wyroby krajowe były droższe od za- 
granicznych: sukna i kamgarny  biel- 
skie, mydła Pulsa są tańsze i.niegor- 
sze od importowanych, trzeba tylko, 
oczywiście, umieć dobrać odpowiedni 
gatunek towaru. 

Tak więc, aczkolwiek życie gospo- 
darcze współczesne całego Świata co- 
raz bardziej się zcala i izolacja całko- 
wita państw nie jest do pomyślenia — 
to jednak, racjonalnie pojęta samowy- 
starczalność w granicach organizmu 
gospodarczo państwowego, bynajmniej 
nie stoi w sprzeczności z międzynaro- 
dową współzależnością gospodarczą i 
współpracą narodów. 

W ciągu ostatnich kilku lat dobro- 
byt ludności w Polsce zwiększył się 
znacznie. Bez wątpienia nikt z nas ża- 

  

ży w pracy swej p. t. „Polska na tle 
gospodarki światowej'* —Warszawa 1928 r. 
str. 411 i 413. 

tuje około 80 proc. bilansu płatnicze- 

lić się na tę okoliczność nie może. Lecz 
gorszą jest rzeczą, że w miarę wzro- 
stu zamożności poczynamy importo- 
wać w coraz to większej ilości przed- 
mioty zbytku, lub też takie, które mo- 
glibyśmy. śmiało wytwarzać w kraju w 
całej potrzebnej nam ilości. 

W ciągu pierwszych czterech kwar 
tałów b. r. sprowadziliśmy z zagrani- 
cy owoców, ryb luksusowych, win, je- 
dwabi, obuwia, kosmetyki, konfekcji i 
wyrobów włókienniczych na sumę 
1444 milj. złotych. Jeśli dodamy da 
tego skóry (w r. 1927 sprowadziliśmy 
ich z zagranicy na sumę 88.490 tys. 
złotych iranków), papier (44.551 tys. 
zł. fr.), ryż (28.086 tys. zł. fr.) etc. 
etc. to zobaczymy jak wiele sprowa- 
dzamy rzeczy zbędnych, a tak szkodli- 
wie łożących się na bilans płatniczy 
państwa. Lecz poza stroną finansową, 
wpływa to także ujemnie na stosunki 
społeczne. 

W ciągu dziewięciu lat od r. 1919 
ludność Polski wzrosła o 4 miljony 
(czyli o 15,2 proc) i wynosiła nia dzień 
1 stycznia 1928 r. 30.212.000 głów. 
Polska musi dbać o zatrudnienie i wy- 
żywienie całej swej ludności wraz z 
corocznym jej przyrostem — emigra- 
cja stała się utrudnioną i za morza nie 
idzie odpływ całego przyrostu ludno- 
ści. Rolnictwo może zapewnić byt za- 
ledwie 10 proc. przyrostu naturalnego 
ludności wiejskiej. Cała więc nadzieja 
spoczywa na przemyśle. Czy zotrudni 
i wyżywi on całkowity przyrost lud- 
ności w Polsce i armję bezrobotnych 
— to od nas samych w wysokim stop- 
niu zależy. 

H. Gliwic na str. 268 swej pracy 
„Międzynarodowa współzależność eka 
nomiczna'* mówi: „żeby zająć ludność, 
nie mamy innego wyjścia, jak podnie- 
sienie wydajności przemysłowej. Mu- 
simy iść drogą przez inne narody zwła- 
szcza przez naszego zachodniego są- 
siada, wydeptaną. Przed nami stoi 
wielkie i ponętne zarazem zadanie 
zwiększenia naszej wytwórczości. Spo- 
tęgowana produkcja zajmie zbywają- 
ce ręce robocze i będzie zarazem i 
przedewszystkiem _ służyła _ celom 
wzmożonej konsumpcji”. 

Społeczeństwo obywatelsko uświa- 
domione mogłoby się zdobyć na kupno 
nawet przedmiotów chwilowo o niż- 
szym gatunku, byleby tylko podtrzy- 
mać w ten sposób pewne gałęzie wy- 
twórczości krajowej, które niewątpli- 
wie wkrótce postawiłyby swą produk- 
cję na odpowiednio wysokim pozio- 
mie, co do cech towaru wypuszczane- 
go na rynek. 

Przerobiając surowce, lub półfa- 
brykaty — chociażby sprowadzone z 
zagranicy — w kraju zatrudniamy ro- 
botników, zmniejszamy bezrobocie, 
przyczyniamy się do wzrostu dobroby- 
tu ogólnego (a nie tylko fabrykatów— 
jak to niesłusznie ujmuje p. Łopa- 
ciński) aktywizując jednocześnie nasz 
bilans handlowy. Dodatni zaś bilans 
handlowy wzmacnia bilans płatniczy 
państwa i utrwala stabilizację walu- 
ty krajowej i całego życia gospodarcze 
go, a tem samem i społecznego. Zapra- 
wdię, cele te są na tyle jasne, że każdy 
lojalnie ustosunkowany względem Pań- 
stwa obywatel polski, musi im przy- 
klasnąć i złączyć się we współnym 
wysiłku. 

Nie przemawia w nas jakiś szowi- 
nizm narodowy, lecz zdrowy rozsądek 
i troska o byt i rozwój państwa W tych 
dziedzinach wytwórczości, w których 
posiadamy wyroby własne w dobrych 
gatunkach — zbrodnią jest nabywanie 
przedmiotów pochodzenia zagranicz- 
nego. Sądzić raczej wypada, że właś- 
nie jakiś obcy szowinizm nakazuje ku- 
pować towary nie polskie. 

Ciekawi wreszcie jesteśmy, czy 
„Przegląd Wilenski“ ustosunkowałby 
się również tak sarkastyczno - nega- 
tywnie, gdyby tego rodzaju propagan- 
da została przeprowadzoną chociażby 
np. na Litwie, zalewanej przez fabry- 
katy niemieckie. Odpowiedzianoby nam 
„nie”, ale to jest rzecz oczywista, prze- 
cie Litwa nie posiada prawie żadnego 
przemysłu, trudna więc o to walczyć. 

ralno- oświatową, źródłem zdrowego 
pokarmu duchowego dla najszerszych 
warstw, miejscem kształtowania w tych 
masach zmysłu estetycznego, zamiło- 
wania do dobrej, wartościowej mu- 
zyki it.p. Z tego znów wynika że do 
<akiej imprezy należy nawet dokładać 
gdy się ona nie rentuje, jeśli zaś sytu- 
acja jest o tyle pomyślną że instytucja 
taka przynosi nawet dochód, przytem 
wcale pokaźny, nie wolno, chociażby 
dochód ten był obracany na najbar- 

_ dziej filantropijne cele, przeprowadzać 
dla powiększenia dochodów jakichś o- 

_ szczędności czy też ograniczeń ze szko 
dą dła strony artystycznej kina!! 

To też dla uzdrowienia dzisiejszych 
anormalnych stosunków w tej instytu- 
cji proponujemy: 1) Przeprowadzić 
Staranną selekcję obrazów w projekto- 
'wanym repertuarze i wogóle podnieść 
ten repertuar do odpowiedniego pozio- 
mu, 2) przywrócić orkiestrę jeśli nie 
w całkowitym pierwotnem jej składzie 
to w każdym razie w takim w jakim 
uzna to za niezbędne jej dyryg ent, ja- 
ko osoba kompetentna, 3) rozpoczynać 
grę orkiestry nie od 5-ej a od 6-ej, 

wzamian za co będzie ona grała aż do 

końca seansów to znaczy do godz. 12 

ponieważ pierwszy seans od 4 do 6-ej 

zazwyczaj świecący pustkami, zosta- 

nie w ten sposób pozbawiony gry orkie 

stry, wskazanem byłoby tu zastosowa- 

nie zniżonych cen, które umożliwiłyby 
odwiedzenie kina mniej zamożnym mie- 
szkańcom. T 

Przechodzień. 

P.S. Jako rzecz charakterystyczną 
należy zaznaczyć, że z chwilą obniże- 
nia poziomu artystycznego wyświetła- 
nych filmów frekwencja w Kinie Miej- 
skim znacznie się obniżyła. Sprawa do- 
brej orkiestry w kinie nie jest tak bła- 
hą jak to niektórym osobom „dzierżą- 
cym magistracką władzę'* może się wy- 
dawać. Dobra muzyka w kinie może , 
jednocześnie zastąpić zwłaszcza dla lu- 
dności mniej zamożnej, koncerty co z 
kolei ma ogromne znaczenie dla pod- 
niesienia kultury muzycznej u nas. 

DIE 
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Jeszcze 6 „modnem haśle Lecz na Węgrzech, dostatecznie uprze- 
mysłowionym kraju, idea racjonalnie 
pojętej samowystarczalności również 
jest propagowaną. 

B. Krzywiec. 
Magister praw. 

INFORMACJE. 
Kredyt długoterminowy Państwo 

wego Banku Rolnego. 

W połowie października rb. Państwowy 
Bank Rolny ogłosił komunikat, uprzedza- 
iący, że podania o pożyczki w listąch za- 
stawnych na inwestycie rolne i inne po- 
trzeby gospodarcze, jak również podania o 
pożyczki na kupno gruntu —załatwiane bę- 
dą ną terenie b. Kongresówki i Małopolski 
ze znączniejszą zwłoką. Komunikat ten po 
dyktowany został chęcią ostrzeżenia rolni- 
ków, z których niejeden, licząc na szybkie 
uzyskanie pożyczki w Państwowym Banku 
Rolnym, mógł się uwikłać w rujnujące go 

  

wysokooprocentowane pożyczki krótkoter- 
minowe ze źródeł prywatnych. 

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, že 
rozwój kredytu długoterminowego zależy w 
pierwszym rzędzie od zwiększających się 
możliwości lokowanią listów zastawnych, a 
możliwości te są niewspółmierne z ogrom 
nem zapotrzebowaniem na kredyt długoter- 
minowy, zważywszy na całkowite zniszcze- 
nie tego kredytu w Polsce przez wojnę. 

Niektóre organy prasowe podniosły ną 
skutek komunikatu Państwowego Banku 
Rolnego nieuzasadniony i szkodliwy alarm, 
niesłusznie twierdząc, że Bank Rolny wstrzy 
mał udzielanie pożyczek w listach zastaw” 
nych. Tymczasem cyfry bilansu PBR. wyka- 
zują na dałszy rozwój kredytu długotermi- 
nowego, a mianowicie: w dniu 1-go listopa- 
da rb. stan wypłąconych przez Bank poży= 
czek w Jistach zastawnych wynosił 115,3 
mil. zł., wzrósł więc w porównaniu z 1-ут 
października rb. o 6,09 mil. zł. W pierw- 
szych 7 dniach listopada wzrost ten osiągnął 
dalsze 0,8 mil. zł., do łącznej sumy 116,1 
mil. zł. Należy jeszcze nadmienić, że w ro- 
ku bieżącym pożyczek długoterminowych 
udzielono na sumę 74,6 mil. zł., gdy tym- 
czasem w latach ubiegłych wypłacono wszy 
stkiego 41,5 mil. zł. Świadczy to o szybkim 
rozwoju kredytu długoterminowego w osta- 
tnich czasach. у 

Powyższe fakty najwymowniej świadczą 
jak nieuzasadnione są zarzuty i alarmy Z 
powodu działalności Państwowego Banku 
Rolnego w zakresie kredytu długotermino- 
wego. 

_Kronika 
SOBOTA 

17 Dziś 

Salomei 
jutro 

Anieli. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorołogji U. S. B. 

z dnia — 16-X1 1928 r. 

Wschód sł. g. 6 m. 46 

Zach. sł. o g. 16 m 2 

Ciśnienie j 
Średnie w m. 399 

Temperstura J Е Gronia + 70Q. 

—) 
bęw mm o | 
wiatr ! przeważający 1 Połudn. 

Uwagi: pochmurno, mgła 

Minimum za dobę — 50C. 
Maximum na dobę 8?C. 
Tendencja _ barometryczna: spadek с1$- 
nienia. - 

GALI ] 

KOŚCIELNA. 
— Uroczyste przeniesienie Obrazu Ostro- 

bramskiego. Dziś o godz. 12-ej odbędzie się 
w parafji Ostrobramskiej uroczyste wnie- 
sienie do kaplicy obrazu Matki Boskiej O- 
strobramskiej. W uroczystym akcie weź- 
mie udział JE ks. biskup Michałkiewicz oraz 
duchowieństwo wileńskie. 

Jak wiadomo obraz wyjęty został z pó- 
wodu konieczności przeprowadzenia pew- 

ch przeróbek. 
m URZĘDOWA 

— Posiedzenie wydziału Rady Wojewó- 
dzkiej. W dniu 23 bm. odbędzie się pierw- 
sze posiedzenie O RE wy- 

iaii dy" Wojewodzkiej. działu Rady Woj j RISK. 

—R m. Wilna. Projektowana od- 
dawna regulacja m. Wilna, nie może być prze 
prowadzona odrazu na całym terenie, a to 
ze wgzłędu na brak śródków oraz sił facho- 
wych. W pierwszą kolej przeprowadzone | 
będą prace regulacji dotyczące dzielnicy rze- 
ka Wilja, ulice: Dąbrowskiego, Styczniowa, 
Zawalna, Dominikańska, Świętojańska, za- 
ułek Literacki, Metropolitalna, Zarzecze, Ho-, 
lendernia, Prace. te rozpoczęte 
zostaną wkrótce. 

— W jaki sposób zużytkowana zo- 
stanie pożyczka inwestycyjna. Przyznara 
m. Wilnu pożyczka inwestycyjna w wyso- 
kości 700,000, a od. po odliczeniu pro- 
centów 684,000 złotych zużytkowana zosta- 
nie na inwestycje, przyczem roboty wodo- 
ciągowe pochłoną 154 tys., kanalizacyjne 
117 tys. i rozbudowa elektrowni miejskiej 
324 tys. Do tej ostatniej pozycji włącza się 
już część robót i zakupów ONA 
poczynionych bądź to na kredyt wekslowy, 
bądź z sum wypożyczonych z innych re- 
sortów. ё 

Pożyczka ta przyznana została Wilnu 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

AKADEMICKA. 
— Z koła polonistów Słuch. USB. w 

Wilnie. Jutro, tj. w niedzielę (18. 11. br.) 
w lokalu Seminarjum polonistycznego (Za- 
mkowa 11) odbędzie się ogólne zebranie 
członków koła z następującym porządkiem 
dziennym: я . 

1) Odczytanie protokółu, z poprzedniego 
ogólnego zebrania Koła, 2) program dzia- 
łalności Zarządu oraz poszczególnych sek- 
cyj, 3) dyskusja, 4) wolne wnioski. 

Początek o godz. 12-ej w drugi m ter- 
minie „ważny bez względu na ilość obec- 
nych o godz. 12.30. 

— Odwołanie sobótki. Ze względu na 
„Czarną Kawę - Dancing" organizowaną w 
dniu dzisiejszym przez 7 tydzień akademika 
w salonach Kasyna Garnizonowego, sobót- 
ka dzisiejsza w Ognisku Akademickim zosta 
ła odwołana. 

Wszyscy na Czarną Kawę! 

SZKOLNA. 
Otwarcie szkoły zawodo! dokształ- 

cającej T-wa „Pomoc Pracy* w Wilnie. We 
wtorek 13 listopada odbyło się otwarcie pier 
wszej szkoły zawodowej dokształcającej dla 
uczniów przemysłowców - żydów, założo- 
nej przy T-wie „Pomoc Pracy”, Uroczystoś- 
ci otwarcia dokonał przezes T-wa inż. Kle- 
banów. podkleślając w swojem- przemówie- 
niu wielką rolę szkół dokształcających dla u- 
czniów przemysłowych wszystkich zawo- 
dów, włączając też zawód handlowy, w zwią 
zku z nowem prawtem przemysłowem, wpro- 
wadzonem w życie rozporządzeniem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej od 7-go kwie- 
tnia roku 1927. : 

Pierwszą lekcję o ogólnem znaczeniu ma- 
tematyki dla rzemieślników wygłosił członek 
zarządu T-wa inž. Solc. 

— Nowy skład komisji egzaminacyjnej 
w Wilnie, W myśl dekretu Ministerstwa WR 
i OP. ustalony został nowy skład (na okres 
do 30, 9. 1931 r.) Państwowej Komisji Egza- 
minacyjnej dla kandydatów na nauczycieli 
szkół średnich. 

Prezesem tej komisji wyznaczony został 
prof. USB. dr. T. Czeżowski, wice prezesa- 
mi prof. dr. M. Massonius i prof. W. Stanie- 
wicz, egzaminatorami zaś profesorzy USB. 
Ponadto dła egzaminu uproszczonego z ję- 
zyka litewskiego oraz z historją literatury 

mianowani zostali prof. dr. Jan Otrębski i 
ks. Wincenty Zajączkowski, nauczyciel pry- 
watnego gimn. litewskiego w Wilnie, dla 
białoruskiego” prof. dr. Marjan Massonius. 

SAMORZĄDOWA. 
Z posiedzenia wydz. hodowlanego Wil. 

T-wa Rolniczego. W dniu wczorajszym od- 
było się w lokalu wileńskiego T-wa Rolni- 
czego posiedzenie wydziału hodowlanego. 
Posiedzenie to poświęcone zostało głównie 
sprawie projektowanej reorganizacji wydzia- 
łu hodowlanego zw. hodowców, oraz kwe- 
stji żywienia krów mlecznych. 
Wobec tego, że posiedzenie zaciągnęło się 
do późnej godziny szczegółowe sprawozda- 
nie z niego podamy w następnym numerze. 

Jako referent projektowanej reorganizacji 
przemawiał kier. wydziału hodowlanego p. 
F. Wierzbicki. Sprawozdanie z działalności 
kół kontroli złożył p. insp. Opacki. 

— Walne nadzwyczajne zgromadzenie 
członków Stowarzyszenia kupców i przemy- 
siowców chrześcijan w Wilnie odbędzie się 
w piątek 23 bm. o godz. 7-ej w lokalu Sto- 
warzyszenia (Bakszta 7) z następującym po- 
rządkiem dziennym: 1) sprawy podatkowe, 
2) o wyborach do Izby Przemysłowo - Han- 
dlowej, 3) wolne wnioski. 

W razie nieprzybycia statutowo wyma- 
ganej ilości członków, drugie zebranie z tym- 
że porządkiem dziennym, ważne przy do- 
wolnej ilości członków odbędzie się w tym- 
że dniu o godz. 8-ej wiecz. 

WOJSKOWA 
— Wileński Starosta Grodzki podaje do 

wiadomości oficerów rezerwy i pospolitego 
ruszenia, przynależnych do P.K.U. Wilno - 
miasto i, PKU - powiat, że dodatkowe ra- 
porty kontrolne odbędą się w dniu 19.11. 28 
roku o godz. 9-«ej w lokalu PKU Wilno - 
miasto, w Wilnie, przy ul. Jakóba Jasińskie- 
go Nr. 12. 

— Sekcja kult. - Oświat. Rodziny Wojsk. 
wej zawiadamia członkinie i sympatyków, że 
posiada 50 proc. zniżki na bilety do osobni 
w Teatrze „Reduta" z której mogą korzy- 
stać członkowie z rodzinami, Bilety można 
nadyweć codziennie od g. Il - 1 w sekre- 
tarjacie „Rodziny Wojskowej* — Kasyno 
Garnizonowe ul. Mickiewicza 13. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt p. Prażmowskiej o wycho- 
waniu fizycznem w Ameryce. Staraniem 
Towarzystwa Wychowania Przedszkolnego, 
odbył śię we czwartek odczyt p. Prażmow= 
skiej, która zgodziła się łaskawie przybyć 
z Warszawy na zaproszenie Towarzystwa 
by opowiedzieć, co widziała w Ameryce, 
jak się potopu 5 tam poczynania z dzie 
dziny wychowania fizycznego. 

Spostrzeżenia, poczynione przez refe- 
rentkę, są bardzo ciekawe, a że przytem 
dla nas bardzo aktualne, więc wielu z nich 
chciałoby się powtórzyć, by jak największe 
wzbudzić zainteresowanie sprawami, których 
wagi nie doceniamy jeszcze... 

Na wstępie zaznaczyła referentka, że 
to przysłowiowe niemal u nas wysporto- 
wanie obywateli amerykańskich, *jest, a ra- 
czej było, (bo obecnie walczą z tem usil- 
tie zainteresowaniem biernem o wiele wię- 
cej, aniżeli czynnem zajęciem się sportem. 
Najrozmaitsze turnieje wywołują tam olbrzy 
mie zainteresowanie, emocjonują ludność, 
która woli ną nie RC kaniżeli brać u- 
dział w ćwiczeniach. 

Dążenie do wychowania fizycznego oby 
wateli, zaczynając od lat najmłodszych 
czerpi swe źródło w Ameryce nietylko w 
chęci podniesienia zdrowotności, lecz głó- 
wnie, w pragnieniu przeciwstawienią czegoś 
zastraszającej przestępczości wśród dzieci. 
Od czasu, gdy zaczęto zakładać boiska i 
place zabaw, przestępczość istotnie zmniej- 
szyła się w znacznym stopniu. 

Przy absolutnej decentralizacji, panują- 
cej w Ameryce, niemoźliwem jest ustalić 
jakiś ogólny program, dotyczący wychowa-= 

nia TE. ażde miasto działa na wła 
sną rękę i własnym kosztem organizuje bo 
iska i sale gimnastyczne, obozy, kluby i td. 
Niektóre doszły do imponujących rezulta- 
tów, co do ilości i organizacji instytucyj 
tego rodzaju. Obok urządzeń sportowych 
istnieją warsztaty, w których młodzież uczy 
się pracować, w pracy wyładowywać nad- 

"miar energii. Podobno tw Ameryce panuje 
przekonanie, iż dzieci polskie uczą się do- 
brze, gimnastykują dobrze, ale finie umieją 
się bawić, ani śmiać! Może, zdaniem p. Pra 
żmowskiej, jest to wynikiem większego 
*opanowania, „lepszego ułożenia”, które ha- 
muje bezpośrednią ekspresję. Uderzyłe mnie 
zdanie referentki, że w Ameryce rozrywkę 
uważa się za konieczność: „Osiem godzina 
pracy, osiem snu, osiem odpoczynku—ro- 
zrywek*. U nas przecież rozrywki i zabawy 
jeżeli nie są uważane zą coś zdrożnego, 
do w każdym razie można śmiało twierdzić, 
że tolerowane tylko. L 

Czy w malowniczo udrzewionem Wil- 
nie mamy dosyć ogrodów dla dzieci i mło 
dzieży? Czy są ślizgawki, czy wśród pagór- 
ków Są takie, na których specjalnie urzą- 
dzono tory saneczkowe? A boiska, a piasek 
do zabawy dla dzieci najmłodszych? Wła- 
ściwie nie mamy nic prawie, bo fo, co jest, 
jest zbyt małe i źle urządzone. A przecież 
mamy wszelkie dane ;ku temu, żeby tanim 
kosztem urządzić w mieście naszem ogni- 
ska sportu i zabaw dla dzieci i młodzieży, 
które odciągałaby je od złych wpływów 
moralnych i wyrabiałyby tężyznę fizyczną. 
Zbliżająca się zima pokaże, czy Magistrat 
nasz zechce pójść w ślady magistratów ame 
rykańskich i w miarę sił i możności umo- 
żliwić młodzieży zdrowe i pedagogiczne ro 
zrywki. w 

— Staraniem  Patronatu Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej męskiej m. Wilna od- 
będzie się jutro dn. 18 listopada. br. w sali 
Śniadeckich USB z racji ogólnopolskiego 
Święta Młodzłeży Uroczysta Akademja w 
celu uczczenia św. Stanisława Kostki. 

Początek Akademji o godz. 1 pp. 

KOMUNIKATY 
К Zarząd Rodziny wojskowej podaje do 

wiadomości swych członkiń, że sekcja spor- 
towa, prócz uruchomionego już kursu gimna 
styki, zorganizowała kurs,jazdy konnej dla 
pań, który się rozpocznie 22 bm. Bliższych 
informacyj udziela Sekretarjat Rodziny woj- 
skowej, Mickiewicza 13 w poniedziałki i 
czwartki od 17 - 19 g. 

Sekcja opieki nad dzieckiem Rodziny woj- 
Skowej organizuje gimnastykę rytmiczną dla 
dzieci od lat 4 - 12. Opłata miesięcznie wy- 
nosić będzie 6 zł. Zapisy przyjmuje przė- 
wodnicząca sekcji w poniedziałki i piątki od 
10 - 12 g. w sekretarjacie Rodziny wojsko- 
wej — Mickiewicza 13. 

RÓŻNE. 
‚ — Sprostowanie. W numerze „Słowa' z 

dnia 6 bm. zamieszczona została notatka p.t. 
„Tragiczne zakończenie obławy na psa wście 
kłego" z treści której wynikało, że mimowol- 
ny sprawca nieszczęścia kapral Giowani prze 
nieostrożność spowodował : postrzelenie po- 
ster. Jodko. Obecnie dowiadujemy się, że 
wspomniany podoficer razem z rannym po- 
sterunkowym nadbiegli aby zastrzelić wście- 
kłego psa, biegającego po ulicach miasteczka. 
Kula wypuszczona przez kpr. Giowani tra- 
fiła w psa poczem odbiła się o kamień i re- 
koszetem zraniła Jodko. Wiadomość poprze- 
dnia zaczerpnięta została z lakonicznego te- 
lefonogramu nie jasno oświetlającego zaj- 
ście co i spowodowało krzywdzącą kpr. Gio- 
wani notatkę. Komunikują nam, że jest on 
b. dobrym strzelcem i brał udział w zespole 
który zdobył pierwsze miejsce w konkursie 
strzeleckim. 

— Sąd pracy w Wilnie. W związku z о- 
pracowanem przez Min. pracy i opieki spo- 
łecznej rozporządzeniem wykonawczem do 
ustawy o sądach pracy, poczynając od 1 
stycznia powstanie w Wilnie sąd przeznaczo- 
ny specjalnie do rozstrzygania spraw, wy- 
nikających z niedotrzymania umowy naj- 

mu. Podobne sądy powstaną w kilku wię- 
kszych miastach Polski m. in. w Białymsto- 
ku. Kto będzie sędzią w Wilnie nie zostało 
jeszcze ustalone. 

— Zwolnienie z więzienia działacza bia- 
łoruskiego. Przed kilku dniami opuścił mury 
więzierne A. Konczewski osadzony w niem 
w roku 1924 za udział w białoruskiej organi- 
zacji rewolucyjnej. Ciekawe do jakiego ugru- 
powania politycznego przymknie teraz p. Kon 
czewski? 

— Gimnazjum białoruskie uzyskało pra- 
wa państwowe. Gimnazjum białoruskie u- 
zyskało prawa gimnazjum państwowego. 

— Podatek od rowerów i broni myśli- 
wskiej zostaje zniesiony. W myśl rozporzą- 
dzenia władz centralnych pobierany dotych- 
czas przez Magistrat podatek od rowerów i 
broni myśliwskiej zostaje zniesiony, a za- 
mieniony będzie częściowo opłatami kan- 
celaryjnemi. 

—Otwarcie wystawy. Dowiadujemy się, 
iż w niedzielę 18 bm. o godz. 17 i pół Od- 
dział Wileński Polskich Zakładów Philips'a 
otwiera w lokalu swoim przy ul. Mickiewi- 
cza 23 stałą radjowystawę. Uroczystość ot- 
warcia będzie transmitowaną przez Polskie 
Radjo. Wstęp tylko z zaproszeniami. 

— Uroczyste poświęcenie kamienia wę- 
gielnego pod gmachy rniejskie. W dniu 22 
bm. JE. ks. biskup Bandurski dokona poświę- 
cenia kamienia węgielnego pod budującą się 
14-to oddziałową szkołę powszechną na ul. 
Piaski (Arżokol), Domu Robotniczego na 
Pióromoncie oraz dokona poświęcenia nowo- 
wybudowanego gmachu szkolnego w Kuprja- 
niszkach. Magistrat m. Wilna jako gospodarz 
wszystkich gmachów postanowił ofiarować 
3000 zł. na sieroty zamiast przyjęcia, jakie 
zwykłe urządzane były z okazji uroczystych 
aktów. 

— Wileńscy Litwini szykują się do ob- 
chodu rocznicy mowania niepodiegio- 
ści Litwy. Litewskie T-wo Naukowe chcąc 
uczcić pamięć zmarłego w Wilnie dra Jana 
Basanowicza wszczęto akcję, mającą na ce- 
lu ufundowanie pomnika. ) 

Obecnie przystąpiono juž do prac wstep- 
nych gdyż pomnik ma być gotów na dzień 
16 IL 1929 r. tj. na dzień rocznicy prokla- 
mowania niepodległości Litwy. 

— Litwini niszczą słupy graniczne, W 
miejscowości Śrubiszki pow. Wileńsko - Troc 
kiego w nocy na 15 bm. zburzone zostały 
przez straż litewską trzy słupy graniczne. 
W ostatnich dniach wypadek niszczenia słu- 
pów granicznych powtórzył się kilkakrotnie. 

— Sto tysięcy złotych na budowę 
pomnika Ad. Mickiewicza. Na ostatniem 
posiedzeniu Rady Miejskiej zapadła uchwa- 
ła wyasygnowania stu tysięcy Złotych na 
budowę pomnika. Suma ta wniesiona zo- 
stanie do budżetów m. Wilna na okres: 
1929/30, 30[31, 31132 r. : 

Uchwała ta przeszła głosami prawicy. 
— Konfiskata „Naszego Życia”. Sta- 

wiające pierwsze kroki czasopismo rosyj- 
skie „Nasze Życie* zostało w dniu wczo- 
rajszym skonfiskowane za umieszczenie 
wzmianki p. t. „Jak odbierali cerkiew Mu- 
rowafiską“. 

— Delegacja szoferów interwenjuje 
u p. Wice-Wojewody. W dniu wczoraj- 
szym p. Wice-Wojewoda przyjął delegację 
związku szoferów w osobach p.p. Antono- 
wicza i Grytto, którzy przybyli, aby przed- 
stawić p. Wice-Wojewodzie przebieg zajścia 
szofera Okuszko z posterunkowym. Rze- 
komo policjant będący w stanie nietrzeź- 
wym zachował się nieodpowiednio. P. Wi- 
ce-Wojewoda wysłuchał delegatów i obie- 
cał zarządzić dochodzenie, którego wynik 
spowoduje odpowiednie zarządzenie w tej 
sprawie.; 

Wykopalisko na ul. Bernardyń- 
skiej. W dniu wczorajszym przy przepro- 
wadzaniu robót wodociągowych na ul. Ber- 
nardyńskiej natrafiono na kości ludzkie. 
Przypuszczalnie w miejscu tem było cmen- 
tarzysko. 

— Nie będzie trzynastej pensji dla 
policjantów. W związku z kolportowanemi 
ostatnio wiadomościami o rzekomem przy- 
znaniu funkcjonarjuszom pelicji trzynastej 
pensji proszeni jesteśmy o zaznaczenie, że 
wersje te nie odpowiadają rzeczywistości i 
tego rodzaju dodatek nie jest zupełnie 
przewidywany. 

TEATR I MUZYKA. 

— Reduta na Pohulance. Dziś po połud- 
niu drugie przedstawienie szkolne dramatu 
G. Zapolskiej „Tamten”. Początek o godz. 
3.30. 

Bilety w cenie 30, 40, 50, 60, 80 gr., 1 
zł. 1 zł. 50 gr. wcześniej do riabycia w Orbi- 
sie i od godz. l-ej w kasie teatru. 

— Ostatnie przedstawienia „Cara Pawła 
I-go". Wieczorem „Car Paweł I* z świetnym W. 
Junoszą - Stępowskim w postaci tytułowej. 

Chcąc i najszerszym  warstwom publi- 
czności wileńskiej dać możność ujrzenia zna 
komitego artysty w jednej z najwybitniej- 
szych jego kreacyj — daje zespół Reduty w 
niedzielę p.p przedstawienie popularne „Ca- 
ra Pawala I“ —-z Junoszą - Stępowskim". 

Bilety po cenach popularnych, bo od 50 
gr. są już do nabycia w „Orbisie”, 

Początek o godz. 15-ej 3-tj). 
Najbliższą nowością Wilna będzie występ 

artystów warszawskich z Lucy Messal, J. 
Redo, Bol. Horskim na czele, w operetce 
p.t. „Pan Minister na inspekcji”. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“) Wystę- 
py Karola Hanusza. Dziś drugi występ war- 
szawskiego gościa Karola Hanusza, niepo- 
równanego zarówno w swych piosenkach, 
jak i sławie, to też zainteresowanie wieczo- 
rem, na który oprócz występu K. Hanusza, 
składają się dwie znakomite komedje „Hi- 
storia o człowieku który wydawał gaze- 
tę rolniczą” i „Historja 0 człowieku, który 
zaślubił niemowę* — Twaina i France'a, 
jest wprost olbrzymie, 

Jutro 3-ci występ Karola Hanusza. 
— Jutrzejszy występ Marji Gorczyńskiej. 

Ulegając prośbom Marja Gorczyńska raz je- 
szcze wystąpi na naszej scenie jutro o godz. 
5.30 pp. w komedji Kesslera „Grzebień szyld 
kretowy". świetnie granej przez cały zespół. 
Ceny miejsc zniżone. 

— Damy i huzary dla młodzieży. Jutro 
o godz. 3-ej pp. (punktualnie) grane będą 
„Damy i huzary'* — Al. Fredry. ny miejsc 
od 20 gr. 

— Koncert w Sali Miejskiej. W niedzie- 
lę dnia 18. 11. br. odbędzie się w Sali Miej- 
skłej o godz. 12 i pół koncert wokalno - mu- 
zykalny na cel zakupu organów dla kościoła 
św. Kazimierza, 

Bilety w cenie od 2 zł. do 20 gr. są do 
nabycia przy wejściu, 

— Wileńskie Towarzystwo _ Filharmoni- 
czne w Reducie na Pohulance. Kwartet Dre- 
zdeński w Wilnie. We wtorek 20-go bm. 
jedyny występ znakomitego zespołu kame- 
ralnego mającego już od szeregu lat ustalo- 
ną sławę w kołach muzycznych: Europy. W 
programie genjalny kwartet Beethovena cis- 
moll op. 131, następnie Schuberta a-moll, 
osnuty na tematach znanej jego pieśni „Der 
Todt und das Miidchen* (Śmierć i dziewczy- 
na) do słów Cornieliusa, wreszcie kwartet 
F-dur Antoniego Dvorzaka. Występ: kwarte- 
tu Drezdeńskiego stanowi dlą Wilna 'ewe - 
nement nielada, skóro się zważy, że od ca- 
łego szeregu lat możemy zanotować pierw- 
szy koncert zagraniczny całego zespołu 
kameralnego. Bilety w ograniczonej liczbie 
do ROR w biurze „Orbis“ ul. Mickiewi- 
cza 11. 

Z T-wa Przyjaciół Nauk. 
Dnia 15 XI. 28 r. 'we czwartek, 

o godz. 7 wiecz odbyło się w lokalu * 
Seminarjum Historycznego U. S. B. 
(Zamkowa 11) miesięczne zebranie 
Tow. Przyjaciół Nauk. 

Zebranie zagaił prezes, prof. Par- 
czewski, zawiadamiając zgromadzo- 
nych o stracie, jaką poniosło Towa- 
rzystwo w ciągu ostatnich tygodni z 
powoda śmierci trzech swoich "człon- 

W: 
Ś. p. Ludwika Czarkowskiego, 

długoletniego i wielce zasłużonego 
bibliotekarza Towarzystwa. 

Ś. p. Wacławy Życkiej. 
p. architekta Tadeusza Rostwo- 

rowskiego, 
Następnie prof. Glazer wygłosił 

odczyt na temat: „Dwie szkoły prawa 
karnego: Liszta i Ferri'ego*. 

Prelegent _ scharakteryzował 
krótce zasadnicze kierunki w dzie- 
dzinie prawa karnego w Il poł. ub. 
stulecia i w wieku XX. - 

Szkoła t. zw. Kryminalno-politycz- 
na zwraca uwagę na konieczność zro- 
zumienia pobudek przestępstwa dla 
wymiaru kary, domaga się uwzględ- 
nienia podłoża etyczno-psychicznego 
występku. Kara jest konieczną jako 
środek poprawczy w odniesieniu do 
przestępcy i "jednocześnie zastrasza- 
jący i zabezpieczający w stosunku do 
Społeczeństwa. Głównym twórcą tej 
szkoły był Franciszek Liszt, autor 
dzieła: „Der Zweckgedanke im Straf- 
rechte" (1882). Szkoła ta wywarła 
wpływ na prawodawstwo wszystkich 
niemal krajów i znaczenie swe zacho- 
wuje po dzień dzisiejszy. 

Wspomniawszy pokrótce o kie- 
runku antropologicznym  Lombrosa i 
koncepcji. podziału przestępców na 
3 kategorje: okolicznościowych, nie- 
poprawnych i poprawnych -— omówił 
prelegent szczegółowiej szkołę t, zw. 
pozytywistyczną włoską, której twór- 
cągjest Enrico Ferri. „Kierunek ten, 
jakkołwiek uznaje istnienie winy mo- 
ralnej, nie uważa państwa za czynnik 
powołany do zaradzenia złu moral- 
nemu. Państwo zwracać winno uwa- 
ке па odpowiedzialność czysto praw- 
ną czynu przestępczego z punktu wi- 
aa interesów wyłącznie społeczeń- 
stwa. ; 

Kara, jako konsekwencja czynu 
nieetycznego winna być ;przeto znie- 
siona i zastąpiona środkami ochron- 
nemi przeciw niebezpieczeństwu prze- 
stępstwa. Pogląd ten znalazł w bar- 
dzo zresztą ograniczonej _ mierze, 
zastosowanie w prawodawstwie Rosji 
Sowieckiej i Republiki Kubańskiej. 

. W krytyce zasad szkół Ferrie'go i 
Liszta prelegent opowiedział się za tą 
ostatnią. Wychodząc bowiem z zało- 
żenia, że postęp żw dziedzinie myśli 
ludzkiej polega na przechodzeniu od 
oceny zjawisk i czynów czysto mater- 
jalistycznej do uwzględnienia w życiu 
czynnika dnchowego — poglądy szko- 
ły kryminalno-politycznej uznać należy 
za korzystniejsze dla idei postępu. 

O. 
RE RIGET CZ ZORE RZE ZY 

RAD JO. 
Sobota dn. 17 listopada 1928 r. 

11,56—12,05: „Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnął z Wieży Marjackiej w 
Krakowie. komunikat meteorologiczny. 15,10 --16,10: Muzyka z płyt gramofonowych. 
16,10—16,30: Odczytanie programu dzien- 
nego i chwilka litewska. 16,30—16,45: Ko- 
munikat Zw. Kółek i Org. Roln. z. Wil 
16,45—17,10: „Kącik dlą panów*. 17,10— 
17,35; Audycja RAE z cyklu „Polska 
poezja współczesna*. 17,35 — 18,00: Tr. z 

-wy: „Z dziejów i przeżyć narodu* od- 
czyt. 18,00—18,45; Audycja literacka z cyklu 
„Nasi najmłodsi radjopisarze* słuchowisko. 
18,45—19,10: „Sztuka plemion dzikich, przed 
historycznych i sztuka  dziecka* odczyt. 
19,10—19,30: a programu na na- 
stępny tydzien. 19,30 — 19,50: Tr. z W-wy: 
„Radjokronika”, 19,55 - 20,00: Sygnał czasu 
z Warszawy. 20,05—20,30: Transmisja z War 
szawy: „Boczna antena* odczyt. 20,30 —22,00: 
Transmisja z W-wy: „Zamek na Czorszty 
nie" czyli „Bejomir i Wanda* opera Karola 
Kurpińskiego. 22,00 — 23,30: Transmisja z 
Warszawy: Komunikaty oraz muzyka ta- 

po- 

песгпа.  



4 

Karsy dozorców drogowych. 
Towarzystwo Kursów Technicznych w 

Wilnie coraz to szerzej rozwija swą dzia- 
łalność. już drugi rok istnieją Kursy Do- 
zorców i Majstrów Meljoracyjnych. Obec- 
nie wobec ogromnego zapotrzebowania lu- 
dzi fachowych w dziedzinie miernictwa w 
związku z wykonywaniem przebudowy 
ustroju rolnego: prace parcelacyjno-scale- 
niowe, oraz prace pomiarowo-regulacyjne 
w miastach, (w Wileńszczyźnie i Woje- 
wództwie Nowogródzkiem tylko jedno mia= 
steczko posiada plan regulacyjny), otwie- 
rają się 2-letnie Kursy Miernicze, kształcą- 
ce słuchączy na pomocników  mierniczych* 
Kurs teoretyczny trwać będzie przez 6 mie- 
sięcy, poczem nastąpi 2-miesięczna prakty< 

“ka polowa. następnie słuchacze będą po- 
przydzielani do Urzędów Ziemskich, do 
Magistratów oraz do biur prywatnych przy- 
sięgłych upoważnionych mierniczych celem 
dalszej praktyki już zarobkowej, po ukoń? 
czeniu której rozpoczną 2-gi rok kursu 
teoretycznego trwającego ponownie 6 mie- 
sięcy z dodaniem jednomiesięcznej praktyki 
polowej przy kursach. Program Kursów 
specjalnie uwzględnia prace pomiarowe 
związane z przebudową ustroju rolnego. 

Wobec udzielenia przez Rząd większych 
kredytów na inwestycje, wyczuwa się co- 
rąz to większy brak fachowych dozorców 
jak w zarządach państwowych drogowo- 
kolejowych, tak i w instytucjach sąmorzą- 
dowych sejmikach. W Wileńszczyźnie bu- 
dują kolej żelazną Woropajewo — Druja, 
szosy: Wilno—Ejszyszki - Grodno, Wilno— 
Michaliszki oraz szereg innych drėg Iokal- 
nych gruntowych i bitych. 

Dla stworzenia nowych sił fachowych 
dla wyszkolenia sił już zatrudnionych 

rrzy budowach, otwierają się Kursy Do- 
orców Drogowych. Kurs teoretyczuy trwać 

jędzie 4 miesięcy, poczem nastąpi 1-mie- 
sięczna praktyka, następnie słuchacze zo- 
staną przydzieleni do odnośnych urzędów 

i przedsiębiorstw na prace zarobkowe @го- 
gowo-budowlane. W drugim roku nauki 4 
miesiące zostanie wyznaczono na naukę 
teoretyczną i jeden miesiąc na praktykę. 

Znaczna ilość godzin wykładowych jak 
na mierniczych tak i na Drogowych Kur- 
sach jest przeznaczoną na kaligrafję i kre- 

„Ślenie celem dania kwalifikowanych rysowni- 
ków, na których również jest obecnie wiel- 
kie zapotrzebowanie. . 

Na wyżej wymienione Kursy przyjęci 
będą kandydaci ze świadectwem ukończe- 
nią 7-klasowej szkoły powszechnej, lub 4 
klas szkoły średniej. Wykłady odbywać się 
będą w godzinach wieczorowych (17 do 21), 
Opłata wynosi: wpisowe 10 złotych i 30 
złotych miesięcznie za naukę. Kursy mier- 
nicze będą otwarte 20 listopada b. r. zaś 
Kursy Drogowe 1 grudnia b. r: Wszelkich 
informacyj udzielą oraz podanie przyjmuje 
kancelarja Kursów od g. 17 do 19 w Szko- 
le Technicznej przy ul. Holendernia 12. 
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Zanim kupisz towmar zagraniczny 

— Dhejrzyj fowar krajowy. 

SUNNUANEDZNUBNANUNNANKKENUNE 

Ukryci bohaterowie „Przedwiośnia”* 
A więc „Przedwiośnie” Stefana Żerom- 

skiego ukończyło ju. swój burziiwy, pełen 
twórczej pasji, żywot w atelier i na plene- 
rach. Obecnie znalazło się już na stole mon- 
tażowym, a wkrótce po przejrzeniu go przez 
realitazora obrazu, Henryka  Szarę, oraz 
tych, którym zawdzięcza opracowanie lite- 
rackie: Andrzeja Struga i Anatola Sterna, 
ukaże się tysiącznym oczekującym go rze- 
szom na ekranie. 

Szczególniej ostatnie tygodnie wytężo- 
nej pracy nad „Przedwiośniem* obfitowały 
w ogromną ilość wspaniałych scen i mo- 
mentów, ukazujących najwyższy wysiłek 
twórczy reżysera i artystów. Nietylko zresz- 
tą ich! Cuda architektoniczne, wyczarowane 
ręką prof. Rouc'a, imponują swą monumen- 
talnością i artystyczną precyzją wykonania. 

Odtworzenie scen rewolucyjnych na 
ulicach miasteczka rosyjskiego, z domami, 
knajpą, a nawet widniejącemi zdala „kopuła- 
mi cerkiewnemi, złocącemi się na tle dale- 
kiego sinego nieba, wypadło wprost po mi- 
strzowsku. Widząc te  „Žolnierskie zaułki" 
wydaje się człowiekowi, że oto jakimś cu- 
dem znalazł się w głębokiej Rosji. A kiedy 
zaułek ten zapełnia się kolorowym tłumem 
„istinno-ruskich* postaci, tłumem _włóczę- 
gów obszarpanych, czerwonogwardzistów, 
dziewcząt, wypluwających  nieodłączne pe- 
stki stomecznika, — wrażenie jeszcze bar- 
dziej się potęguje. W pewnej chwili spokoj- 
na, głucha uliczka zmienia się w pole naj- 
dzikszych wybryków  rozbestwionej thu- 
szczy: sankiuloci rosyjscy wieszają „in effi- 
gić" na latarni manekiny cara i carskich sa- [2 
trapów, kobiety, jakby żywcem wydarte z 
płócien Goyi, tańczą koszmarny danse ma- 
cabre z udekorowanemi lalkami. Wycie wy- 
krzywia twarze... Tak, właśnie tak wygląda 
rewolucja. 

Albo ten moment, gdy tłum uwalnia 
więźniów z więzień. Olbrzymia żelazna bra- 
ma więzien. w pewaej chwili pęka pod napo- 
rem szalejącego tłumu, jak uderzona  tara« 
nem — nowa fala żywiołu ludzkiego wyle- 
wa na ulicę, roznosząc rzeź i gwałt po mie- 
ście... 

Ale jeśli o pracy reżysera obrazu Hen- 
ryka Szary, można mówić tylko z najwięk- 
szem uznaniem, 'podobnie jak o pracy czo- 
łowych artystów, to nie trzeba przytem za- 
pominać o tym ukrytym bohaterze „Przed- 
wiośnia', jakim był tu statysta. Cała kopal- 
nia znakomitych masek i sylwetek, — gol- 
konda ukrytych talentów ukaże się tu wi- 
dzowi, olbrzymia ilość ślicznych dziewcząt, 
wspaniałych typów męskich — a wszystko 
to ożywione wspólnym płomieniem entu- 
zjazmu podsycanego genjuszem Wielkiego 
Pisarza i sztuką reżysera. 
TERARCOAZERA OZ ZOT RRAEK ZPO SZESDCTA 

BIEŁDA WARSZAWSKA 
16 listopada 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 

Kopenhaga 237,90 238,90 237,30 
Londyn 43,24 43.34 43,13 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,84 34.93 34.75 
Praga 26,42 26.48 26.36 

Szwajcarja 171,60* 172.03 171.17 

Wiedeń 12533 12567 125.02 
Włochy 46,71 46,83 46.59 

Marka niem. 212.37 

SŁOW © 

Ogłoszenie o przetargu 
Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dy- 

rekcja Robót Publicznych w Nowogródku o- 
głasza przetarg na budowę: 

1) murowanego budynku pię- 
trowego koszar o kubaturze . 12790 m3 

2) murowanego budynku ja- 
dalni o kubaturze > 

3)murowanej 
MIZERA 2766 m3 

i 4) drewnianej wózowni o kuba- 
turze 3 1177 m3 
w Snowie pow. Niešwieskiego. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach na- 
leży składać w Dyrekcji przy ul. Grodzień- 
skiej Nr. 6 do dnia 26 listopada br. do go- 
dziny 12-ej z załączeniem wadjum w wyso- 
kości 3 proc. od zaoferowanej sumy w go- 
towiźnie lub kwitem Kasy Skarbowej. 

Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia do go- 
KM 13-ej. 

yrekcja zastrzega sobie prawo wybo- 
ru oferenta bez względu na wynik przetargu 
oraz ewentualnego przeprowadzenia dodat- 
kowego przetargu ustnego. 

Ceny winne być podane za jednostkę ro- 
boty na podstawie ślepego kosztorysu, któ- 
ry można otrzymać w Dyrekcji, gdzie także 
będą podane warunki techniczne dotyczące 
wykonania robót. 

Dyrektor (—) Inż. A. ZUBELEWICZ. 
Nowogródek, dn. 8. 11. 1928 r. 

* 5305 — # 
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PROWINCJA! 
WYJAZD DO WARSZAWY 

ZBYTECZNY! 
Załatwiamy wszelkie zlecenia w 

sądach, urzędach państwowych i ko= 
munalnych, instytucjach finansowych 
i wszystkich innych. 

Interwencje, zastępstwa, porady, 
informacje we wszelkich sprawach. 
Windykacje weksli i należności. Wy- 
wiady. 

Bitro „Pomóc Prawno-landlowa", 
Sa Nowy-Šwiat 22. 

Prosimy załączać znaczki pocztowe 
na. odpowiedź. 

Kerespondenci w całej Polsce poszu- 
kiwani. 
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Rejestr fandlowy. 
8603. I. A. „Samowar Chana* w Jodach, pow. Brasław- 

skim, drobna sprzedaż towarów bakalejnych, włóknistych oraz 
wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 1903 roku. Właści- 
ciel. Samowar Chana, zam. tamże. 1720—VI 

  

Od dnia 14 do 18 listopada 1928 r. 
włącznie będą Pe filmy: 
PETER the-GR 

- Biiejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

i 
66 dramat w 8 aktach. W roli głów=- | 

„M Ś L I 5 I E b E nej: słynny aktor Donio, ! 
AT. Rzecz dzieje się współcześnie w puszczach Północnej Ameryki wśród tra- 

perów, czyli myśliwych, polujących przy pomocy sideł na zwierzęta o drogocennem futrze. 4 A 
Nad program: „URATOWANI“ -w 2-ch aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od | 

godz. 4-ej. Następny program: „WILCZE SERCE“. ' 

  

RE . . 4255 m3  Kino- ine 
stajni o kuba- . Teatr „Kelios 

produkcji r. 

1928—29 p. t. 
Wileńska 38. Й 

Dzis! Superszlagier Sezonu! Mistrz ekranu genjalny IWĄN MOZŻUCHIN w swojem najnowszem arcydziele 

s„TAIKY KURIER““ 
treść! Mistrzowska gra! Film ten wzbudził zachwyt całej prasy zagranicznej. Seansy 08.4, 6,Si 10,15. 

z udziałem czarującej gwiazdy Lit 

Dagower. Wyjątkowo fascynująca 

  

Kino Brod" | 
WIELKA 42. a. „WINIEN'7.. rzanym kabarecie, 

Początek o godz. 3. 

Tylko dla osób e mocnych nerwach! Dziś największy film doby obecnej. Mistrza ekranu BERNARD GOETZKE, 
królowa piękności SUZY WERNON i ulubieniec kobiet WILLY FRITSCH w porywającym dramacie w 12 wielk 

(TRAGEDJA CZŁOWIEKA, SKAZANEGO NA ŚMIERĆ). Rzecz dzieje się w podej- 
palarniach opium i szulerniach. Ujawnienie tajemnic nocnych 

lokali. Pełne tragicznych wstrząśnień duchowych przeżycia człowieka niewinnie skazanego na śmierć. 
Ostatni seans o godz. 10 m. 30. 

  
3 jDziśl Nadzwyczajna 

Polonia Ё premjera! 

Ą. Mickiewlcza 22. 

KINU-TEA1R 

  
„ARCYZŁODZIEJ Z DAMASZKU” 

lłosne, osnute na tle pięknych bajek egzotycznego wschodu. W rolach głównych: znany Douglas Mac Lean 
rywal Douglasa Fairbanksa i przepiękna Sue Carol. Nad progr.: Wesoła komedja w 2 akt. Pocz. o g. 4, ost. 10.23 

z cyklu „ZŁODZIEJ z BAGDAD: 
Obraz ilustruje nam awantury mi- 

  

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego w Wilnie 
wciągnięto następujące wpisy: 

w dniu 28. 9. 28 r. 
8588. I. A. „Potasznik Mowsza* w Żupranach, gm. Sol- 

skiejj pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy i drobnego żela- 
stwa. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Potasznik Mowsza 
zam. tamże. 1705 — VI. 

8589. I. A. „Rabinowicz Abram" w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim, sklep spożywczo - galanteryjny. Firma istnieje od 
1922 roku. Właściciel Rabinowicz Abram zam. tamże. 

1706 — VI. 

8590. I. A. „Rabinowicz Jankiel" w Sołach, pow. Oszmiań- 
skim, sklep spożywczy i manufaktury. Firma istnieje od 1903 
roku. Właściciel Rabinowicz Jankiel zam. tamże. 

1707 — VI. 

8591. I. A. „Rajchel Ewa* w Nowopohoście, pow. 
wskim, drobna sprzedaż resztek łokciowych i galanterji. 
istnieje od 1924. r. Właściciel Rajchel Ewa, zam. tamże. 

1708 — VI. 

8592. I. A. „Rapoport jenta* w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 roku. Wła- 
ściciel Rapoport Jenta, zam. tamże. BIEŻ 

8593. I. A. „Rogow Nathama“ w Krewie, pow. Oszmiańskim 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Rogow 
Nachama, zam. tamże. 1710—VI. 

w dniu 3-10 1928 roku. 
8595. 1. A. „Rozen Zaweł* w Widzach, pow. Brasław- 

skim, drobna sprzedaż towarów kolonjalno-spożywczych. Fi"- 
ma istnieje od 1928 roku. Właściciel Rozen Zawel, zam. tamże. 

1712 — VI 

8596.1. A. „Rozenberg Ajzik* w Smołwach, pow. Bra- 
sławskim, sklep kolonjalno-spożywczy. Firma istnieje od 1918 
roku. Właściciel Rozenberg Ajzik, zam. tamże. 1713—VI 

   

8697. I. A. „Rudnik Rajca* w Horodecznie, gm. Zabrze- 
skiej, pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel Rudnik Rajca, zam. tamże. 1714—VI 

8598. I. A. „Ryng Henia* w Jodach, pow. Brasławskim, 
sklep galanteryjno spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. 
Właściciel Ryng Henia zam. tamże. 

1715-—VI, 

Žas 8590. LAS „Rynge Ruwin* w Widzach, pow. Brasław- 
skim, sklep wyrobów włóknistych. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel Rynge Ruwin, zam. tamże. 1716—V 

"8600. I. A. „Biuro Podań RECORD — Jerzego Rytla* w 
Oszmianie, ul. Piłsudskiego 49, biuro podań. Firma istnieje od 
1921 roku. Właściciel Rytel Jerzy, zam. tamże.  1717—V 

SA: 8601. L A. „Sak Lejba* w Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
skim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. Właści- 
ciel Sak Lejba, zam. tamże. 1718—VI 

8602. I. A.„Salitan Liba* w Widzach, pow. Brasławskim, 
sklep bakalejny.Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Salitan 
Liba, zam. tamże. 1719—VI 

   
Czopki hemoroidalne GĄSECKIEGO 
(z kogutkiem) usuwają ból, piecze- 

nie, krwawienie, swędzenie, zmniej- 
szają guzy (żylaki). 

Sprzedają apteki i skłądy apteczne, 

  
/ 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie w dnia 
1928 roku. pod Nr. 196 wciągnięto wpis dodatkowy: © 

R. H. Sp. II. 196. „Spółdzielnia Spożywcza Pracowników 
Fabryki „LECHJA“ w Wilnie z odpowiedzialnością udziałami”, 
Zgłoszono likwidację spółdzielni. Na likwidatorów powołano: 
Kazimierza Mrozowskłego, zam. w Wiłnie, przy til. Makowej, 
17-19 -3 i Szymona Maleckiego, zam. w Trokach.  1795—VI 

Kae „NANA: 

Standard Touring 5-cio Osobowy 8,650 Zi. 
Special Touring $-cio Osobowy 

Dzis! Sztandarowe arcydzieto! 
Zagadnienia wolnej miłości. 

Wielka 30.   

   
11,195 < 

Loco Warszawa, tącwie z podatkiem obretotwym 

Wytworna elegancja i wygoda лТа 
Samochód Chevrolet jest wyrobem oraz przy bardzo przysiępnej cenie 
światowej wytwórni General Motors, 
posiadającej olbrzymie doświadczenie 
i rozporządzejącej najbardziej współ- 
czesnmi środkami technicznemi. 

Wóz ten pod względem wyglądu, 
szybkości, wytrzymałości, przestronnoś- 

ci, gody, i łatwości kierowania 
dorównuje znacznie droższym samo- 
chodom. 

roczną 

Motors. 

WZ gwz 

Próbna przejażdżka samochodem 
Chevrolet, dostępna dla każdego, 

niezawodnie wykaże, iz inaszyna ta, 
zużywająca przy swych rozmiarach 
stosunkowo bardzo niewiele paliwa, 

OPĘTANA PRZEZ ZMYSŁ 
nia erotyczne doby obecnej, w rolach głównych urocza MARCELA ALBANI, HANS MIRENDORF, WILHELM 

DIETERLE rywal IWANA PIETROWICZA. 

  

posiada wszelkie zalety najbardziej luk- 
susowego samochodu. 

Każdy nabywca samochodu Chev- 
rolet otrzymuje od General Motors 

rąację, 

Wystawiamy na Powszachnej Wysta- 
mie Krajowej w Poznaniu, w roku 1929. 

Upóważnione Zastępstwo 

potężny dramat w 12 akt. ilu- 
strujący najważniejsze zagadnie- 

WAWAWAW 
ROPNO | SPRZEDAŹ 
SAWAWAW 
Ziemniaków, 

Woltmany jadalne, 
suche, doborowe, 6— 
T tys. pudow Ssprze- 
dam wagonowo loco 
Lida. Maj. Dokudowo, 
poczta Dokudowo 
Raginiewicz. —2 

an. WKK 

ajątek _ około 
150 ha, odle- 

gły od stacji kole- 
jowej 13 kim. zie- 
mia dobra, zabu- 
dowania komplet- l 
ne sprzedamy па- — 
tychwiast za 12.000 1 

dolarów i 

I 

  
D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza | I tel. 9-05 | —0 

  

Tanio i 
do sprzedania: 2 łóż= 
ka, szafa, tualeta, 2 
nocne stoliki, etażer= 
ka, od 8-10 i 4 6 g. 
Witoldowa 8. =0 

  

majątku, gleba b. 
urodzajną (len; 

pszenica) sprzeda- 
my z dużym dłu- 
giem bankowym 
długoterminowym 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

zi, Mickiewicza 
tel. 152, 

  

dzielnie, z dużego | 

  

    

   
Wyrób General 

arcela pod Wii- 
nem, obszaru 

15i pół ha z za- 
budowaniami i la- 
sem, sprzedamy , 

dogodnie 
Wil. Biuro Komi 
sowo - kiandlowe, : 

na
me
 

       
    

# к '_ 
z rozmaitych maferjałów i najlepszej waly | 

znana 
firma 

  

В.а Chanufim 
i i irma egzystuje Wilno, Niemiecka 23 od r. 1850" 

Sprzedaż równieź na RATY. 
Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 

wyrabia i sprzedaje 
  

  

  

CHEVROLET 
  

  

wojsk. 
miast _ zgłosić 

do nich.     

Wszyscy, którzy posiadają BE! 
książeczki, 

„RECORD, Wiino, 
Ė gdzie otrzymają Specjalne fotografje ! 

Proszę wyciąć adres. 8 | 

z 

| KARTOFLE | 
B w każdej ilości sprzedaje „Rolnik fĄ 

Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 
147, w składach: Paciłic Rossa i Sklep 

DOKTOR 
muszą natych- 1 В 

się do fotografii j R.ZELROWICZ 

ul. Szopena 5, | | chor. weneryczne, 
sytilis, narządów 
moczowych, od 9 
-—i, od 5—8 wiecz, 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW  MOCZÓW. 

GENERAL MOTORS W„POLSCE, WARSZAWA 

       

  

  

   ; B 8 gDla dziewczynki 
POSADY s rodziców, uczciwych 

E 

    

poszukuję 
jakiejkolwiek posa- 

5 dy. Może być do po- 
= mccy w gospodar= 

PRAKTYCZNA | Zwierzyniec, ui. Mila 
kucharka " *› 
poszukuję  posady, Rutynowany 

-0 

może doglądać dzieci iem- ib chorych: Je ASA AZT dóbr ziem: 

    

- о Mickiewicza 21, | »AUTO:GARAŽĖ<, ТАМ SOBFCKI, | 
Wilno, Wileńska 26, tel, 4-51. So е 

MEZEM M EEEPACZA 03 КОЫ 

ROBEĘ GI ERNEG M ORA 

B z kapite 
  

  

łem 15—20.000 ; 
złotych potrzebny / 
do budującego się 
młynu wodno-mo- ; 
torowego, w do- 

brym punkcie, | 
obok dużego mia- 
steczka. Dochód 
czysty 1.500 2.000 

zł. zapewniony. + 
Jest możliwość + 
otrzymania konce= ° 
cji na elektrownię | 

w” miasteczku 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, į 
Mickiewicza 21, į 

| tel. 152. Za 3 

Wspólniczki 

  

  

   

& « 

\ оо1Ат50 [ `-^@ 
\ Са 

BARWNIKI DO MATERJALOW 

SBC MACY CZOSNÓW ADAC GO W W W OZROCZW W RY ECK KASA 

filcowe, pluszo= 
KAPELUSZE we DAMSKIE i ( 8 į 
MĘSKIE ze starych na naj- 

   
nowsze fasony przerabiam, 
czyszczę i farbuję tylko w 
specjalnym naszym zakładzie 

I; LAM i SYN WILNO, Wielka 5254 
(wejście z bramy). 

   

> dle, : и 

Kalwaryjska 6. -0 od 12—2i Od 4-6, skiego Nr 17 m. 6. 

Ann EEA I EEG ITS EI E S GEO 

EEEE ZNANE Z A RORKOKOKOGEZUKNENUGANEAJĄ 

ra 7 e 1€j nar Sn › 

мта Вга 

STEFANA (3 B NELI i 

HT 

В Aaaa AA TYMILEA В LEKARZE ].?: 

  

uł. Mickiewicza 24, 

  

tel. 271. 
  Wzór Nr $ż Ekkonom 

uuu POtrZEDNY Od zaraz. mysłowych. Adres: B. 

  

  

se sk cukrowni, z kapitałem, do dzier- © biegły „ organizator, Żawy pensjonatu lub 
długoletnie świadect- sanatorium _ doktór wa, poszukuje poSa- meg, poszukuje. Ofer- dy buchaltera rolnego ty z adresem pod lub do zakładów prze- „pensjonat” składać do 

+ adm. „Słowa”. Wilno 

  

  

choroby skórne, we- Zgłaszać się z refe- Zbojński, cukrownia 
EABPAVAB LS“ Elekpoczo BBR. ©. WULFSOŃ rencjami: Baksata 6,„Ostrowy“, poczta -— p 

pe. Ka > a weneryczne, moczo- m. 6,.0d 3 -8 p.p. -L Ostrowy, wojew. War- 1 || dolarów ulo- į 
Br Hanusowicz Karija Miskiewie łciowe i skórne, ul. szawskie. — e nies | 

Ordynator Szpitala Za 1%, róg Tatar-_ S SZ gą masie cez pz hipotekę miejską | 
Sawicz, choroby skór- SKiei 9-215 —8. TECHNIK BĘ m D. H.-K. „Zacheta“ | 
ne, weneryczne, _go- „„WZP 43 GRA PRCEIE rysownik poszukuję B b ALE B Mickiewicza Ę 
dziny przyjęć 5—7 pp. "DOKTOR DOS 055080 posady. Przyjmuję Bursa ii tel. 9-05. —o 
Zamkowa 7—1 Le- 
czenie światłem: Sol- „P GINSBERG 
lux, lampa  Bachac Alo y ik 
(sztuczne słońce gór- m" u, Wileńska 3,! e- skie)i elektrycznością [eton *567, Przyjmuje 

O Napa = 9d 8 do_ I 10d4do-8 ynczorhaśmiałowska $todontka, 
petytorka, 
lekcyj francuskiego i 
matematyki z zakresu 
klas. wyższych. 2i3 Sd 
Ignacego 14 m. 1. 07 ! pokojowe Z dwa ztote. Prospekty | 

Doktėr Medycyny 

LUKIEWICZ Dr. PBPILSKI 
choroby weneryczne, choroby skórne i we-ty: 
skórne i płciowe, ulneryczne. :Przyjmuje szczki, piegi, wągry, 
Mickiewicza 9, wejście od godz. 10 do 1i od łupież, brodawki, ku- 
z ui. Śniadeckich 1, 5—7 p.p. W.Pohulan- rz: 
przyjmuje 
1 ой 5—7 р.р. —1815 0— W.Z.P. im 

J OW 

GE ZNOSZANI BR 

oraz Gabinet Kosme- 
czny usuwa Zmar- 

ajki, wypadanie wło- 
od 1 2ka 2, róg Zawalnej sów. Mickiewicza 46. 

Še —Уар Ромнанзка Эт, 

ski 

roboty kreslarskie do 
domu, ul. St. Osz- 
miafiska 6—2. 

  

  

=0 Mieszkanie „Słęntgraf Polski” 
3 pok. potrzebne od miesięcznik — ilustro- 
zaraz, lub 1 grudnia wany, organ Instytutu 

rutynowa- b. r. Zgłoszenia do Stenograficznego 
na kore-„Stowa“ pod L. W. -o Warszawa, Krucza 26, | 

udziela wyuczającego — гбу-, 
ż „. nież listownie steno- 

Mieszkania sratii najdoskonalej — 
wychodzi, półrocznie | 

  

  

  

We 

wygodami do wynaję- ie. ы 
i Zarzecze, R R iS 

—.О иииа Е НЕр B 

ZGUBY: 
ЫН О ОО ЕО КЕЕ | 

gubiony kwity 
lombardowe Nr 
35786. i 34903 

wyd. na imię Julji 
Narwoysz, przez Lom- 

bard (Biskupia 12(. „„ 
gubioną książkę | 
wojskową rocz 

   
| 

nik 1905, wyd. 
3 przez P. = ALŲ Ach, й 

, Zam. WARSZAWA о : Sadowa 4, uniewa: 
EGENAZERNEZSCZERWEDSREBANKGCNNANRZZREBECOEZGOZEROCEWONOANAENACZEN

ENEA 
nia się. —   

  
Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redanior 

  

odpowiedzialny Witold Woydyłło. Dru 

  

ia „Wydawnictwo Wileńskie"* ul, Kwaszelua 23. 

f 

л


