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WARSZAWA, 19XI (tel. wł. „Sło- 
_ wa”. Wielka sala Filharmonji warszaw- 

skiej wypełniona. Zaczyna się jak raut, 

— publiczność obserwuje lożę zamkową 

gdzie czerwoną plamę tworzy jakiś ka- 

pelusz damski. Obok loża ministrów: 

sami Litwini: wszyscy Staniewiczowie, 

Niezabytowski. Oczami szukam Zaćwi- 

lichowskiego, nie znajduję go i w mo” 

jem rozumowaniu reporterskiem już się 

układa sąd: nic nie będzie. 

Premjer zaczyna mówić. Godzina 6 

min. 20. Nad premjerem, ponad sceną, 

wisi zegar, którego wskazówki posu- 

wają się powoli. Godzina 6 min. 30, 

trzy kwadranse na 7, 10 minut do 7. 

Mówi o wadach parlamentaryzmu, za- 

rywa z ogólno-europejskiej  teoretyki 

politycznej, to przenosi się na grunt 

polski. Argumenty 100 procentowo 

słuszne, ale argumenty. Powoli w gło- 

wie słuchacza. od godziny 7-ej zaczy- 

na powstawać przeświadczenie: słowa, 

słowa, słowa. 

Słucham premjera i myślę o różnicy 

pomiędzy artykułem a mową. Oto ar* 
gumenty p. premiera, jakby wygląda- 

ły, gdyby premjer je nie mówił, lecz 

pisał artykuł. Powoli szkicuję sobie jak 

by ten artykuł wyglądał. Artykuł każdy 

to architektura. Mówił mi ktoś, 2е аг- 

tykuł powinien być jak ogród w Wer- 

salu, być główną aleją równo strzyżo- 
nych argumentów. Nie zgadzam się z 
tem, ale artykuł to zawsze architektura. 

Może być zbudowany w kształcie cho- 

r gąsienicy, to jest upstrzony cią- 

głemii dygresjami, lecz musi mieć ko- 

niec, w którym argumenty i przykłady 

biec muszą kolejno, jak ogniwa żelaz- 

nego łańcucha. Nie można tych samych 

argumentów powtarzać na początku 

a potem w środku. A mowa? — zupeł- 

nie co innego jest mowa. Mowa to 

żadna architektura, to nastrój, to bit- 

wa, to uderzanie coraz nowemi falami 

w uwagę słuchaczy. Jak z brzegu nie 

można wymiarkować, która z brózd 

idących ku brzegu w większą, a która 

w mniejszą falę wyrośnie, taksamo 

podczas mowy nigdy nie wiadomo, któ- 

ry argument emocjonuje więcej, a któ- 

ry mniej słuchaczy. 

Godzina 7 min. 10. Słychać ciągle 
dobitny, męski głos premjera. Głowa 
dziennikarza zaczyna wyłapywać pew- 

ne zdania premjera i zgadywać jaki 

rezonans znajdą one w jutrzejszej pra- 

sie: rządowej i opozycyjnej. Czy takie 

zdanie nie będzie wyzyskane jako moż- 
liwość współpracy, broń Boże, z Sej- 

mem. Jak je należy tłumaczyć. Jak na- 
leży wycieniować politycznie barwy z 

„tej słusznej konstytucyjnej argumenta* 

oji. 

Godzina 7 min. 20. Jakby ktoś roz- 
wiał chorągiew wiatrem szarpaną! Jak- 
by haubice strzeliły na wiwat! 

Pada pierwsze zdanie premjera, 

którego. sens jest, że w swej woli na- 

prawy ustroju Polski Rząd nie będzie 

się liczył z arytmetyczną większością 
w Sejmie. Padają potem inne zdania 

podobne, zbawienne, historyczne, męs- 
kie, twarde, które dzwonią, jak niegdyś 
w sercach patrjotów dzwoniły wiwaty 

na cześć zamachu stanu 3-g0 maja. 

„Przeszliśmy Rubikon”, mówi mi 

jeden z publicystów. Tak jest! — Je- 
steśmy w nowej epoce. Rząd przez 
sta prezydenta ministrów oświadczył, 

że się nie cofnie przed oktrojowaniem 
konstytucji. Pan Świtalski mówi jesz- 

cze, że wolą, która chce zmiany ustroju 
/_ jest Marszałek Piłsudski, Wielkie bra- 

wa, wielki entuzjazm w całej dwuty- 

sięcznej sali. 

7 Jesteśmy w nowej epoce. Jakże da- 
leko od nas są roztropnošci „Czasų“, 
intryganctwa i matactwa p. Giełżyń- 
skiego, [proroctwa p. Testisa, który 

mniejwięcej pisał to słowami: „Rząd 

nie zmieni konstytucji poza Sejmem. Na 
to juź żadne dąsy nie pomogą”. Teraz 

— la niego kolej, aby się dąsać. Cała ta 

prasa rządowa, wszyscy ci ludzie, któ- 

rzy mie dotrzymują kroku; — zostali 

gdzieś w tyle. Być może zaczną teraz 

_ nadbiegać. Tak plutony kawalerji, któ- 
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BRA woO! 
ju była wysuwana w coraz to nowychłaby się jaknajenergiczniej wszelkim re zostają w tyle, muszą co chwila 

truchtem nadrabiać. Co zresztą odpa- 

rza konie. 

I błąka się myśl. — Czy aby z tego 

jeszcze niema odwrotu — Przecież jak 

byli oficerowie w Sejmie, to także zna- 

lazło się okienko wyjścia. Logika jed- 

Premier Świfalski 0 
WARSZAWA, 19-XI. PAT. We 

wtorek dnia 19 listopada p. prezes Ra- 
dy Ministrów dr. Kazimierz Świtalski 
wygłosił na zaproszenie Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem odczyt p. 
t. „O rewizji konstytucji”. Odczyt zgro- 
madził w wielkiej sali Filharmonji po- 
nad dwa tysiące osób z członkami rzą- 
du, posławi B. B. i przedstawicielami 
świata politycznego na czele. Cały sze- 
1eg organizacyj społecznych i zawodo- 
wych wysłał liczne reprezentacje. Licz- 
nie również reprezentowana była pra- 
sa, zarówno krajowa jak i zagraniczna. 
Odczyt p. premjera przerywany był 
kiikakrotnie hucznemi oklaskami. 

nak odpowiada, że uniknąć otwartego 

konfliktu dałoby się tylko wtedy, gdy- 

by Sejm poszedł na daleko idące ustęp- 
stwa. I ryzykujemy wyraźne, stanow- 

cze proroctwo: Sejm na daleko idące 

ustępstwa nie pójdzie, oktrojowanie 

jest nieuniknione. Cat. 

rewizji kónstyfucji 
WYPADKOWA WALKI POMIĘDZY 

PRAWICĄ A LEWICĄ. 

P. premjer podkreślił na wstępie 
konieczność przeprowadzenia rewizji 
konstytucji, stwierdzając, że ujmie za- 
gadnienie to z punktu widzenia '/ poli- 
tycznego, a nie prawniczego, określa- 
jąc kierunek, w którym winna iść refor- 
ma konstytucji, ażeby przynieść w re- 
zultacie ulepszenie organizacji pań- 
stwa. Premjer strešcit historję opraco- 
wania obecnej konstytucji. która jest 
wypadkową walki pomiędzy prawicą, 
wrogą Piłsudskiemu, w którym widzia- 
ła przyszłego prezydenta oraz lewicą 

entuzjastyczną wówczas zwolenniczką 

cą, że nie może przeciwstawiać się roz- 
szerzeniu prerogatyw parlamentarnych. 

Premjer stwierdził, że konstytucja 
opracowana w takich warunkach, do- 
prowadziła do przesadnego rozszerze- 
nia prerogatyw członków parlamentu, 
do ostatecznego osłabienia władzy wy- 
konawczej, a w dalszym wyniku do 
chaosu politycznego. jedynie głęboki 
wstrząs mógł uratować państwo. 
Wstrząs ten nastąpił w maju 1926 ro- 
ku przy poparciu ogromnej większości 
narodu, lecz parlament identyfikujący 
się z narodem, przez który został wy- 
brany, przeciwstawia się w dalszym 
ciągu wszelkiej reformie konstytucyj- 
nej, której wynikiem mogłoby być ogra 
niczenie jego prerogatywy. 

TAKTYKA OPOZYCJI. 

Taktyka opozycji polega na wysu- 
waniu coraz to nowych zagadnień na 
porządek dzienny obrad Sejmu, ażeby 
możliwie odsunąć zagadnienie rewizji 
konstytucji na jaknajdalszy plan. W 
ostatnich czasach tematem tego rodza- 

wych na rok 1927—28, mimo że rząd, 
jak wynika z oświadczenia b. premjera 
Bartla, złożył w tej sprawie odpowied- 
ni projekt ustawy. Premjer stwierdza 
z całą stanowczością, że żaden rząd 
Marszałka Piłsudskiego, ani też nikt, 
należący do czynników miarodajnych 
jego obozu, nie kwestjonował nigdy 
praw budżetowych parlamentu, ani też 
jego uprawnień w dziedzinie kontroli 
gospodarki finansowej państwa. 

SEJM STRACIŁ KONTAKT Z MASA- 
MI NARODU. 

Następnie, analizując obecną sytua- 
cję polityczną Polski, premjer zauwa- 
żył, że Sejm, przeciwstawiający się re- 
wizji konstytucji, stracił wszelki kon- 
takt m szerokiemi masami narodu, dla 
których zagadnienie usprawienia orga- 
nizacji państwa zapomocą rewizji kon- 
stytucji jest naknajbardziej żywotne. 
Premjer oświadczył, że opozycja liczy 
na krótką pamięć narodu polskiego. 
Myli się jednak, gdyż ogromna więk- 
szość opinji publ'cznej przeciwstawia- 

  

Na dworze króla aagielskiego 
WYBITNI ANGIELSCY _MĘŻOWIE 
STANU Z OKAZJI HISTORYCZNEGO 

AKTU. 
LONDYN, 19-11. PAT. Z okazji 

wręczenia listów przez ambasadora 
Rzeczypospolitej Polskiej przy dworze 
St. Jamesa P. A. T. otrzymała następu 
jące oświadczenie sekretarza stanu 
spraw zagranicznych Hendersona, lor- 
da prywatnej pieczęci Parmoora, b. 
sekretarza stanu spraw zagranicznych 
Chamberlaina. i parlamentarnego podr 
sekretarza stanu spraw. zagranicznych 
Daltona. 

SEKRETARZ STANU SPRAW ZAGRA 
NICZNYCH HENDERSON: 

Korzystam ze sposobności, gdy po raz 
pierwszy w historji współczesnej  zamiano - 

wano przy dworze w St. James ambasadora 

polskiego, który wręczył swe listy uwierzy-- 

telniające, aby wyrazić me głębokie zadowo- 
lenie z odnowienią historycznych stosunków 

między obu naszemi krajami. Dzisiejsza ce- 

ramonja symbolizuje głęboko powrót Polski 

do szeregu państw europejskich, który tak 
godnie wypełniała w przeszłości. 

LORD PRYWATNEJ PIECZĘCI PAR- 
MOOR: 

Mianowanie ambasadora Rzeczypospoii. 

tej Polskiej przy dworze królewskim jest 
wielkiem wydarzeniem historycznem. Nasze 

olenie może być dumne, że danem mu 

było widzieć odrodzenie Polski. Bez tego 
wielkiego aktu sprawiedliwości _ politycziej 

nie osiągniętoby, trwałego pokoju powszech- 
nego, opartego na mocnych podstawach. 

Cęiżkie doświadczenia lat ubiegłych uczą nas 

jak rozwijać ducha międzynarodowego, nie 
będącego w sprzeczności z rozwojem kul. 

tury narodowej. Narody zaczynają rozumieć, 
że w rzeczywistości są członkami jednej spo- 

łeczności i że każdy z nich ma możność dą. 

żenia do własnych ideałów i dobrobytu tyiko 

przez współdziałanie wzajemne w świecie, 

uwolnionem od groźby wojny. W tem pow- 

szechnem zadaniu pacyfikacji świata i spra. 
wiedliwości społecznej liczymy na pomoc ze 

strony Rzeczypospolitej Polskiej. 

SIR AUSTEN CHAMBERLAIN: 

Decyzja rządu jego Królewskiej Mości 
wyniesienia poselstwa brytyjskiego w War- 
szawiei do rangi ambasady jest spełnieniem 
w momencie najbardziej odpowiednim życze. 
nia, które ja też zawsze żywiłem. Podkreśla 
ona znaczenie Polski, jako członka społecz- 
ności europejskiej i jest dowodem zaintere. 

sowania, jakie ma narów brytyjski dia, jej 
sowania, jakie ma naród brytyjski dla jej 

żywi dla narodu polskiego. 

PARLAMENTARNY PODSEKRETARZ 
STANU SPRAW ZAGRANICZNYCH 

P. DALTON: 
Z radością stwierdzam, że przyjazne 

stosunki, łączące już W. Brytanję i Polskę 
wzmocnią się przez powzięcie niedawno po- 
stanowienia podniesienia poselstwa w War- 
szawie i Londynie do godności ambasad. 
Zarówno obszar, jaki zajmuje Polska, jak 
liczebność jej ludności, jej historia kultural- 

na i polityczna znaczenie gospodarcze, jej 
rola, do spełnienia której wśród narodów 

europejskich została powołana, są czynnika. 

mi, wskazującemi, że ważny krok historycz- 

ny, który uczyniono, był nietylko pożądany 
lecz konieczny. 

  

Kardynał Hiond na Zamku 
WARSZAWA, 19 XI. Pat. Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej, który po- 
wrócił w dniu wczorajszym ze Spały 
do stolicy, przyjął w dniu  dzisiej- 
S.yn, ks. prymasa kardynała Hlonda. 

: Ambasados Skirmuni złożył listy uwierzytelniające 
LONDYN, 19.XI. PAT. Dziś przed południem minister pełnomocny 

Rzeczypospolitej Polskiej przy rządzie brytyjskim w Londynie Skirmunt 
wręczył ksęciu Walji, reprezentującemu króla Jerzego V listy Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej nwierzytelniające min. Skirmunta, jako ambasadora 
nadzwyczajnego i pełnomocnego przy dworze j. K. M. króla W. Brytanii. 
Do gmachu ambasady pclskiej w Londynie przybył w powozie dworskim 
generał sir John Hambury Williams, marszałek korpusu dyplomatycznego 
prawnuk ostatniego posła angielskiego przy dworze króla polskiego Au- 
gusta Ill. Wizyta marszałka trwała krótko, poczem ambasador Skirmunt 
i sir John Hambury Williams udali się w towarzystwie członków ambasa* 
dy powozami dworskiemi do pałacu królewskiego, gdzie odbyła się cere- 
monja wręczenia listów następcy tronu angielskiego księciu Walji, Po ce- 
remouji tej książę Walji odbył z ambasadorem Skirmnntem krótką rozmo- 
= OR której obecny był tylko sekretarz stanu spraw zagranicznych 
enderson. 

ROAR ALECTO PEREIRA TOORA ZO TOYO ORAWA 

Podpisanie umowy o żegludze powietrznej 
WARSZAWA, 19.X1. PAT. W dniu 6 listopada nastąpila wymiana 

not między Polską a Niemcami, będąca skutkiem podpisania umowy 

połsko-niemieckiej o żegludze powieirznej. Umowa ta z dniem 21 b. m. 

upoważnia niemieckie przedsiębiorstwa lotnicze, utrzymujące stałą komuni: 

kację na linjach Berlin: Gdańsk i Berlin-Królewiec do przelotu nad Pomo- 
rzem, z drugiej zaś strony polskie linje lotnicze "Lot" mają prawo doko- 

nywać przelotów nad terytorjum niemieckiem na linjach Warszawa-Gdańsk 
oraz Poznań-Katowice. 

Umowa likwidacyjna polsko-niemiecka 
w ocenie wybitnego polityka francuskiego 

PARYŻ, 19—11. PAT. Dziennik „Ere Nouvelle" drukuje dłuższy ar- 
tykuł deputowanego z Belfortu Miellet, który oświadczył, że we Francji 
przyjęto z wielkiem zadowoleniem wiadomość o podpisaniu umowy likwi: 
dacyjnej polsko-niemieckiej. Zarówno po stronie Niemiec jak i po stronie 
Polski istniało wiele kwestyj spornych, które utrzymywały między obu stro: 
nami stałe naprężenie. Pclacy uczynili doskonale, stwarzając obecnie jasną 
sytuację. Nie przyszło im to łatwo: rokowania z Niemcami wymagają zaw- 
sze dużo cierpliwości i spokoju. Niemcy są partnerami, którzy zasłynęli 
jako mistrze w sztuce przeciągania i trzymania w stałem zawieszeniu speł. 
nienia najelementarniejszych postulagów. Wysiłek, uczyniony przez Pclskę, 
Świadczy bez wątpienia o jej dobrej woli, a jednocześnie i o tem, że w 
Niemczech zrobiono krok naprzód na drodze rozsądnej polityki. Fakt ten 
będzie miał niewątpliwie wpływ dodatni na sprawę doprowadzenia naresz- 
cie do końca rokowań o zawarcie traktatu handlowego między Polską 
a Niemcami. 

UPRCZSOWYC ZRUROWK 

W sprawie zagłębia Saary 
* rząd Rzeszy podjął rokowania z rządem Francji 
BERLIN, 19 - XI. Pat. Biuro Wolffa donosi, że rząd niemiec- 

ki przyjął propozycję rządu francuskiego, dotyczącą rozpoczęcia 
rokowań w sprawie zagłębia Saary w dniu 21 bm. w Paryżu. 
Delegacja niemiecka pod przewodnictwem sekretarza stanu dr. 
Stlmsona wyjeżdża dziś wieczorem do Paryża. 

Mniejszość polska w Niemczech 
w świetle wyników ostatnich wyborów komunalnych 

BERLIN, 19. XI. PAT. Wedle dotychczasowych obliczeń wynik wyborów komu- 
nalnych w Prusach przedstawia się dla mniejszości polskiej w sposób na- 

stępujący: A 
W Prusach Wschodnich 

W Prusach Wschodnich zanotować należy pewne sukcesy. Ogółem uzyskali 
Poląey 3,230 głosów 

Na pograniczu wsckodniem mniejszość polska uzyskała 4,932 głosy (w roku 
1925 — 4,351). 

Wybory do sejmików powiatowych 1 prowincjonalnych przedstawiaią się jak 
następuje: W Złotowie — 3,019 głosów — (3 mandaty), Międzyrzecze — 687 głosów, 
Babimost — 802 głosy, Wschowa -- 30 głosów, Netze Kreis — 38, Piła — 740, 
Wałcz — 106, Czuchow — 75. 

Wynik wyborów na Góraym Śląsku przedstawia się jak następuje: ogólna licz- 
ba oddanych złosów polskich wynosi 30,562 (w 1925 r. — 29.039), W powiatach: By- 
tom — 4.482 (w 1925 r. — 3,965), Gliwice — 3.744 (3,637), Raciborz — 3,552 (2,846) 
Opole — 6,521 (6,855), Strzelce — 4,168 (4,050), Chodzież — 1,418 (1,610), Prudnik— 
1,115 (772), Bolesno — 2,037 (2.552) 

W Nadrenji i Westfalji. Ž 
Bardzo charasterystyczne są wyniki wyborów w Nadrenji, gdzie mniejszość pol- 

Ska zyskała ogółem 6.733 głosy. W sejmiku prowincjonalnym mniejszość polska man- 
datu jednak nie otrzyma, 3 to ze względu na zbyt wysoki dzielnik wyborczy, nato” 
miast uzyska szereg mandatów W powiatach. W Westfalji wyniki KĘ do rad 
miejskich przedstawisią się następująco: w miejscowości Ferne oddano 1.505 głosów 
polskich (1 mandat). W Wanne Eickl—1590 głosów (2 mandaty), w Castrot Rauxel— 
1.535 głosów (I mandat), w Bettrop-- 1,174 (1 mandat), w  Dusburg-klamborn—2,619 
(pomimo to jednak tslko—1 mandat). W Dortmudzie mniejszość polska uzyskała 
pok głosów, jednakże ze względu na wysoki dzielnik wyborczy mandatu nie 
otrzyma. 

forszące burdy ulice W Warszawie 
Wywolali je akademicy wszech 

polacy. 

WARSZAWA. 19. XI. PAT. W 
związku z urządzoną przez Związek 

Obrony Kresów Zachodnich akcją, 
skierowaną przeciwko zawarciu trak- 

tatu handlowego między Polską a 

Niemcami, w dniu dzisiejszym o go- 

dzinie 5 po południu młodzież aka. 
demicka uczelni warszawskich odbyła 

za zezwoleniem rektora wiec na Po- 

litechnice. Wiec przeszedł w najzu- 

pełniejszym spokoju. Uchwalono re- 
zolucję przeciwko zawarciu wspom- 

nianego traktatu. Po wiecu parę grup 

młodzieży w liczbie około tysiąca 

osób próbowało urządzić pochód, 

zatrzymany przez kordon policji kon- 

nej w okolicy ul. Pięknej. Część de: 

monstrantów przemknęła się pomię 

dzy końmi a chodnikiem i udała się 

częściowo w kierunku Filharmonii, 

częściowo zaś placem Marszałka Pił- 

sudskiego i ogrodem saskim na plac 
Teatralny. 

Nikła grupa demonstrantów, któ 

rzy przedostali się przez Filharmonię, 

zostałą przez kilku policjantów roz- 

proszona. Grupa, która przedostała 

się na plac Teatralny, została również 

rozproszona, przyczem kilku studen 

tów, któ.zy stawiali czynny opór, zo 

stało zatrzymanych celem  wylegity 

mowania. Kilku poiicjantów i szo 

fer Pogotowia Ratunkowego zo- 
stali lekko ranni nożami i la- 
skami. . — 

Wyiaśnienia min. Lattika 
z racji wywiadu Zauniusa 

TALLIN, 19. XI. Pat. W związku z wy- 
wiadem Zauniusa w sprawie estońsko litew- 
skiej umowy handlowej minister spraw za- 
granicznych Estonii Laitik na prośbę dzien- 
nikarzyy udzieli następnjących  _„wy- 
jaśnień: 

Pertraktacje w serawie zawarcia trak- 
tatu rozpoczęły się już dawno, bo iw r. 
1926. Estonja wówczas w formie pisemnej 
wręczyła swój projekt traktatu Litwie. , Do 
momentu wręczenia pómiędzy Litwą a Es- 
tonją odbył się szereg narad, które nie do- 
prowadziły jednak do żądnego rezul- 
tatu. 

W czerwcu rb. Estonja znów poruszyła 
sprawę zawarcia umowy haadlowej „z Li- 
twą. 

W tym celu rząd estoński za pošred- 
nictwein przedstawiciela swego w Kownie 
Laretaja wręczył rządowi litewskiemu pro- 
jekt umowy handlowej, jednakże , dotych- 
czas Litwa na projekt ten nie dała „żadnej 
odpowiedzi. W Estonji panuje żal z powo- 
du takiego stanu rzeczy tem bardziej, iž 
brak umowy handłowej pomiędzy państwa- 
mi, znajdującemi się w tak bliskich sto- 
sunkach, powoduje szereg strudności w ro- 
zwoju stosunków gospodarczych pomiędzy 
wymienioeemi panstwawi+ 

"Słuszna krytyka wywiadu Zaoninsa 
KOWNO. 19.XI, Pat. Organ laudi- 

- "minków „Lietuvos Żinios* omawia ostat - 
ni wywiad Zauniusa. Gazeta wskazuje, 
iż z wywiadu wynika, że polityka Zauni- 
usa nie posiada jeszcze realnego cha- 
rakteru./Wplątywać Łotwę i Estonię do 
sporu polsko-litewskiego było metodą 
Woldemarasa. Łotwy : Estonji nie moż 
na zmusić do zeiwania stosunków z 
ECS nie jest to bowiem czas stanu 
wojny, gdy państwa te musiały opowie- 
dzieć się bądź to po jednej, bądź to po 

tj Stronie, lub ogłosić 
ność. 

neutral 

Zagraniczne drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 Zroszę 

Marszałka, lecz jednocześnie uważają- formach sprawa kredytów dodatko- próbom Poe chaosu politycz- 
nego przedmajowego. W dalszym cią- 
gu premjer uzasadnia konieczność szyb 
kiego wzmocnienia połskiej organizacji + | 
państwowej zapomocą konstytucji — 
warukami—geograficznemi, polityczne 
mi i gospodarczemi, w których kraj 
nasz się znajduje. 

PORÓWNANIE USTROJÓW PARLA- 
MENTARNYCH. 

Porównywując ustrój parlamentar: © 
ny we Francji i w Polsce, premier 
stwierdza, że brak' ustroju parlamen- 
tarnego, nadmierne rozdrobienie na 
partje we Francji neutralizowane są 
przez prestige, z jakiego tam korzysta- 
ją wybitne indywidualności, co zapew- 
nia stałość i ciągłość polityce francu- 
skiej. Podobnie niema żadnej analogji 
pomiędzy stosunkami politycznemi w 
Polsce i w Anglji. W Polsce obecnie 
nie istnieje żadiąa możliwość stworze- 
nia stałej większości. W tych warun- 
kach gabinety byłyby u władzy tylko 
kilka miesięcy, zależąc w zupełności od 
kompromisów większości, ciągle się 
zmieniającej. Rząd angielski stara się 
zawsze © zachowanie stałości i ciągło- 
ści rządu. jesteśmy bardzo dalecy od 
zwyczajów i form życia politycznego 
Anglji. Metody „fair play** są wie do 
zrealizowania w Polsce w majbliższej 
przyszłości. Z tych rozważań wynika, 
że jedynie zwiększenie władzy Prezy- 
denta Rzeczypospolitej może zabezpie- 
czyć nas przed ciągłemi kryzysami. 
życie polityczne w Polsce cechuje wro- 
gi nastrój w stosunku do mocnych jed- - 
nostiek, które nawet nia terenie parla- | 
o mogłyby stworzyć  możli- 

ość polityki na zadadach bardziej Sta- 
łych. Polskie frakcje parlamentarne są 
zorganizowane do przesady tak, że de- 
bata parlamentarna staje się formalno* 
ścią niemal, ponieważ wszystkie prze- 
mówienia stają się tylko deklaracjami 
zgóry powziętych uchwał i stanowisk. 

NIEBEZPIECZENSTWO BIUROKRA- 
CJI. ` R 

Mówiąc o niebezpieczeństwie biu- 
rokracji p. premjer podkreślił, że przy - 
rządach słabych i częsta się zmieniają- 
cych niebezpieczeństwo to staje się 
większe i poważniejsze, ponieważ wte- 
dy biurokracja staje się jedynym czyn - 
nikiem, reprezentującym ciągłość. Nie- 
bezpieczeństwo wszechwładzy - biuro | 
kratycznej przy rządzie silnym jest 
mniejsze. Projekt rewizji konstytucji 
ogłoszony przez Klub Narodowy, nie 
obejmuje całości zagadnienia w przy- 
puszczeniu, iż wystarczy zmienić „edy- 
nie ordynację wyborczą. Projekt, zgło- 
szony przez lewicę, przewiduje jeszcze 
większe wzmocnienie prerogatyw Sej- 
mu, domagając się stałości posiedzeń 
sejmow. nawet po ogłoszeniu nowych 
wyborów. Zagadnienie rewizji konsty- 
tucji, pomimo swego skomplikowanego 
charakteru, może być zrealizowane bez 
wstrząsień pod warunkiem, że przyjmie | 
jako podstawową zasadę konieczność 
zapewnienia państwu stałego, silnega 
rządu, Pod tym względem żadeń kom-. 
promis nie jest możliwy. : 

PODSTAWOWA ZASADA “| 
Dalej podnosząc zasadę wzmo- 

żenia siły i sprawności państwa, jako | г 
zasadę najistotniejszą premjer ošwiad- 
czył, iż powoduje się nietylkó wzglę- | 
dami racji stanu, ale i wyczuciem in-- 
stynktów szerokich mas ludności, zda-. 
jących sobie sprawę z trudnych warun 
ków, w jakich znajdują się rządy obec- 
ne, domagając się, rzeczy realnych, 
pragnąc aby w tych trudnych warun- 
kach były kierowane silną ręką. W tej 
zasadzie, odpowiadającej życzeniom 
narodu niema żadnych tendencyj anty--- 
demokratycznych. 

ZAPOWIEDŹ WALKI Aż DO ZWY- 
CIĘSTWA. Ę 

Nigdy walka, zmierzająca do zmia 
ny ustroju, nie była łatwa. Najłatwiej- 
szem rozwiązaniem trudności 

   

cinka, aby uniknąć wstrząsów. Tu. 
premjer przytoczył taktykę klubów opo | 
zycyjnych, wskazując, że zmierzają one 
wyraźnie do uchylenia się od przepro 
wadzenia rewizji konstytucji. Ale je- 
żeli spotkamy trudności takie, jak uj 
i złośliwa niechęć, nie będziemy mogli 
uniknąć tarć w większych rozmiarach. 

Nigdy nie zrezygnujemy z walki o zre- 
alizowanie riaszej naczelnej zasady, na- 
wet jeżeli nie znajdziemy dostatecznej 
liczby arytmetycznej głosów w Sejmie 
do poparcia rewizji konstytucji. W wal 
ce tej zwycięstwo musi należeć do nas. 
Kończąc premjer Świtalski oświadczył 
że obóz, kierowany przez Marszałka | 
Piłsudskiego, potrafi zwyciężyć wszyst 
kie trudności i zrealizuje rewizję kon 
stytucji i reformę obecnego ustroju 
olski. : 

  

  

rozwiązar byłoby | 
ograniczenie tej walki do pewnego od- + 
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NOWINKI PROWINCJONALNE. 

Zarząd gminy Rudomińskiej pow. Wileń- 
eko - Trockiego wystąpił w swoim czasie do 
władz szkolnych z memorjałem, by nauczy- 
cielstwo zajmujące mieszkania w tokalach 
gminnych otrzymywało od Rządu dodatek 
mieszkaniowy. Wniosek ten został załatwiony 
przychylnie i nauczycielstwu wypłacono już 
należność od lipca rb. Pieniądze te, stoso- 
'wnie do uchwały rady gminnej, dla samot- 
nych 15 zł. dla żonatych 28 zł. miesięcznie, 
zostaną zużyte na konserwację mieszkań na- 

uczycielskich. Jest to więc wielki krok na: 
przód i inne gminy poszły już za tym przy 
kładem. Szkoda tylko, że nie wszędzie u: 
chwalono jednakowe rezolucje, co do zuży- 
cia i przeznaczenia,owego dodatku, przynaj- 
mniej do kwietnia roku przyszłego. 

“+ 

Jak wiadomo, przy gminach są akuszerki- 
hygjenistki. Zadaniem ich jest przedewszyst 
kiem czuwanie nad czystością dziatwy szkol- 
nej, oraz urządzenie pogadanek dla ludność 
Ci, zwłaszcza dla wiągniaczek. Е 

O potrzebie i znaczeniu tych jedynych pla 
/'cówek zdrowotności u nas nie potrzeba chy- 
ba i pisać, Niektóre jednak gminy kierując 
się oszczędnością w swych budżetach zamie 
rzają od kwietnia roku przyszłego placówki 
1e zlikwidować! Mamy jednak nadzieję, iż 
do tego nie dojdzie a w najgorszym razie— 
nie zgodzą się z tem władze nadzorcze. 

* * * 

Wpow. Wileńsko Trockim panuje od 
dłuższego już czasu epidemja na Świnie. | 
Ostatnio pojawiła się ona w gm. Rudziskiej 
w okolicy wiosek Stare i Nowe Międzyrzecze 
i td. W zwalczaniu epidemji przez odnośne 
władze- przeszkadza sama ludność, gdyż nie 
stosuje się ona do ogólnych przepisów sani- 
tarnych, zwłaszcza do niewypuszczania świń 
z chlewów. Wogóle wałęsają się one po po- 
lach czyniąc równocześnie szkody na życie, 
co powoduje następnie liczne skargi do są- 
dów grodzkich o odszkodowanie. Na tem też 
tle powstają wśród ludności częste kłótnie i 
bójki. 

dż Dar województwa Sląskiego. jak wią- 
domo, województwo Śląskie rządzi się wła- 
snym budżetem. Ostatnio uchwalono tam 
dwa miljony złotych na budowę szkół po- 

wszechnych. { 
Komentarze zbyteczne. h. 

  

BARANOWICZE. 

— Komisja sędziowska Wystawy prób i 
wzorów przyznała następujące odznaczenia: 

Dyplomy uznania otrzymały: 
Związek Producentów Sera Województ- 

wa Nółwogródzkiego za wzorową organizację 
i rozwój serowarstwa. 

Zrzeszenie Ziemianek i Gospodyń Wiej- 
skich woj. Nowogródzkiego za całokształt 

rac na polu gospodarczo - społecznem. 
Konad Mackiewicz, serowarnia maj. Cie 
szewle za wyborowy wyrób serów litew- 
skich. 

Szkoła techniczna PMS w Baranowiczach 
za wzorowe kształcenie zawodowe młodzie- 

žy 
Zgbe 
era- 

micznego na terenie woejwództwa. 
Specjalne podziękowanie: 
Magistrat m. Baranowicz za pracę nad 

podniesieniem zdrowotności i wybudowanie 
wzorowej łaźni. dx 

Prywatne gimnazjum WP. W. Szulickiej 
za wzorowe prowadzenie nauki robót ręcz- 
nych. 

18 p. piechoty — za wzorowe zorganizo - 
* wania stoiska propagandowego. 

26 punłk ułanów Wielk. za wzorowe zor- 
ganizowanie stoiska propagandowego. 

Przysp. wojsk. 78 p.p. za wzorowe zorga 

Swojatycka fabryka ceramiczna hr. 
rek Platera za rozwinięcie przemysłu 

r nizowanie stoiska propaagndowego. 
“° Listy pochwalne otrzymały: 

Komunalna Kasa Oszczędności w Bara- 
nowiczach za propagandę oszczędności i do- 
brą organizację. 

Fabryka mydła L. Borensztejna w Bara 
nowiczach za dobre wyroby. 

Spółdzielnia ogrodniczo - rolnicza żydow- 
ska w Stołowiczach za wzorową organiza 

cję spółdzielczości i szerzenie oświaty rolni- 
czej wśród mas żydowskich. Konrad Mackie 
wicz zakłady ogrodnicze majątku Cieszewie 
za wzorowo prowadzone ogrodnictwo. 

Centralna pracownia robót ręcznych szkol 
nictwa powszechnego za szkolenie miodzie- 
ży w kierunku praktycznym. 

Cementownia miasta Baranowicz za do- 
bre wyroby i stały rozwój produkcji. 

Spółka serowarska „Żerebkowicze* 
wyborowy wyrób serów litewskich. 

Spółdzielnia  mleczarska za wyśmienite 
„masło šmietankęwe. 

WP. Helena Szalewiczowa, Serowarnia w 
Kołdyszewie za wyborowe sery litewskie. 

WP. Ałeksandra Krupska z Helenowa za 
wyborowe wędliny litewskie. * 

„ Kolo gospodyń wiejskich w Bieniakoniach 
za piękne tkaniny samodziałowe. 

P. Jurewiczowa z Wyszpola za owoce 
kandyzowane. 

Karol hr. P. Rourke, suszarnia jarzyn w 
Wielubiu za wyborowy susz jarzynowy. 

Podziękowania: 
Lekarska organizacja sanitarna 

za 

wojew. 
 Wchodnich za udział w Wystawie. 

‚ ВапК Kredytu spółdzielczego w Barano- 
wiczach wa udział w Wystawie i propagan- 
dę oszczędności. 

Kasa Spółdzielczości 'vw Baranowiczach 

Societas Phiomatica Vilnencis 
w odnowionej siedzibie 

Cudzoziemiec, zwiedzający Wilno, 
wycieczki turystyczne, krajoznawcze i 
naukowe — obce i z kraju, nie pominą 
nigdy siedziby Towarzystwa  Przyja- 
ciół Nauk, jednego właściwie w Wilnie 
muzeum na europejską miarę. Położe- 

_ nie gmachu jest wprawdzie nieco nie- 
szczęśliwe i brak mu należytego oto- 
czenia: ciemne i spadziste zaułki z dre 
wnianemi domkami, prowadząc don, 
nie są tłem odpowiedniem, a parkan 
składu drzewa vis—a—vis muzeum 
jest szpetny i ordynarny — sam gmach 
jednak dzisiaj, po dokonanych latem 
przeróbkach, stanowi piękną ozdobę 

_ Wilna. A że Wilno rozbudowuje się i 
podlega regulacji, nie ulega wątpliwo- 
ści , że rychło doprowadzony zostanie 
do skutku plan rozszerzenia wylotu 
ulicy Lelewela, a załom ulicy Gazowej 
bezpośrednio zostanie połączony z u- 
licą Mickiewicza: wówczas uzyskamy 
łatwy i ładny dostęp do gmachu Towa 
rzystwa. Gdyby zburzyć parkany na- 
przeciwko a przed fasadą budynku za- 
toczyć obszerny plac ze skwerem i ja- 
kim pomnikiem, — jakiby piękny, pe- 
łen spokoju i ciszy, powstał zakątek. 
Plac gładki jak szkła i asfaltowany, 
świeża zieleń skweru, a ponad nią do- 

  

za udział w Wystawie i propagandę oszczę 
dności. 

Ferma sejmikowa „Uznogi* za udział w 
Wystawie i produkcję różnych odmian ziem- 
niaków. 

Szkoła Handlowa PMS, za udział w Wysta- 
wie. 

Cementownia sejmiku powiatowego za u- 
dział w Wystawie. 

Jadwiga Obrępalska w Baranowiczach, za 
udział w Wystawie i hodowli królików srebr 
nych. 

Bondar Michał ucz. szk. Pow. za wykona- 
nie modelu prądnicy. 

WP. Brochocki serowarnia maj. Moryn 
za wyrób serów litewskich i udział w Wy- 
stawie. 

WP. Marja Mikulska za dobry wyrób se- 
rów litewskich i udział w Wystawie. 

Helena Domańska z Czernikowa Dolnego 
za doskonałe konfitury i udział w Wystawie 

Alina Strawińska z Mirowszczyzny, za 
konserwy owocowo - jarzynowe. 

Koło gospodyń wiejskich w Czamboro- 
wie za suszone grzyby i udział w Wystawie. 

K. Klejtówna, za pięknie wykonaną kapę 
samodziałową i udział w Wystawie. 

Szwadron Pionierski Brygady Kawalerji 
w Baranowiczach za udział w Wystawie. 

Komitet LOPP w Baranowiczach, za u- 
rządzenie stoiska propagandowego i prze- 
ciwgazowego. 

Inż. Winnikow reprezentacja Poł. fabr. 
samochodów „Ursus* za wyborowy udział 
w Wystawie. 

Marja Iwaszkiewiczowa z Kazimierzowa, 
za wysoką hodowlę ziemniaków i udział w 
Wystawie. 

Wystawę zwiedziło około 5000 osób, sto 
sunek proc. do zaludnienia miasta nikły. 

Na wystawie została przeprowadzona 
tranzakcja, a mianowicie straż ogniowa na- 
była piękny okaz samochodu strażackiego 
za 42.000 zł. płatnych w ciągu 4 lat. S.G. 

Sprawy szkolne 
(Wywiad z p. nacz. T. Młodkowskim). 

Naczelnik wydziału szkół powszechnych 
kuratorjum OSW. p. Tadeusz Młodkowski u- 
dzielił nam łaskawie w sprawie budowy szkół 
następujących informacyj: „„Nie widzę wprost 
—rozpoczął p. naczelnik — rozwiązania kwe- 
stji budowy szkół po ustawie sanacyjnej, do 
tyczącej Skarbu. W latach 1922, 1923, 1924 
i 1925 gminy i sejmiki przystąpiły do budowy 
szkół powszechnych zgodnie z ustawą o za- 
kładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół 
powszech. z dn. 17 lutego 1922 r. Zasiłek, 
który Państwo miało wypłacić gminom, miał 
wynosić 50 proc. kosztów budowy, nadto 
mógł Skarb Państwa udzielać gminom poży- 
czki w wysokości drugich 50 proc. Ustawa 
sanacyjna z grudnia 1925 r. skreśliła obowią 
zek Państwa przyczyniania się zasiłkami 1 
pożyczkami do budowy szkół powszechnych. 
Cały ciężar spadł więc na samorządy. Budo- 
wa gmachów. stanęła. Bez pomocy Rządu 
o budowie szkół i mowy być nie może. Sa- 
morządy nasze są biedne. Mogłyby one wpra 
wdzie nałożyć specjalny podatek szkolny, 
który napewno zostałby zaakceptowany 
przez Rząd, lecz dążyć do tego, uważam, nie 
trzeba. Wytworzyłaby się wówczas u lud- 
ności niechęć do samej szkoły, którą już prze 
łamaliśmy. Ostatnie lata zaczynają  obfito- 
wać w t. z. budownictwo „dzikie* (bez kon 
troli władz szkolnych i w miejscach nieod- 
powiednich), Ma to plusy i minusy. Plusy 
dlatego, że 3/4 obecnych szkół to zwykłe 
chaty wiejskie — więc szkoły takie byłyby 
od nich lepsze, przytem własne, za które nie 
trzeba będzie płacić czynszu dzierżawnego. 
Nadto, taką szkołę należy budować tam tyl- 
ko, gdzie są rzadkie osiedla ludzkie i gdzie 
nie prędko ejszcze powstanie prawdziwa 
szkoła planowa, według najnowszych wymo- 
gów techniki i hygjeny. © minusach „dzikiej“ 
budowy szkół łatwo się domyśleć. Co zaś do 
materjału, z jakiego należy budować szkoły, 
to nie ulega wątpliwości, że pożądanem by- 
łoby murować( twarisze, bezpieczniejsze na 
"wypadek pożaru i t.d.) lecz cegła u nas jest 
zbyt droga. Widziałem w Łysicy Wielkiej, 
pow. Nieświeskiego, budowę szkoły z pu- 
staków betonowych, które są tańsze od cegły. 
Obawiam się tylko, czy lokal z takiego mater 
jału nie będzie za zimny. Jeśli się okaże, że 
nie, więc... więc należy wróżyć materjałowi 
temu powodzenie, zwłaszcza, kiedy Sejmiki 
nasze zakładają własne betoniarnie. Wielką 
žo taką betoniarnię widziałem w Święcia 
nach. 

Nadmienić tu muszę o wysiłku i ofiarności 
w dziedzinie budownictwa szkół. Np. Lida w 
ciągu roku wybudowała wspaniałą szkołę, a 
trzeba wiedzieć, iż od Rządu otrzymała za- 
ledwie piątą część kosztów budowy. Odbyło 
się już szkoły tej poświęcenie i Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej gościł już w jej mu- 
rach. W Gieranonach zaś, pow. Lidzkiego 
dzięki ofiarności ziemianina p. Szymona Mey 
sztowicza, który ofiarował ziemię i drzewo 
wybudowano trzyklasową szkołę. Następnie 
w Snowiu, pow. Nieświeskiego, wybudowa- 
no także szkołę dzięki energji wójta. W Wer 
soce, pow. lidzkiego p. minister Staniewicz 0- 
fiarował ziemię, gdzie ma stanąć szkoła. 

„| wiele innych osób zapisać można złote- 
mi zgłoskami na liście ofiarodawców na 
rzecz budowy szkół. Kuratorjum nasze "o- 
si się z zamiarem wyłonienia specjalnego 
komitetu do spraw budowy szkół, któremu 
przypadnie w udziale chlubne pole do popi- 
su — zakończył łaskawy nasz rozmówca. 

JH 
  

stojna fasada klasyczna gmachu z czte 
rema jońskiemi kolumnami. Połowę pra 
cy już dokonano, a to głównie dzięki 
poparciu Rządu, który w czerwcu 1928 
r. przyznał Towarźystwu zasiłek w 
wysokości 75.000 zł. A Magistrat m. 
Wilna przyczynił się wydatnie do prze- 
prowadzenia koniecznych  inwestycyj 
wewnętrznych: do skanalizowania gma 
chu i wykonania robót wodociągowych 
Wreszcie Rada Techniczna w składzie i 
przy współpracy pp.: dziekana P. Kło- 
sa i dziekana F. Ruszczyca i inż: Anto- 
nowicza, Narębskiego, Sokołowskiego i 
Siestrzencewicza — opracowała plany 
i doprowadziła je do pomyślnego koń 
"ca. Dziś gmach Towarzystwa, w no- 
wej szacie zewnętrznej i odnowiony 
gruntownie wewnątrz, ma wszystkie 
zbiory już uporządkowane i za parę 
miesięcy będzie dostępny dla publicz- 
ności. A troska o piękno wnętrz spadła 
na prof. Ruszczyca, rostawienie i roz- 
planowanie zbiorów — to dzieło p. Mi- 
chała  Brensztejna; uporządkowania 
Działu Etnograficznego dokonała prof. 
C. Ehrenkreutzowa, rozwieszeniem zaś 
galerji obrazów zajął się Jerzy Nappen. 
W ten sposób stworzona została wyso 
ce artystyczna całość, harmonja i pię 
kna, pełna powabu i tego nastroju, któ 
ry ogarnia zwykle człowieka, gdy prze 
kracza progi „Świątyń pamiątek i sztu- 
ki''. Atmosfera przeszłości i piękna. 

denckie w sfolicy Czechosłowacji 
19 osób odniosło rany 

PRAGA, 19—XI. Pat. Studenci nacjonaliści urządzili krwawe 
demonstracje przeciw studentom-żydom. W skutek czynnej inter- 
wencjł policji 19 osób odniosło rany. Dziewięciu studentów 
arestowano. Spokój został przywrócony. 

Przebieg wczorajszych demonstracyj studentów-nacjo- 
nalistów 

PRAGA, 19 XI. PAT. Wczorajsze krwawe demonstracje nacionali- 
stycznych studentów uniwersytetu niemieckiego skierowane przeciwko stu- 
dentom narodowości żydowskiej przeciągnęły się do późnych godzin wie- 
czornych, osiągając swój punkt kulminacyjny w starciu koło ogniska aka- 
demickjego, będącego centrum studentów zagranicznych. W ognisku zebra- 
li się studenci-żydzi, od strony ulicy zaś usiłowały wedrzeć się tłumy stu- 
dentów niemieckich. Temu starał się zapobec silny oddział policji, który 
został zaatakowany przez demonstrantów kamieniami, cegłami i powyrywa- 
nemi z płotów kołkami tak, że policja musiała użyć pałek gumowych, 
a nawet dobyć szabel. Po krótkiem starciu rozpędzono demonstrantów. 

Rolę podżegaczy odegrali studenci niemieccy 
Dziś od wczesnego rana w szeregu punktów miasta przeważnie koło 

budynków uniwersyteckich gromadziły się tłumy studentów niemieckich, 
przyczem na tych zebraniach, przeprowadzanych wyraźnie według zgóry 
ułożonego planu występowali mówcy  nacjonalistyczni i podžehali do  dal- 
Szych ekscesów. Główne starcie dzisiejsze miało miejsce w budynku nie- 
mieckiej politechniki oraz przed jej rektoratem. Liczne patrole policyjne 
wszędzie rozpędzały zbierające się grupy. aresztując podżegaczy. 

Korzystając z zamętu i nadarzającej się dzięki temu sposobności gru- 
py komunistycyne usiłowały też ująć 
im swój własny kierunek. Rezultatem 
nych, 9 aresztowanych. 

demonstracje w swoje ręce i nadać 
dotychczasowych awantur jest 19 ran- 

Krwawe sfarcie „zakonu młodoniemieckiego” 
z hittlerowcami i stahihelmowcami w Gdańsku 

GDAŃSK, 19—Xl. Pat. Wczoraj wieczorem odbyło się w jed- 
nym z tutejszych teatrów zgromaazenie publiczne, urządzone 
przez członków „zakonu mlodoniemieckiego", W czasie dysku- 
sji przyszło do starć, a następnie do krwawej bójki pomiędzy 
członkami zakonu młodoniemieckiego z jednej strony, «a hittle- 
rowcami i stahilhelowcami z drugiej. W bójce tej posługiwano 
się kijami, pałkami gumowemi, krzesłami i kuflami. W czasie 
bójki 8 hittlierowców zostało ciężko pobitych. 

  

Protest Sofji przeciwko žądaniom reparacyinym 
WIEDEN. 19.XI. Pat. Dzienniki wiedefskie donoszą z Sofji: Dzisiaj 

odbyło się w Sofji wielkie zgromadzenie protestacyjne przeciwko żądaniom 
reparacyjnym. Między godz. 11 a 12 
w całem mieście. W fabrykach przerwano pracę, 
automobilowy wstrzymany został na 

zamknięte zostały wszystkie sklepy 
a ruch tramwajowy i 

przeciąg 15 min. 

Interwencją ministrów pełnomocnych Italji, Anglji i Francji 

› SOFJA, 19.XI. PAT. Ministrowie pelnomocni Italji, 
odwiedzili wczoraj kolejno prezesa rady ministrów i starali 

Angljl i Francji 
się wpłynąć 

na szefa rządu, aby Bułgarja przyjęła za podstawę przyszłej konwencji w 
sprawie spłat odszkodowawczych plan, 
po 12 i pół miljonów franków złotych, 
spłaty mają być nieco niższe. Na wypadek odrzucenia tej 

który przewiduje 37 rat rocznych 
przyczem w pierwszych latach 

propozycji, 
jako podstawę uregulowania sprawy odszkodowań zostałby przyjęty plan 
komisji rzeczoznawców, który przewiduje 37 rat rocznych po 15 miljonów 
franków złotych. W odpowiedziupremjer zaznaczył, iż przed udzieleniem 
ostatecznej odpowiedzi musi zaczekać na powrót ministrów Barowa i Mo- 
iowa i wysłuchać ich sprawozdań. 

sowiely internowały reemigrantów niemieckich na Syberję 
BERLIN, 19—XI. Pat. Prasa dzisiejsza donosi z Moskwy, 

sowiecki przygotował juz pociąg celem odtransportowania 
że rząd 

internowanych 
reemigrantów niemieckich do ich miejsc osiedlenia na syberji. Reemigranci 
zmuszeni zostali do podpisania zobowiązania, że zgadzają się do powrotu 
na Syberję. Dzienniki wyrażają nadzieję, że pod wpływem interwencji rzą- 
du niemieckiego odtransportowanie wieśniaków niemieckich nie dojdzie do 
skutku. 

Hojny zasiłek prezydenta Hindenburga dla reemigrantów 

BERLIN, 19 XI. PAT. Prezydent Hindenburg polecił wyasygnować 
z osobistego funduszu dyspozycyjnego 200 tys. marek na rzecz reemig- 
rantów niemieckich w Rosji. 
apel do społeczeństwa niemieckiego, 
rzecz reemigrantów. 

Prezydent Rzeszy wystosował równocześnie 
nawołujący je do oflarnej akcji na 

ża przykładem Polski 
adwokatki francuskie domagają się mianowania kobiet na 

sędziów dla nieletnich przestępców 
PARYŻ. 19.1X Pat. Delegacja związku adwokatek francuskich na mocy decyzii, 

powziętej przez mięczynarodowy kongres związku adwokatek, który niedawno za- 
siadł w Paryżu, zwróciła się do ministra sprawiedliwości z oficjalną propozycją mia- 
nowania sędziów-=kobiet do 8ątów, rozpatrujących sprawy nieletnich przestępców. 
Delegacia powołała się w tym względzie na Ad Polski, gdzie sędzia-kobieta p. 
Wanda Grabiańska zasiada już w sądach dla nie letnich przestępców. 

Nowy Arcybiskun Faryża 
RZYM, 19—XI. PAT Ks, Verdier zosżał mianowany arcybiskupem Pa:yża 

TOMRUMJEDKACEDLAA 

Powrót z pierwszego laiu słferowca „R 101° 
LONDYN, 19.X1. PAT. Sterowiec „R 101% powrócił po dokonaniu 

lotu, trwającego 20 i pół godz. ponad Anglją, Szkocją oraz Irlandją i z0- 
stał bez żadnych przeszkód umocowany do masztu. T III TIT a TPS 

i iai a a a S al SPP OEOTZC 
Wchodzimy do wnętrza przez klatkę 

schodową, prowadzącą z parteru na 
pierwsze piętro. Na pierwszej kondy- 
gnacji „Nec mergitur* Ruszczyca, a 
białe ściany zawieszono Vilnianami: o- 
brazy, ryciny, plany. 

Sala pierwsza — to zbiory pr ehi- 
storyczne i atyczne grecko - rzymskie 
ze szczególnie piękną kolekcją waz 
greckich i pompejskich z darów Ty- 
szkiewicza. 

Stąd wejście do sali historycznej, 
gdzie zgromadzono zabytki aż do koń- 
ca w. XVIII. Tu przyjrzeć się można 
zbiorowi „pasów słuckich, pasów  li- 
tych*, oglądać znakomicie zachowaną 
np. rękawiczkę jedwabną biskupa Pro- 
taszewicza z XVI w.; w gablotach — 
modlitewniki, 'a wśród nich z jakim kun 
sztem i miłością wykonany modlitew= 
nik francusk' iluminowany z w. XIV; 
na ścianach przeciwległych zbrojownia 
obok — karabele; kolekcja porcelany, 
szkła cechowe, ornaty — i tyle innych 
cennych i pięknych przedmiotów. 

Z sali historycznej przejście do 
dwóch sal sąsiadujących: do sali sztu- 
ki obcej i sztuki polskiej. A więc w sa- 
li sztuki obcej nasamprzód malarze wło 
scy z Bassano, szkoła wenecka XV, 
XVI i XVII w.; z kolei malarstwo fla- 
mandzkie i holenderskie z Tenniersem 
Wouwe-mannem i Benkelarem (Na tar 
gu). Dalej wyróżnia się z pośród in- 

nych Jordansa Święta Rodzina i Święty 
Sebastjan — replika Guido Reni'ego, 
Święta Urszula Bartolomeo Sprangera; 
szereg pejzaży Poussina i Canaletta, 
wreszcie dwa oryginalne sztychy Dii- 
rera. 

Obok sala sztuki polskiej. Rozwie- 
szone są tu obrazy polskich malarzy w 
porządku chronoligicznym, począwszy 
od Czechowicza w kierunku od lewej 
ściany na prawo. Obok rysunków Cze- 
chowicza — Smuglewicza, między in- 
nem świetny portret p. Granowskiej; 
dalej — Orłowski, portrety i autoportre 
ty Rustema; z kolei Kanuty i Bolesław 
Rusieccy, Wańkowicz — malarze ściśle 
z Wilnem i jego tradycjami kulturalne- 
mi związani. W gablocie pod oknem in- 
tereslujące szkicowniki Rusieckiego i 
Smuglewicza: szkice, pomysły, projek 
ty, widoki z nataury Wilna, jego oko- 
lic, Kowieńszczyzny... Przeszłość... 

A potem idą obrazy Karola Rafało 
wicza, Simmlera, Wincentego Sleńdziń- 
skiego ojca Ludomira, Alfreda Romera. 
Wreszcie czasy najbliższe lub niedaw- 
no minione: trzy szkice ołówkowe Ma- 
tejki, Juljusz Kossak, Żmurko, Gerson 
— aż do Wyspiańskiego, Stanisław- 
skiego i Ludomira Sleńdzińskiego. 

Następna sala — historyczna. Po- 
szczególne jej działy obejmują: po- 
wstanie kościuszkowskie; legjony, księ 
stwo Warszawskie i Napoleona: cieka-I jakże ważną rolę propagandy polsko 

GR EM SA A 0 TA i 20A AMA ZM AA GA 
SUPER SENSACYJNY FILM. W kalejdoskopie tygodnia 

(ZK)Przy wyjątkowo jak na tę po- 
rę w Anglji piękną pogodę, odbył się 
uroczysty tradycyjny pochód nowo- 
wybranego prezydenta Londynu. 

Nieprzeliczone tłumy  zalewaly 
wszystkie ulice dzielnicy West End, 
entuzjastycznie aklamując nowowy; 
branego sir Wiljam,, Watrelow, jadą- 
cego w średniowiecznym stroju  1га- 
dycyjną piękną karetą, Miejscami tłum 
był tak zwarty ze nie obeszło się;bez 
wypadków i interwencji policji. 

Podług tradycją uświęconego zwy- 
czaju sir Wiljam Watrelow złożył 
przysięgę w sądzie przed prezesem 
sądu i trzema sędziami. › 

W tym samym czasie we Wło- 
szech towarzystwo prowadzące prace 
przy osuszaniu jeziora Niemi przeży- 
ło chwile niepokoju, gdyż wskutek 
długotrwałych deszczów brzeg jeziora 
od strony wydobytej galery, obsunął 
się na przestrzeni 100 metrow  zasy- 
piając i niszcząc Ścieżkę prowadzącą 
do galery, na szczęście galera przy- 
tem nie ucierpiała a tylko przesunęła 
się o pyrę metrów. 

Wskutek obsunięcia się brzegu 
musiano przenieść w bezpieczniejsze 
miejsce małe muzeum, zawierające 
cenne artystyczne przemioty znalezio- 
ne na wydobytej galerze. 

Nowy minister francuskiej mary- 
narki handlowej po otrzymaniu wia- 
domośbi o rozbiciu się trzymasztow- 
ca „Bossuet“ na południu od cyplu 
Gri-Nez, i o warunkach w jakich ca- 

  

IWAN MOZŻUGHIN 
I BRYGIDA HEGM 

wkrótce w kinie „HOLLYWOOD*- 
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Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 
w Wilnie, Zawalna Nr. 9 

poleca 

Nowe motor P 
krajowe KAdGRE PERKUNŃ 
dwutaktowe  (półdizie) © mocy 
od 3i pół do 60 sił na ropę lub 
olej gazowy wyróżniające się: 

prostotą konstrukcji, 
bezpieczeństwem pożaru, 
pewnością działania, 
dużą wydajnością, 
łatwą obsługą, 
tanią pracą 

  

ła ludność wybrzeża pośpieszyła na 8 „PERKUN“ 6-silny i MŁOCARNIA 
ratunek załodze, po sprawdzeniu, że WOLSKIEGO 22 calowa, cepowa, 
wszyscy zostali uratowani wysłał do g o podwójnem czyszczeniu stanowią 
administratora Ligi Morskiej w Bou- В TANI i DOSKONAŁY KOMPLET 
logne sur-Mer depeszę. M młocarniany dla Średnich gospo 

Wyraź pan ode mnie serdeczne g darstw. €ILE-- 
podziękowanie ludności portu Audres- BSBESGEURZANNWESOUNONNNZANA 
selle, której pełni poświęcenia za- — 
wdzięczać należy uratowanie całej za- 
łogi Bossuet'a Minister po doklad- 
nym obznajomieniu się z akcją ra- 
towniczą, chce osobiście wręczyć na- 
grody najbardziej zasłużonym. 

Pomimo walk partyjnych sporów 
politycznych i plebiscytów nad planem 
Younga, opinja publiczna w  Niem- 
czech nie przestsje się interesować 
czynami nieuchwytnego potworeego 
mordercy z Dusseldorfu. 

Dużo już ofiar padło z rąk tego 
zbrodniarza, który zdaje się być ja- 
kimś zboczeńcem lub degeneratem, 
gdyż zawsze w jednaki sposób mor: 
duje, wielokrotnymi pchnięciami noża 
w plecy lub tępym narzędziem w gło. 
wę, i to tylko samotne kobiety, dziew- 
częta a nawet małe dziewczynki. Jed- 
ną z ostatnich jego ofiar jest 5-cio 
letnia dziewczynka, która zginęła przed 
kilku dniami a ciało jej zostało od- p IRE 
nalezione na miejscu wskazanem po- AA | AU adis ABA 
licjj przez tajemniczego” mordercę, WAGON NE 
który wysyła do policji komunikaty SALA 
zapowiadające na przyszłość jeszcze | 

  

  

       Z       

    
cały szereg nowych zbrodni. Jen. Przedst. na Polskę: Schor' 

Pomimo takiej bezczelności potwo- 8: Cie, Lwów, Plac Bernardyński 15 
ra policja nie może wpaść na jego SR A r ROCKA 
trop. Do pomocy w wytropieniu upio- 
ra sprowadzono dwuch detektywów 
z Berlina a ostatnio przybył trzeci й: 
najsławniejszy detektyw, któremu uda- luność Diisseldoriu, którą zaczynała 
ło się rozwikłać kilka bardzo skom- już Ogarniać panika, tak, że wszyscy 
plikowanych spraw. Przybycie znako. Dali się wieczorem wychodzić z domu 
mitych sił z Berlina uspokoiło nieco jak podczas oblężenia. (ZK) 

TEATR MIEJSKI We czwartek 21.XI 29 EB 

na POHULANCE 

„SEN NOGY LETNIEJ" 
czarowna fantastyczna baśn SZEKSPIRA 

ze śpiewąmi i tańcami z muzyką MENDELSSOHNA. 
Orkiestra symfoniczna pod dyr. E. DZIEWULSKIEGO. 

Reżyserja: — AL. ZELWEROWICZA 
Dekoracje: — inż, W. MAŁKOWSKIEGO. 

Cały zespół — Chór — tańce — statyści 
Całkowicie nowa artystyczna wystawa 

  

| | 
  

    

Z dniem 22 b. m. zaczną kursować autobusy Spółdzielni na linji 4-tej 
и i : s „Wiłkomierska—Szpital kolejowy” 

z przystankami: ; 
Szpital Kolejowy, Stacja towarowa, Szkoła techniczna, Archanielska. 
Piłsudskiego, Słowackiego, Stefańska, Sadowa, Hala, Ratusz, Domi- 
nikańska, Żzligowskiego, Mickiewicza, Mostowa, Bołtupska, Zwierzy- 

niecka, Strycharska i Sołtaniska. 
ZARZĄD, 

MEYOETZESKT POLEK (YWSZTRKTETRG ONY 

we, między innemi, zbiory odznak woj ści spełnił w tym momencie ten cichy, 
skowych i orderów; dalej — dzieje u- cierpiętniczy zakątek sali... 
niwersytetu wileńskiego do r. 1832 z A pikelhauba pruska — tu, pod tą 
portretami profesorów; pamiątki Mic- ścianą, a nad nią odezwa niemiecka w 
kiewicžowskie — stół i krzesło poety z czterech językach, zwiastująca dary ob 
czasów kowieńskich, szereg portretów łudne, wyzwolenie, niepodiegłość, przy 
jego i inne; gablota, poświęcona dzie jazń... To są zmory przeszłości. 
jom wolnomularstwa na Litwie; pamiąt Stąd jeden krok — pokoik Orzesz- 
ki z r. 1830 i 1863; czasy popowstanio- kowej, dziś specjalnie aktualny; jej por 
we; okupacja niemiecka i bolszewicka tret pędzla Lenza, meble, drobne pa- 
— wreszcie wyzwolenie Wilna w r. miątki. 
1919 i 1920. © Krótka wędrówka po muzeum skoń- 

A każde kilka kroków od gabloty czona. Prócz muzeum posiada Towa- 
do gabloty — to wędrówka przez dzie- rzystwo bogatą bibljotekę z działem rę 
je — to etapy historji naszych ziem kopisów i czasopism, dział afiszów 1 о- 
przedewszystkiem. Od kosy kościusz- głoszeń wileńskich i pozawileńskich. 
kowskiej — w czyichże ręku ona by- Dział ten, którego segregacja dobiega 
ła? — do tego sztandaru z w. 1863 — końca, będzi stanowił obfity materjał 
czyjejź krwi rdzawe na nim plamy? Ta do badań historyczna - kulturalnych. 
prasa powstańcza ileż płomiennych i To strona — tak rzekłszy — ze- 
tragicznych wezwań odbiła, nim jej nie wnętrzna Towarzystwa. Wewnętrzna 
przysłonił okrutny napis rosyjski: „go- — to działalność naukowa Towarzy- 
worit po polski strogo wospreszcza- stwa, dokonywana w Wydziałach, dzia 
jetsia”, napis, przybity ręką tego, któ łalność, polegająca na zebraniach nau- 
rego portret wisi tu, jako krwawy do- kowych i dyskusyjnych, i działalność 
kument przeszłości. wydawnicza. Wydawnictwa te — to 

Młody Bułgar, student uniwersyte- i osobne edycje książkowe, z pośród 
tu warszawskiego, który zwiedzał mu- których jednym z ważniejszych w roku 
zeum niedawno, stanął zdumiony przed ubiegłym byt „Samuel Zborowski”, o- 
temi napisami rosyjskiemi i wierzyć o* pracowany przez prof. St. Cywińskiego. 
czom nie chciał: więc tak to bywało za A teraz nieco z dziejów Towarzy- 
czasów cara - Oswobodziciela Słowian? stwa, gwoli przypomnienia. 

Myśl zawiązania w Wilnie Towarzy 
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SŁOW 

NORJER GÓSPODARCZY ZIN WSCHODNICH 
Postulaty rolnicze 

(DALSZY CIĄG MEMORJAŁU ZWIĄZKU ZIEMIAN). 

„Obniżenie kosztów produkcji. W charakter lichwiarski. Zbytecznem jest 
tej dziedzinie oczywiście wszelkie wy- dodawać, że zupełnie analogiczne są po 
siłki muszą być przedewszystkiem obo- stulaty nasze odnośnie do obciążeń ko 
wiązkiem samych rolników tak, gdy munalnych, których wzrost nie ustaje 
chodzi o racjonalną organizację, jak i O nawet w tym cmiężkim dla rolnictwa 
usniejętną produkcję, jednakże trudno okresie: zwłaszcza podatki drogowe, 
jest zamykać oczu na fakt, że od poli tak pieniężne, jak i w naturze (szarwar 
tyki rządowej zależy cały szereg czyn ki) zwiększając się ustawicznie, nad- 
ników, podrażających produkcję lub ob mierności zaś ich zdaje się nie rozumieć 
niżających jej koszta. Na pierwszym” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
miejscu należy postawić koszta środ: podczas gdy wiele jeszcze starostw po 
ków produkcji, zwłaszcza najważniej- dawnemu szuka ujścia dla swej twór: 
szego z nich: nawozów pomocniczych. czości w ciągłem rozwijaniu inwestycyj 
Całe rolnictwo odczuło boleśnie wpro komunalnych i podatków inwestycyj- 

, bez której nie może ono bo nie u- 
adzenie bardzo wysokiego cła na sale nych. 

Osobno wskazać należy na ścisły 
mie obejść się przy gospodarce inten- związek, zachodzący pomiędzy koszta- 
sywnej. Należy oświadczyć, że zmniej- mi produkcji a śwładczeniami socjaine- 
szenie zużycia nawozu tego odbije się mi, o których już zagraniczny doradca 
ujemnie na produkcji, a podrożenie sa- prawny wypowiedział się w sposób 
letry jest tem mniej uzasadnione, że je- krytyczny, wskazując, iż winny być do 
dnocześnie krajowa wytwórnia nawo- stosowane do poziomu rozwoju gospo 
zów azotowych nie tylko nie obniżyła darczego Państwa. Nawet dotychcza- 
ceny wytworów swych dla ułatwienia sowe obciążenia z tego tytułu dają się 
rolnictwu używania ich zastępczego, 
lecz nawet nieco ją podniosła. Rolnicy 
zatem wysuwają postulat obniżenia ce 
my nawozów sztucznych i ułatwień 
przy ich nabywaniu przez wyjątkowe 
dla nawozów ulgi taryty kolejowej, a 
zwłaszczą też przez kredytowanie na- 
wozów na okres roczny, odpowiadają- 
cy okresowi realizacji plonów, do któ- 
rych produkcji zużyto nawozy. 

Następnem ważnem w tej dziedzinie 
zagadnieniem jest obciążenie podatko- 
we gospodarstw rolnych przedewszyst- 
kiem folwarecznych. Dalecy jesteśmy 
od myśli uchylania się od świadczeń na 
rzecz Państwa, tembardziej od stawia- 
nia postulatów naszych w taki sposób, 
którego skutki mogłyby się okazać 
szkodliwe dla równowagi budżetowej, 
tego kardynalnego warunku bezpieczeń 
stwa waluty i stabilizacji życia gospo: 
darczego. Jednakże żywimy przekona- 
nie, iż fatalna konstrukcja całego syste- 
mu podatkowego w Polsce, zwłaszcza 
zaś systemu podatków, obciążających 
rolncitwo, powinna być jaknajprędzej 
zmieniona tak, iżby osiągnąć większą 
równomierność i racjonalność odciążeń 
bez ujmy dla interesów Skarbu. Nie 
wdając się w, rozstrząsania, kiedy i ja 
ką drogą e być może ta 
konieczna reforma Systemu podatkowe- 

, musimy dziś wskazać, że okres prze 
=. fMileniowy uczynił z przeciążenia podat 

kowego gospodarstw tolwarcznych mo- 
ment pierwszorzędnej wagi dla ich dal- 
szej egzystencji, skutkiem czego mini: 
malnem żądaniem musi być prośba 0 0- 
drocąenie terminu płatności podatków 
bieżących, przedewszystkiem podatku 
dochodowego i majątkowego. Co do 
pierwszego, uważamy odroczenie go za 
tembardziej uzasadnione, iż postępowa 
nie wymiarowe, biorące za punkt wyj 
ścia całkiem dowolne kontyngientowa- 
nie przez Izby Skarbowe sun do pobra- 
nia z danego powiatu, przy jednoczes 
nem obliczaniu dochodu na podstawie 
41 zł. za I kwintal żyta, prowadzi do 
kwot, przewyższżającyca parokrotnie 
lub nawet kilkakrotnie wymiar zeszłoro 
czny, do kwot, całkiem przerażających 
płatnika i wręcz niemożliwych do ścią 
gnięcia. Odroczenie możnaby osągnąć K 
przez uznanie zasady, iż odwołanie 
wstrzymuje egzekucję. Co się zaś tyczy 
podatku majątkowego, ponieważ po- 
„święciliśmy już osobny memorjał kwe- 
stji nieracjonalności i nieżyciowości po 
datku tego, powstrzymujmey się od wy 
wodów szczegółowych, zaznaczając tyl 

. ko niezbędną w każdym razie koniecz- 
ność odroczenia poboru zapowżedzianej 
raty do przyszłego roku. Wszystko, co 
mówimy o potrzebie odroczenia podat- 
ków — bodajby przez rozłożenie ich na 
faty na okres dłuższy, wiąże się ściśle 
2 bardzo już dziś aktualnem zagadnie- 
niem obniżenia procentu za zwłokę oraz 
kosztów egzekucyjnych. Dziś niejedno- 
krotnie sumy dopisywane z tych dwóch 
tytułów, przewyższają kwotę podatko- 
wą, kontrybuent zaś nie może podźwi- 
gnąć tych procentów, których stopa ma 

dotkliwie we znaki rolnictwu, nie może 
zaś być mowy o realizacji projektów, 
które podnoszą spadające na właścicie- 
li warsztatów rolnych opłaty do wysa- 
kości 12 lub 13 procent od płacy zarob 
kowej. Nietylko projekty te należy, jak 
sądzimy, odłożyć na później, lecz nad 
to wypada szukać sposobów, któreby 
umożliwiły zmniejszenie obciążeń da. 
tychczasowych bez ujmy dla interesów 
robotniczych. Wskazana jest tu droga 
dopuszczenia ubezpieczeń zastępczych 
w instytucjach asekuracyjnych lub or- 
ganizacjach samorzutnie powoływa- 
nych do życia. 

Ułatwienia kredytowe. Jest rzeczą 
niepotrzebującą dowodzenia, że kapitał 
zaangażowany w produkcji rolniczej, 
odrzuca mniejsze odsetki, aniżeli w in- 
nych przedsiębiorstwach, skąd wynika, 
że rolnictwo przez czas dłuższy nie zdo 
ła znieść wysokiej stopy procentowej 
bez zmniejszenia swej intensywności, a 
więc i produkcyjności lub bez ruiny. 
Podobnież jest jasnem, że cykl obrotu 
kapitałów w rolnictwie jest wyjątkowo 
długi, a przeto dłuższy musi być termin 
kredytowania. W okresach normalnych 
te dwie prawdy, nie tracąc nic na swej 
słuszności i sile, nie wywołują przecież 
— w razie ich zapoznania — skutków 
ujemnych tak jaskrawych i niebezpiecz- 
nych, jak w okresie krytycznym. Dla- 
tego dziś pozwalamy sobie położyć 
szczególny nacisk na to, że dla zape- 
wnienia rolnictwu pomocy skutecznej, 
trzeba dać mu do dyspozycji kredyt tań 
szy i dłuższy od powszechnie stosowa- 
nego. Czy chodzi o zakup nawozów lub 
innych artykułów pomocniczych przy 
produkcji, czy o zwykłe pieniężne środ- 
ki obrotowe, cóż dopiero o kredyt in- 
westycyjny, zachodzi niezbędna potrze 
ba obniżenia dla rolników stopy pro- 
centowej, skorcentrowania ich krótko- 
terminowych zobowiązań bieżących na 
lat kilka lub przynajmniej parę, jak ró 
wnież o wszelki wysiłek celem rekon- 
strukcji kredytu długoterminowego. W 
szczególności też należy pomyśleć o 
zapewnieniu możliwych ułatwień i upro 
szczeń przy kredycie zastawowym, jak 
również o odroczenie spłat pożyczek, 
zaciągniętych w Banku Gospodarstwa 
rajowego*. 
Przytoczony memorjał został podpi- 

sany przez pp. Jana Steckiego, Józefa 
Pleszczyńskiego, Witolda Jarłowieckie- 
go i Stefana Górskiego. 

INFORMACJE 
Prolongata pożyczek siewnych. 

Uwzględniając krytyczną sytuację 
rolnictwa potęgowaną zbieganiem się 
na jesieni terminów płatności wszelkie- 
go rodzaju świadczeń, podatków i po- 
życzek, urząd wojewódzki wystąpił do 
władz centralnych z szeregiem wnio- 
sków, zmierzających przeważnie do roz 
terminowania, względnie prolongaty 
spłaty należności. Żądane ulgi częścio- 
wo już zostały -przyznane. Między in- 

  

WOPR TOO DIALEKTAS KATOS SRITIS 

stwa Przyjaciół Nauk pierwsz rzucił Lu 
dwik Abramowicz w r. 1906 w wycho- 

_ dzącej wówczas w Wilnie „Gazecie 
Wileńsk.uj'. Myśl tę podjął i w ode- 
zwie po kraju rozpowszechnił obecny 
prezes [Twa prof. Alfons Parczewski, 
w owych latach poseł kaliski do Dumy. 
Na odezwie widniały podpisy Orzesz- 
kowej, Czesława Jankowskiego, redagu 
jącego w tym czasie „Kurjer Litewski“, 
[a i innych. Po kilku miesię- 

ach pracy organizacyjnej i starań o 
zatwierdzeniu Towarzystwa, dn. 23 
marca 1907 r. wybrany został pierw* 
Szy zarząd w składzie następującym: 
prezes — ks. prałat Jan Kurczewski, 

„ Wiceprezes dr. Wł. Zahorski, skarbnik 
/ — Józef Montwiłł, Sekretarz —— prof. 
St. Kościałkowski, bibljotekara —— dr. 
Ludwik Czarkowski, członkowie — Lu- 
dwik Abramowicz i dr. Cezary Stanie- 
wicz. 

Towarzystwo zmieniało parokrotnie 
swoją siedzibę: początkowo mieściło 
Się w darowanym przez Józefa hr. 
Przeździeckiego pałacyku przy Nowej 
Alei; czas jakiś miało swoją kancelarję 

„4w domu Hilarego Łęskiego; wreszcie 
_ dzięki ofiarności H. Łęskiego nabyto 

plac przy zbiegu ul. Mostowej i ul. Le 
lewela, gdzie też stanął własny gmach 
w grudniu 1911 roku. Ostateczne za- 
kończenie robót i poświęcenia nowego 
lokalu nastąpiło w listopadzie 1923 1. 

  

W składzie Zarządu Towarzystwa 
w ciągu dwudziestu paru lat jego istnie 
nia następowały zmiany: po śmierci 
ks. Kurczewskiego prezesem został dr. 
Władysław Zahorski (r. 1916), a po 
śmierci tego zasłużonego badacza prze 
szłości Wilna, i jego pamiątek — god- 
ność tę piastuje prof. Alfons Parczew- 
ski; wiceprezesem jest obecnie prof. 
Stanisław  Kościałkowski, kustoszem 
zbiorów muzealnych — Michał Bren- 
sztejn. 

‚ 4а parę lat Towarzystwo Przyja- 
ciół Nauk obchodzić będzie 25 letni ju- 
bileusz istnienia — te 25 lat — to nie- 
mal epoka, to już cała historja. Czasy 
ucisku politycznego i narodowego za 
rządów rosyjskich, okres okupacji nie- 
mieckiej, czasy niepodległości. Stopnio 
wy i coraz wspanialszy rozwój Towa- 
rzystwa, którego wykładnikiem jest 
coraz bogatszy wzrost zbiorów bibljote 
cznych i muzealnych, i szeroki zakres 
działalności naukowej. Za parę lat do- 
czekamy się pięknej księgi pamiątko- 
wej, ilustrującej dzieje tej szacownej 
instytucji, której istnienie jest żywym 
dokumentem wysokiej kultury Wilna i 
jego niegasnących najpiękniejszych tra 
dycyj. J. Wysz. 

DIE 

nemi Bank Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie postanowił: 

a) dla pow. — Dziśnieńskiego i 
Brasławskiego sprolongować cały kre- EB 
dyt siewny do dnia 1 kwietnia 1930 r.; 

b) dla reszty powiatów wojewódz- 
twa wileńskiego spłacić całkowicie kre 
dyt skomasowany i przednówkowy. Z. 
kredytu siewnego spłacić 10 proc., a 
90 proc. tegoż kredytu sprolongować 
do dnia I kwietnia 1930 roku; i 

c) dla pow. wojew. Nowogródz- 
kiego kredyty skomasowane i przed- 
nówkowe spłacić całkowicie, a z kredy- 
tu siewnego spłacić 20 proc. pozostałe 
zaś 80 proc. tegoż kredytu sprolongo- 
wać do dnia 1 kwietnia 1930 roku. 

ROZTERMINOWANIE PODATKU DOCHO- 
DOWEGO. 

Podajemy poniżej treść okólnika Mini- 
sterstwa Skarbu z dnia 4 listopada 1929 r. 
L. D. V. 15716—1: 

W listopadzie i grudniu b. r. zbiegają 
się terminy płatności podatku dochodowego 
gruntowego i grudniowej raty podatku ma- 
jątkowego. Zdolność zaś płatnicza rolników, 
wobec niskich cen na płody rolne i trudności 
ich realizacji, osłabła, przeto celem ułatwie- 
nia tej kategorjj płatnikom uiszczenia powyż 
szych należności, Ministerstwo Skarbu zarzą- 
dza, co następuje. 

Upoważnia się naczelników skarbowych 
do rozkładania na trzy równe raty, płatne: 
25 listopada i 15 grudnia b. r. oraz 15 stycz- 
nia 1930 r., należności z tytułu państwowego 
podatku dochodowego na rok 1929 bez 
względu na wysokość kwot tym właścicje- 
lom posiadłości rolnych, którzy złożą do dnia 
20 listopada b. r. należycie uzasadnione po- 
danie i którzy znajdują się istotnie w trud- 
nych warunkach finansowych. 

Od rozłożonych na raty kwot państwo- 
wego podatku dochodowego należy pobierać 
ulgowe odsetki za odroczenie od ustawo- 
wych terminów płatności, przyczem do wy- 
znaczonych terminów nie może mieć zasto- 
sowania 14 dniowy ulgowy termin przewi- 
dziany w art. 2 ustawy z 31 lipca 1924 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 73 poz. poz. 721). 

Płatnikom, którym przyznana zostanie 
powyższa ulga, należy uprzedzić, że niedo- 
trzymanie choćby jednego z wyznaczonych 
terminów, pociągnie za sobą natychmiasto - 
we przymusowe pobranie całej zaległej kwo- 
ty podatku dochodowego wraz z karami za 
zwłokę od ustawowego terminu płatności i 
z ewentualnemi kosztami egzekucyjnemi. 
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PRPEGŁĄD CZASOPISM 
„Pamiętnik warszawski* (Zeszyt 3) 

dyukuje prześliczny wiersz spośmiertny An- 
toniego Langego: „Bywają czasem słowa, 

  

które — rzekłbyś — płycą z najskrytszych 
głębia ducha"... P. Korczewski /informuje 
czyt:lnika polskiego *o wielkim uczonym 
lndyj Jagadisie Bosem. Płytkie rozważania 
o „Dobie współczesnej* daje p. Bohdan 
Suchodolski. Tytuł ten i treść szkicu przy- 
pomina powiedzenie Nowaczyńskiego A pro- 
pos uwag krytyka Mazanowskiego (przed 
dwudziestu kilka laty) kiedy ten krytyk pi: 
sał wciąż o „lirycznej Hdobie* — że mamy 
dość już tych „lirycznych dób”... Otóż dość 
też mamy tej „filozofji* o dobie współcze- 
snej. Zeszyt zdobią wiersze Szekspira, 

„ „Przegląd współczesny* coraz ści- ślej przestrzega swego charakteru Si... ty- tułu. Zagadnienia kultury, fa co więcej po- 
lityki współczesnej wypierają jane tematy. Wyjątek stanowią bodaj rozważania literac- kie. W zeszycie listopadowym prof. Kleiner 
zamieszczą ścisłe wspomnienie o zmarłym 
prof. Kalenbacbu, ;p. Peiper — studjum ra 
t. „Droga rymu!" Autor korkluduje tak: 
„Istnieje dylemat. Taki: albo choczi o wie- 
dzę o człowieku, © czystą prawdę, jego 
przeżyć, o film uczuć i myśleń, wtedy 
potrzebny jest nowy gatunek literacki. Albo 
chodzi © dzieło emocyjne, o utwór, któ- 
ry nie ma wyrażeć autorą bardziej. niż 10 
czyni każdy inny twór człowieka, lecz stwa- 
rzać budowle zdaniowe we wzruszeniowej 

zależności odtypów czytelniczych, a wtedy 
pcezia powinna wejść na jednotorową dro- 
gą poszukiwań artystycznych". 

„Wiadomości Literackie" drukują 
w Nr. 45 ciekawy, żywo skreślony artykuł 
red. Stącisława Mackiewicza o „Azefie czło - 
wieku, który się nudził*. Autor proponuje 
Azefa, jako temat do modnej dziś biogra- 

fji literackiej. W Nr. «6 znajdujemy druko- 
wany, jak zawsze artykuł Boya Żeleńskie- 
go p. t. „Advocatus djaboli*, poświęcony 
stosunkowi „bałwochwalczemu* uczonych 
naszych w piśmie „do osoby mistrza 
Powiańskiego. Boy żąda wysłuchania — 
przed literackiem kanonizowaniem Towiań- 
skiego — adwokata djabelskiego, który znaj- 
dzie sporo zarzutów... „Wob c ważności 
jaką w dziejach nowej literatury posiąda 
zjawisko towianizmu, byłoby bardzo pożą- 
dane przystąpienie do prawdziwej  mono- 
gratii“ towianizmu. Konkluduje Boy. Pref. 
Korbut ostrzega w tymże N-rze „Wiad. 
Lit.* przed dawaniem wiary Władysławowi 
Mickiewiczowi. „Przynajmniej w połowie— 
pisze Korbut- relacje jego, podobnie jak 
relacje Odyńca, podejrzane są, lub mało 
na wiarę zasługują”. Słonimski w kolejnej 
„Kronice tygodriowej* polemizuje z Ferd. 
Goetlem na temat ochrony przyrody. Z 
nadzwyczajnym temperamentem pisarskim 
woła: „Ale być może pokażemy kiedyś na- 
turze, jak kwiaty powinny naprawdę kwit- 
nąć, jak strzeliste powinny być drzewa 
wolne od grzybów pasorzytów, jakie bar- 
wy powinny mieć motyle i jak w samym 
śroćku ziemskiego ogrodu rozrastać się 
powinno „drzewo wiadomości złego i 
dobrego". 

_ „Tygodnik Ilustrowany* Nr. 44, po- 
święcony jost w całości „Dniu Oszczęd- 
ności”. Otwiera go aforyzm P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

„Šeiat“ Nr. 45 wyróżnia się żywością 
artykułów. W. Rzymowski daje odprawę pe- 
symistom i przerostowi krytycyzmu w Spra- 
wach nowej państwowości. Obok tego 
pięknego, poważnego artykułu, chochlik 
łamiącego zeszyt ustawił kliszę przemawia- 
jącego murzyna .. Oto jakie figle się zda. 
żają przy montowaniu numeru. Dowcipny 
feljeton kreśli Wacław Grubiński, propo» 
nując obłożenie palaczy podatkiem groszo- 
wym (5 proc. od podatku) od *wypalanych 
papierosów na rzecz... literatury. Kupony 
w postaci okłaćki od pudełka papierosów 
dawałby możność nabycia książki! Wesoły 
feljeton zaopatrzyła redakcja w poważnie 
brzmiący dopisek — znowuż mimowolny 
komizm, spowodowany przez innego 
chochlika! 

„, W „Przeglądzie Powszechnym* (za 
listopad) X. Urban omawia „Misję religijoą 
Polski na Kresach Wschodnich*. Mowa tu 
o Unji. Z poglądami szan. autora, chcia- 
łoby się obszernie polemizować. Nie tu 
jednak na to miejsce. Antoni Wańkowski 
pisze o „sztuksch p'ęknych w žyciu“, p. 
Czerwiński o „Ukrainie w poezji Słowac- 

kiego”. S 

3 

opatrzona Św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zmarła 
1929 roku, przeżywszy lat 73. 

Z MIERZEJEWSHICH 

Marja Czeczofiowa 
17 listopada 

Wyprowadzenie zwłok do kościoła parafjalnego z mieszkania przy ulicy Hrabiowskiej Nr 23 odbędzie się 18 
listopada o godz. 15-ej (3-ej po poł ) 

19-go listopada nabożeństwo żałobne o godz. 8 rano, po którem przewiezione będą zwłoki do kościoła w Zadwiei. 

Pogrzeb odbędzie się 20-go listopada po nabożeństwie o godz. 11-ej na cmentarzu przy kościele Zadwiejskim. 

O czem zawiadamia RODZINA. 

  

Ojciec zabił syna 
We wsi Opieczki gminy stołpeckiej 

podczas sprzeczki wynikłej pomiędzy Grze- 
gorzem Kucliarczykiem a jego ojcem ŚSzy- 
monem, ten ostatni uderzył syna widełkami 
od garnkow tak-silnie w głowę, że ten 
padł martwy. 

> Sprawcę zabójstwa policja Lareszto- 
wała. 

  

Zajście, jakie wynikło pomiędzy nimi, 
a które zakończyło się tak tregicznie, spo- 
wodowane zostało zbytnią arbitralnošc ą 
starego Kucharczyka który traktował 22 
letniego syna w ten sposób, że „nie pozwa- 
lał mu na najmniejszy sprzeciw, a zą każde 
żachnięcie się nie bacząc po czyjej stronie 
jest racja bił go nieraz niemiłosiernie. 

KRONIKA 

  

ŚRODA 
20 Dziś Wschód sł. g. 6. m. 58 

Feliksą Ząchód sł. g. 15 m. 43 
jutro 

jOfiar. NMP. 

Spostrzeżenia met Zakładu 
© Meteorologii U. S. B. 

z dma 19 — XI. 1929 r. 

ciśnienie 165 

średnie w m. ' 

temperatura l 206 
średnia 

opad za do- | SĄ 
bę w mm. } 

wiatr ю hodai 
przewažający Polui.-Zachodai 

Uwagi: pochmurne 
deszcz że iamdezr 

Minimum za dobę + 1 C 

Maximum za dobę -- ЗоС 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA 
+= (9) Z i ia Wydziału Woje- 

wódzkiego. W dniu 18 listopada r. b. pod 
przewodnictwem kolejnem p. Wł. Raczkiewi- 
cza, wojewody wileńskiego i Stefana Kirtikli- 
sa wicewojewody wileńskiego odbyło się 19 
z kolei posiedzenie Wydziału Wojewódzkie- 
go. Na posiedzeniu tem: 1) rozpatrzono 6 
spraw z dziedziny przepisńw o zwalczaniu 
alkoholizmu, 2) rozważono 23 odwołania od 
wymiaru podatków komunalnych, 3) zatwier 
dzono 2 uchwały finansowe sejmików po- 
stawskiego i mołodeczańskiego, 4) rozpatrzo- 
no i zatwierdzono dodatkowy na rok 1929— 
30 preliminarz budżetowy powiatowego 
związku komunalnego w Mołodecznie. Po- 
nadto poświęcono dużo uwagi kwestji utwo- 
rzenia i prowadzenia wojewódzkich central- 
nych zakładów opieki społecznej jak również 
w sprawie podziału pomiędzy powiatowemi 
związkami komunalnemi i m. Wilnem kosz- 
tów wykonania planu meljoracyj podstawo - 
wych na terenie województwa wileńskiego, 
który został zatwierdzony przez Radę Woje- 
wódzką na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 
r. b. Następne posiedzenie Wydziału Woje- 
wódzkiego zostało wyznaczone na dzień 16 
grudnia r. b. : 

— (y) Odznaka za szlachetny czyn. Mini- 
ster spraw wewnętrznych rozporządzeniem z 
dnia 6 b.m. nadał Leonowi Bielakowi, urzędni 
kowi wydziału powiatowego w Brasławiu me 
dal za ratowanie ginących, za wyratowanie 
tonącej w dniu 6. 8. 29 r. W dniu tym p. Bie. 
lak wyratował tonącą Wacławę Ryzenko, mie 
szkankę m. Brasławia, która kąpała się w 
jeziorze Dryświaty i w odległości 500 me- 
trów od brzegu na znacznej głębokości po- 
częła tonąć. Ryzenko została uratowana dzię 
ki szybkiej i umiejętnej akcji p. Bielaka, któ - 
w ostatniej chwili borykając się z falami 
wzburzonego jeziora dotarł z narażeniem wła 
snego życia do tonącej. 

— (a) Kanferencja w sprawach wychow. 
fizycznego. Wczoraj w urzędzie wojewódz- 
kim odbyła się konterencja poświęcona spra. 
wie wychowania fizycznego. W konierencji 
wziął udział wojewoda, dyrektor głównego 
urzędu W. F. i P. W. pułż Kabiński, pułk. 
Kruszewski mjr. Okulicki, mjr. Fildorf. Oma- 
wiano sprawę programu prac i potrzeby wy- 
chowania fizycznego na najbliższą przyszłość 

MIEJSKA 
— (a) Okr ycia głów sprzedawczyń nie 

obowiązuje. Starostwo Grdozkie wyjaśniło 
policji, że w sklepach spożywczych sprzeda- 
jący towar obowiązany jest nosić jedynie 
biały fartuch z rękawami, i natomiast obo- 
wiązek noszenia białych okryć na głowie zo- 
staje zniesiony i winien być /przestrzegany 
jedynie w piekarniach przy pracy, (przy ka- 
dziach). 

— (b) O stan EŃ w kinie miejskim 
Kinematograf przy ulicy Ostrobramskiej po- 
zostający pod bezpośrednią pieczą Magistra 
tu zdawało się winien swiecić przykładem 
dla prywatnych przedsiębiorstw tego rodzaju 
w dziedzinie utrzymania porządku i stosowa- 
nia się do obowiązujących przepisów. Tak 
jednak niestey nie jest, bowiem sala kinema- 
tografu miejskiego pozostawia co wieczór 
wiele do życzenia nawet najbardziej element 
pojęciom o czystości. «Podłoga sali pokryta 
dużą warstwą przyniesionego z podwórka pia 
sku, pod krzesłami leżą całe warstwy papie- 
rów i torebek po skonsumowanych podwie- 
czorkach i cukierkach, nadomiar złego zwię 
kszona ostatnio ilość krzeseł uniemożliwia 
wprost przejście przez środek. Na porząde 
czki w kinie miejskim należy zwrócić więk 
szą uwagę. 

— (y) Nowa linja miejskiej komunikacji 
autobusowej. Rozwój miejskiej komunikacji 
"autobusowej w Wilnie postępuje b. silnie. 
Zaledwie przed kilku dniami pisaliśmy o uru- 
chomieniu linji na trasie: Królewska — Za- 
rzecze, a już znów możemy poinformować 
naszych czytelników, że z dniem 22 b. m. 
uruchomiona zostanie nowa linja Wiłkomier- 
ska — Szpital Kolejowy oznaczona Nr. 4. 

Na linji tej będą następujące przystanki: 
Szpital Kolejowy, stacja kolejowa, szkoła 
techniczna, Archańgielska, Piłsudskiego, Sło- 

wackiego, Stefańska, Sadowa, Hala, Ratusz, 
Mickiewicza, 

Stry- 
Dominikanska, Želigowskiego | 
Mostowa, Bołtupska, Zwierzyniecka, 
charska i Sołtaniska. 

Jednocześnie z tem dowiadujemy się, że 
wszystkie 

zrzeszone autobusy kursujące w Wilnie. Dzię 
ki temu usunięta zostanie jedna z większycht 
bolączek dręcząca publiczność zmuszoną ko- 
rzystać z dobrodziejstw systemu biletów prze 

przyjęte zostały do spółdzielni 

sadkowych. 
— (0) _W sprawie nadużyć w agendach 

ostatnio « przez 
wydział prawny dochodzenia w sprawach 
nadużyć w agendach miejskich wykazały, że 
o popełnianych wykroczeniach służbowych, 
a nawet karnych, oprócz bezpośrednich wi- 
nowajców wiedzą przeważnie i inni praców- 

powodując się nieraz względami 
ci, koleżeństwa i t. p. nie komu- 

nikują o wykroczeniach przełożonym, umoż- 
liwiając w ten sposób popełnianie nadużyć 
przez całe miesiące, a nawet i lata. Pobudki 
tego rodzaju, aczkołwiek może nieraz mające 
dobre intencje, są nawskroś błędne i szkodli- 
we, gdyż dobro służby społecznej, jaką jest 
praca w instytucjach samorządowych, musi 
być probierzem postępowania pracownika 

miejskich. Przeprowadzone 

nicy, którz 
pobłażliwi 

miejskiego. 
Zwracając uwagę na powyższe, prezy- 

dent miasta p. Folejewski wydał okólnik do 
wszystkich sekcyj i wydziałów Magistratu m. 
Wilna, w. którym wzywa wszystkich pracow - 
ników miejskich nietylko do osobistego su- 
miennego traktowania swoich obowiązków, 
ale również i do zwracania uwagi na takież 
wykonywanie obowiązków przez współpra- 
cowników i podwładnych i do natychmiasto- 
wego powiadamiania swoich przełożonych o 
wiadomych im wykroczeniach służbowych 
karnych, popełnianych przez 

nia ksiąg i sprawozdań kasowych. 
Wkońcu okólnik uprzedza, że 

karnej, nietylko bezpośrednich winowajców, 
ale także i tych wszystkich, którzy tolerują 
wykroczenia innych pracowników traktując 
ich jako wspólników wykroczeń. 

— (0) Choroby 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, w 
ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie na 
tyfus brzuszny 8, plamisty 1, płonicę 3, bło- 
nicę 6, (3 zm.), ospę wietrzną 5, odrę 73, 
różę 2, krztusiec 1, gruźlicę 5, jaglicę 1, gry- 
pę 2, gorączkę połogową 1 (1 zm.), razem 
108 osób, z których 4 zmarło. 

SAMORZĄDOWA. 
(0) Posiedzenie wydziału powiato- 

wego. Dnia 22 listopada odbędzie się posie- 
dzenie wydziału powiatowego sejmiku wileń - 
sko-trockiego. Na porządku dziennym sprawy 
bieżące. 

— (y) Depesza Sejmiku święciańskiego 
do Pana Prezydenta. Sejmik święciański na- 
desłał do wojewody wileńskiego następującą 
depeszę: „Święciański Sejmik Powiatowy ze- 
brany na pierwszem swem posiedzeniu w od- 
nowionym składzie, prosi p. wojewodę o zło- 
żenie Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej i 
Rządowi zapewnień o pracy dla dobra Pań- 
stwa i samorządu. Równocześnie Sejmik Po- 
wiatowy wyraża Rządowi* Rzeczypospolitej 
gorące podziękowanie za udzielenie ludności 
powiatu, dotkniętej mieurodzajem w roku 
1928 wydatnej pomocy. 

— (0) Posiedzenie Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie, Dnia 25 i 26 listopada 
odbędzie się posiedzenie Okręgowej komisji 
ziemskiej w Wilnie. Porządek dzienny jeszcze 
nie został ustalony. 

WOJSKOWA. 
— (a) Zebrania kontrolne szeregowych w 

pow. Wileńsko-Trockim. Na terenie calego 
powiatu Wileńsko-Trockiego rozpoczęły się 
zebrania kontrolne roczników 1889, 1004 i 
1902. Szczegółowy plan stawań na komisje 
wywieszony jest w każdej gminie. 

— (a) Strzałami armatniemi żegnał 
gości 1 p. a. p. Leg. Wczoraj o północy 
mieszkańcy Wilna zanotowali szereg 
strzałów armatnich, które z racji nocy 
słyszane były bardzo daleko. 

To I p. artylerji polowej w ten spo- 
sób żegnał przybyłych na uroczystość 
15 lecia utworzenia pułku, gości, któ- 
rzy zgromadzeni na dworcu byli mile 
zaskoczeni tak. niespodziewanem — ро- 
żegnaniem. 

SZKOLNA 
— Zebranie rodziców uczniów państwo- 

wej szkoły technicznej. W niedzielę, dn. 24 
b. m. o godz. 12 w gmachu szkolnym przy 
ul. Holendernia 12 odbędzie się zebranie ro- 
dziców uczniów państwowej szkoły technicz - 
mej, na którem zostaną omówione sprawy 
bieżące jak również udzielane będą informa- 
cje o postępach uczniów w nauce. Udział ro- 
dziców jest konieczny. 

UNIWERSYTECKA 

— (0) Zmiany w Bibljotece Uniwersy- 
teckiej. Dyrektor Bibljoteki Uniwersyteckiej 
dr. Stefan Rygiel przenosi się na stanowisko 
dyrektora Bibljoteki Uniwersyteckiej w War- 
szawie, na stanowisko zaś dyrektora Bibljo- 
teki Uniwersyteckiej w Wilnie został miano. 
wany dr. Birkenmajer z Krakowa. 

pracowników 
miejskich. W szczególności zwraca się uwa- 
48 na konieczność bardzo skrupulatnego i 
sumiennego traktowania spraw finansowych 
oraz właściwego prowadzenia i kontrolowa- 

nadal 
wszelkie przekroczenia Magistrat będzie ści- 
gał z całą stanowczością, pociągając do od- 
powiedzialności dyscyplinarnej, ewentualnie i 

zakaźne w Wilnie. We- 

AKADEMICKA 

— „VIII Tydzień Akademika". Przygoto* 
wania do VIII Tygodnia Akademika zdołały 
już przybrać skrystalizowaną formę. Uzew- 
nętrznia się to w ustaleniu ramowego progra 
mu „Tygodnia”, rozpoczęcie stałego urzędc- 
wania Wojewódzkiego Komitetu Wileńskiegc 
VIII „Tygodnia Akademika* codziennie od 16 
do 14 i od 17 do 20 w lokalu Ogniska Aka 
demicikego (ul. Wielka 24, telefon 7—70). 
Główne punkty tego programu, to propagar- 
da w prasie, w radjo, i t. zw. propaganda 
żywa, wyrażająca się w  zainscenizowanie 
całego szeregu widowisk ulicznych. Charak 
ter propagandowy będzie miała również 
„Czarna Kawa”, która odbędzie się w Ka- 
synie Oficerskiem dnia 30 listopada r. b. Na 
uwagę zasługuje pomyślana na szeroką ska 
lę propaganda radjowa i w związku z tem 
transmisja 60 Akademickiego Kwadrans 
Radjowego do Warszawy w czasie trwani: 
„Tygodnia* w dniu 4-XII r. b. o godz. 18 
min. 45. Ponadto przygotowuje się tradycyj 
ny propagandowy „Czwartek Akademicki" w 
sali Śniadeckich U. S. B. przy wydatnyn: 
współudziale „żywej Gazetki*. Prócz tege 
została otwarta i rozesłana lista ofiar na 
rzecz Wileńskiego Komitetu Akademickiege 
VIII „Tygodnia Akademika" i wydrukowane 
w dużej ilości nalepki. Zarząd Bratniej Po- 
mocy Polskiej Młodzieży Akademickiej U.S.. 
B. powołał do współpracy w zbliżającym sie 
„Tygodniu“ rzesze młodzieży akademickiej. 
Z ramienia starszego społeczeństwa Sekcję 
Propagandy i Prasy objęli p.p. dyr. Szydłow 
ski, Sekcję Zbiórek — inż. Kazimierz Falkow- 
ski, Prowincji — radca Zdanowicz, Imprez 
— Marjan Kowalski. Pracę wykonawczą po 
wierzono: w Referacie Propagandy i Prasy 
— propagandę p. Kazimierzowi Hałaburdzie, 
prasę p. Januszowi Dybowskiemu, Refera: 
zbiórek — p. Władysławowi Drozdowskiemu 
i Henrykowi Holakowi referat list ofiar. Re- 
ferat imprez objął p. Kozłowski Antoni, refe 
rat prowincji — p. Stanisław Ochocki. 

— Z życia iego. Inauguracyj- 
ne zebranie w roku akademickim 1929—30 
członków Stowarzyszenia Akademickiego Pra 
cy Społecznej na polu gospodarczem U.S.B. 
odbyło się dnia 17 b. m. o godz. 11 m. 45. 
Przewodniczył He praw W. Stecki, sekreta - 
rzował kol. W. Sierzputowski. 
„ Po zagajeniu przez przewodniczącego 
i odczytaniu sprawozdania z działalności Sto- 
warzyszenia za rok ubiegły, sprawy planu 
pracy i S.A.P.S. omówił szczegóło - 
wo dr. praw W. Król, następnie zapropono- 
wał utworzenie sekcyj, w których b chcący 
pracować w danej gałęzi wiedzy członkowie 
mogliby się specjalizować. Po ożywionej dy - 
skusji na temat powyższy uchwalono powo- 
łać do życia następujące sekcje: rolnicza, 
przemysłowo górnicza, handlowa, pieniężno- 
kredytowo-skarbowa, konjunkturalna, regjo- 
nalna, albo ziem wschodnich, gospodarki Eu - 
ropy wschodniej, gospodarki ogólno_polskiej, 
kolonjalno morska i emigracyjna oraz pro- 
pagandowa. Następnie odbyły się wybory 
władz. Na miejsce dotychczasowego prezesa 
mg. praw W. Steckiego, który się zrzekł zaj. 
mowanego stanowiska obrano dr. praw M. 
Króla, na wiceprezesów powołano: mg. 
W. Steckiego i mg. praw B. Krzywca, na se- 
kretarza kol. W. Sierzputowskiego, na człon- 
ków zarządu kol. kol. J. Puchalską, A. Tu- 
bielewicza, W. Garniewicza i S. Hrycza. Do 
komisji rewizyjnej weszli kol. kol. W. Dy- 
nowski, Franciszek Michnowicz, i H. Urba- 
nek. Do Sądu Honorowego: mg. praw. T. 
Szczerbicki, mg. praw S. Malinowski, kol. 
kol. H. Korolkiewiczówna, M. Rutska, i J. 
Borzdyński. 

RÓŻNE 
— (y) Syn gajowego chrześniakiem Pa- 

na Prezydenta płocie śego Z kancelarji cy- 
wilnej Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na - 
deszło do p. wojewody w Wilnie pismo z 
zawiadomieniem, że Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej wyraził zgodę na wpisanie swego 
nazwiska w księgi metrykalne w charakte- 
rze chrzestnego ojca siódmego syna Fran- 
ciszka Wielickiego, gajowego Nadleśnictwa 
Popijarskiego w gm. „Mejszagolskiej . 

Gajowy Wielicki Franciszek, cieszący się 
powszechnym szacunkiem posiada cėrkę i 6 
synów. Do gromadki tej przybył mu w bie- 
żącym roku siódmy syn Ryszard, którego 
spotkał ten zaszczyt, iż ojcem chrzestnym je- 
go jest Pan Prezydent Rzeczypospolitej. 

Rodzinie gajowego doręczona będzie 
ozdobna książeczka wkładkowa P, K. O. z 
portretem Pana Prezydenta Mościckiego i 
napisem Prezydent Rzeczypospolitej swemu 
chrzešniakowi. 

Na książeczkę tę została w Warszawie 
złożona wkładka 50 zł. jako dar Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. Wkładka ta nie 
może być podjęta przed upływem 6 lat od 
dnia wydania książeczki. Na jednej z począt- 
kowych stron: książeczki jest wydrukowany 
następujący napis: „Rzeczpospolita wita Cię, 
nowy obywatelu i życzy ci abyś całe,swe 
życie miał opromienione słońcem szczĖšcia 
i powodzenia. Pamiętaj, że przyszłość twoja 
zależy od twojej pracy, sumienności i prze- 
zorności, a blaskiem życia twego będzie 
świadomość spełnienia obowiązku względem 
rodziny i Państwa”, х 

— (2) Konfiskata. Przyaresztowano na- 
czasopism litewskiego „Wilniaus Ryto- 
za umieszczenie wiadomości kolidują - cych z art. 1 rozporządzenia o prawie praso- 

wem. 
W związku z tem policja zakwestjono- 

wala w lokalach tego k NOGA 
egzemplarze tego nakładu. 

  

   

kład 

  

— We wczorajszej kronice p. t. „Z oka- zji35 letniej płacy ma i sekcie 
p. Anieli 

4. 491“ 

pracy zawodowej i społecznej 
Sztrallowej złożyli do jej uznania 
zostały zniekształcone następujące 

а2 a. J. Borek Borecki, Januszewski, Z. 
Kiejrysowa, St. Kusojciowie, M. Latour, E. 
Welerowie, A. Wejmamnowa, G. Wilczyńscy, 
co niniejszem prostujemy. 

W dniu dzisiejszym wpłynęło jeszcze na 
ręce ]ubilatki, zł. 0 — tak że suma zebrana 
wynosi zł. 500. 

— Wyjaśnienie. W celu uniknięcia jakich 
kolwiek nieporozumień ninejszem komiuniku- 
jemy że p. Leon Aleksandrowicz st. przodow- 
nik P. P., pełniący obowiązki skeretarza Ko- 
mendy P. P. na powiat Wileūsko.Trocki nie 
ma nic wspólnego z oskarżonym i skazanym 
st. przod. Aleksandrowiczem, w ostatniej roz- 
prawie przeciwko niesumiennym policjantom. 

 



    

  

  

* SŁ WMO 

— Podziękowanie. Sodalicje Marjańskie 
składaj ejszefh majserdeczniejsze Bóg ž $ Dów Jo Оа ама 20 go 23 listopada 1929 r. włącznie będzie wyswietlany film: składają niniejszem _ majserdec ; Šroda, 20 listopada 1929 ieiski zapłać Ks. Prob. Śledziewskiemu, chórom roda, stopada 1929 r. Kino Miejskie 
„Ostrobramskiemu“ 4 „Lutni“, Panom Prez. 

Ciemnołońskiemu i prof. Leśniewskiemu, oraz 

wszystkim, którzy zechcieli łaskawie i ofiar- 

nie przyczynić się do zorganizowania Poran- 

ku Marjańskiego, a również Uniwersytetowi 

St. Batorego za bezpłatne udzielenie sali. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt o wadach wymowy. Dr. Dy- 

lewski, asystent Kliniki Otolaryngologicznej 

U. S. B. po powrocie ze studjów specjalnych 

zagranicą, wygłosi odczyt pod tytułem „Wa- 
dy wymowy“. Wspomniana prelekcja odbę- 

dzie się w sali Kuratorjum Szkolnego (ul. 

Wolana 10), we czwartek dnia 21 b. m. o 

godz. 6 wiecz. (18 ej). Odczyt ma na celu 

wzbudzenie zainteresowania wśród lekarzy 

szkolnych i pedagogów do współczesnych 

metod leczenia wad wymowy. Pożądanem 

przeto jest, aby wszyscy Hekarzė szkolni, jak 

również pedagodzy byli na tym odczycie. 

Specjalne zaproszenia rozsyłane nie będą. 

Wstęp dla nauczycielstwa i lekarzy wolny. 
— Z T wa Eugenicznego. (Walki ze zwy 

rodnieniem rasy). 21 listopada w Poradni 

Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) dr. Ryn- 
Norszewski zakończy odczyt na temat „Cho- 

roby weneryczne i walki z niemi". 

Początek o godz. 6 wiecz. Wstęp wolny. 

— walne zebranie członków „ Związku 

Podoficerów. Dnia 21 b. m. odbędzie się do- 

roczne walne zebranie członków Ogólnego 

Związku Podoficerów Rezerwy okręgu wileń- 

skiego w lokalu związku Organizacyj Woj- 

skowych, przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 6—8 

o godz. 1f m. 30 w pierwszym terminie, o 

godz. 18 w drugim terminie, : х 
® — 81 Środa Literacka będzie miała za 
temat interesujące zagadnienie, mianowicie 

prof. Glixelli wygłosi referat p.t. O zadaniach 
regjonalnych Uniwersytetu Stefana: Batorego 

na Wydziale Humanistycznym. Później dy- 

skusja. ; 

Wstęp dla członków zwyczajnych, sym- 

patyków i wprowadzonych gości na zwyk- 

łych warunkach. и 
° KOMUNIKATY 

— XXXIIi Posiedzenie naukowe Wileń- 

skiego Towarzystwa Ginekologicznego odbe 

dzie się we czwartek, dnia 21 b. m. o odz. 

20 w lokalu Kliniki Położn. Ginekolog. U.S.B. 
Bogusławska 3). 

` Na porządku dziennym: 1) Pokazy cho- 

rych i preparatów z Kliniki Położn. Ginekol. 

U.S.B. i ze szpitala św. Jakóba. 2) dr. A. 

Waszkiewicz — Z kazuistyki torbieli nadjaj- 

nikowych. : 

— Kancelarja notarjalna. 19 listopada T. 

b. nowozamianowany motarjusz p. Włady- 

sław Sfrzałko otworzył swą kancelarję przy 

ul. Wielkiej Nr. 36. 

: TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dzisiej 

szy koncert Kwartetu Drezdeńskiego. Wobec 

niezwykłego powodzenia pierwszego swego 

koncertu, słynny zespół Kwartetu Drezden- 

skiego daje dziś, staraniem Wil. Tow. Fil. 

harmonicznego, swój ostatni koncert w sali 

Teatru na Pohulance o godz. 8 w. W progra- 

mie: Ditersdorf, Schuman, Debussy i in. Bi- 

lety w kasie zamawiań w Teatrze Lutnia od 

godz. 11 — zaś od 5 w kasie Teatru na Po- 

hulance. a: й 
— „Sen nocy letniej". Jutro wchodzi na 

repertuar arcydzieło W. Szekspira „Sen nocy 

letniej" w opracowaniu reżyserskiem A. Zel- 

werowicza. Interesujące to ze wszechmiar 

widowisko otrzymało nową artystyczną opra - 

wę dekoracyjną według projektu W. Mał. 

kowskiego. llustrację muzyczną Mendelsoh - 

na wykona zespół orkiestry pod dyrekcją 

utalentowanego kapelmistrza E. Dziewulskie- 

go. W przedstawieniu biorą udział wybitniej - 
sze siły zespołu oraz liczni statyści i balet. 

Zainteresowanie się publiczności olbrzymie. 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś ukaże się 

“po raz ostatni wyborna groteska Winawera 

„R. H. Inżynier, która zyskała ogólne uzna- 

nie dzięki oryginalnemu ujęciu myśli prze- 

wodniej oraz doskonałej grze całego zespo- 

tu z Karczewskim, Krellem Łubiakowskim, 

Wyrwicz-Wichrowskim, Szurszewską, Jasiń- 

ską i Malinowską na czele. Próby z „Ober- 
żystki' Goldoniego, dobiegają końca. ,War- 

ościowa ta sztuka ukaże się w piątek naj- 

bliższy w reżyserji E. Zelwerowiczówny. Do 
sztuki tej przygotowano nową wystawę. 

— Koncerty „Hariy* warszawskiej. Wy- 
stęp A. Dobosza. Przyjazd warszawskiego 
"Tow. śpiewaczego „Harfa” wywołał wielkie 
zainteresowanie. Zespół chóralny składający 
się z 40 osób pod dyrekcją W. Lachmana 
ze współudziałem znakomitego artysty opery 

- warszawskiej Adama Dobosza wystąpi w so- 
botę najb ą 23 b. m. o godz. 8 wiecz. w 
gmachu Teatru Lutnia. Drugi i ostatni kon- 
cert „Harły* odbędzie się w niedzielę 24 b. 
m. o godz. 3.30 p. p. Bilety nabywać moż- 
па м kasie Teatru Lutnia od 11—9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Island die Say ° Н — A 
Lux — Barka Miłości. 
Światowid — Na Stokach Cytadeli. 
Wanda — Student z Pragi. 
Eden — Tom i Tony zwyciężają. 
Piccadilly — Cyrk Rojal. p 
Kino słońce — Wałka namiętności. 
Ognisko Kol. — ćmy Paryża. 

WYPADKI I KRADZIEZE 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 18 
do 19 b. m. do godz. 9 rano zanotowano w 
Wilnie ogółem 52 wypdaki w tem kradzieży 
T, magły zgon 1, nieszczęśliwy wypadek 1, 
zakłóceń spokoju 8, wykroczeń administra- 
cyjnych 35. 

5 (c) Zatrucie się. Z niewyjaśnionych 
przyczyn zatruła się sublimatem Helena Pac- 
Pomernacka, zamieszkała przy ul. 3 Maja 7— 
8. Zatrutą odwieziono na kurację do szpitala 
św. Jakóba. 

— (c) Fatalny upadek z drabiny. Wczo- 
raj w dzień na ulicy miał miejsce tragiczny 
wypadek. х 

W czasie schodzenia do giebokiej piwni- 
ty potknął się i upadł głową w dół zamiesz- 
kujący w tym domu b. urzędnik Józef Wojt- 
xiewicz niedawno przybyły z Pińska. Obra- 
żenia odniesione w czasie upadku były tak 
ciężkie, że Wojtkiewicz odrazu zmarł. We- 
zwany lekarz stwierdził jedynie zgon. 

+ (c) Ciężkie poranienie szkłem. Pod- 
czas zawieszania obrazu Piotr Gierdziewicz 
(Szkupbina 40) zaczepił niechcący wiszący 
obok zegar, który spadając trafił mu na gło- 
wę raniąc go ciężko odłamkami szkła. Gier- 
dziewicza odwieziono do szpitala żydow- 
skiego. 

200) Zaczadzenie, Z powodu zbytnie- 
10 napalenia w piecu uległi zatruciu czadem 
Hinda Wieszkin i jej syn (Żydowska 3). Za- 
trutych zdołano uratować. 

3 = (c) Pożar garbarni. W niedzielę o 
_ godzinie 4 p. p. w garbarni Szapiry przy ul. 

_ ŹZwierzynieckiej 18 wybuchł w suszarni pożar 
który. zniszczył zapas skór. Straż ogniowa 
w chwili przybycia znalazła suszarnię całą 
w ogniu tak, że cały T skierowano na 
zabezpieczenie sąsiednich budynków, co cał. 
sowicie udało się. 

Straty spowodowane pożarem są znacz- 

    

se, 
‚ . — (c) Przejechany przez dorożkę. Na 
alicy Zawalnej wpadł Ród: przejeżdżającą do- 
rożkę i odniósł niezbyt poważne obrażenia 
młody człowiek nazwiskiem . Ponomarow 
(Zygmuntowska 22). Sprawcą przejechania 
okazał się dorożkarz Nr. 598. 

CZEM SKORUPKA NASIĄKNIE ZA 
MŁODU... 

Antonina Stachowska już od najmłodszego 
wieku miała zamiłowanie do „grypsa”, co w 
języku złodziejskim oznacza zwykłą kradzież 

lle razy ukradła ona, sama zapewne nie 
pamięta faktem jest natomiast stwierdzonym 
że karana już była trzykrotnie. 

Mając za sobą tak poważny staż, wpadła 
po raz czwarty. Zwykła, codzienna kradzież 
z niezamkniętego mieszkania przy ul. Święto 
jańskiej Nr. 1. Łupem złodziejki stało się u- 
branie, palto i kilka drobiazgów na sumę 140 
złotych. 

uma niewielka, a przykrość duża, gdyż 
sąd biorąc pod uwagę poprzednią karainošė 
skazał Stachowską na trzy lata więzienia. 
Sąd Apelacyjny, do którego odwołała się za- 
sądzona wyrok ten zatwierdził. (y) 

SPORT 
Walne Zgromadzenie WII. Z. L. 

A. — Roczny biians pracy 
W dniu 15. XI br. w lokalu Okr. Oś- 

radka w. f Wilno odbyło się doroczne 
Walne Zgromadzenie Wil Okr. Związku 
Lekkiej Atletyki przy udziale delegatów 

A OWCE E sap. Pogoń, N. 
„ S$, Makebi, 5 p. p. Leg., Strzelec . 

KI Sp. i S MP, PREY a. 
„Po zagajeriu zebrania przez prezesą 

wil. O, Z. L. A. kpt. Kawalca ustępujący 
Zarząd złożył b. obszerne sprawozdanie w 
którem zobrazowana została roczna b. wy” 
dajną działalność Związku. 

Oto kilka danych cyfrowych: 
W roku 29 stan stan ilościowy człon- 

ków Wil. O. Z. L. A. zwiększył się o 4 
kluby (w tej liczbie 1 zamiejscowy). 

Ponadto za pośrednictwem 3 podokr=- 
gów (uruchomionych w Lidzie, Baranowi- 
czach i Słonimiu) nawiązany został kon- 
takt z szeregiem innych klubów prowin- 
cjonelsych. 

Ilość zawodników zwiększyła się w r. 
29 o 228 jlość zawodniczek o 52. Zawod- 
ników klasy okręg posiada 9, zawodników 
klasy B — 45 klasy C 291. 

W ub. sezonie oprócz całego szeregu 
zawodników lokaln;cn panów i pań zorga- 
nizowane zostały przez Wil. O. Z. A. 3 
wielkie imprezy, które zgromadziły na 
Stadjocie sp. Ośrodka w. f. na Pióromon- 
cie tysiączne tłumy widzów i przyczyniły 
niezmieinie do propagandy lekkiej atelety- 
ki na terenie okręgu. 

Były to zawody międzynarodowe (na 
oiwarcie stadjonu) z udziałem znakomi- 
tych zawodników trzech z Finlandji, Łot- 
wy, Estonji, oraz z całej Polski, .na któ- 
ych uzyskano cały szereg świetnych wy” 
ników i rekordów państwowych. Dalej mecz 
miuędzymiastowy Warszawa— Wilno, zakoń - 
czony wielkim tryumiem reprezentacji Wil- 
aa nad stolicą (80:74, wreszcie pięciobój 
o mistrzostwo Polski Pań, przy udziale 
czołowych zawodniczek wszystkich okrę- 
gów z mistrzynią i rekordzistką Świata p. 
Matuszewską Konopacką na czele 

„ Dwaj zawodnicy wileńscy: Wieczorek i 
Gniech reprezentowali trzykrotnie barwy 
Polski w „zawodach międzypaństwowych: 
Polska—Rumunja, Polska—Węgry i Polska 
—Czechosłowacja, a p. Lewiadówna wzięła 
udział w meczu kobiecym: Polska—Au- 
strja 

W mistrzostwach Polski panów barwy 
okręgu reprezentowali zawodnicy: ;Wieczo- 
rek i Gniech (3 p. sap.) oraz Wojtkiewicz 
(Sokół Wiłao) — w mistrzostwąch Polski 
pań — Lewinówna (Makabi) i Kraśnicka 
(Strzelec) 

W roku 29 zdbyto w okręgu ogółem 
83 odznaki sportowe PZLA w porównaniu 
2 44 zdobytemi w roku 1928. Z liczby tej 
przypada 53 odznak na chłopców — 18 па 
mężczyzn i 12 na panie. 

liość sędziów w Okręgu zwiększyła się 
z 23 do 46 

Obroty kasowe Związku wynosiły 
15,146 zł. 67 gr. w porównaniu 4,205 zł. 10 
gr. w roku 28 

W końcu w roku 29 zapoczątkowano 
systematyczne badanie zawodników, (wiek) 
których zbadano ogółem 126 

W celu pobudzenia rywalizacji społecz- 
nej Wil. O. Z. L. A. wprowadził po raz 
pierwszy punktację najlepszego Klubu lek* 
koatletycznego ala panów i pań (punktacją 
ao 6 miejsc) dzięki czemu ruch  Sporto- 
wy w Okręgu ożywił się znacznie. 

W kategorji panów 1 miejsce w roku 
19:9 zajął 3 p. saperów (389 pkt), przed 
Pogonią (240 punktów) i Sokołem (Wilno) 
131 punktów. S 

W kategorji pań mistrzostwo zdobyła 
Makabi (112 punktów) przed Słuckiem (61 
puakt) i Pogonią (55 punktów). $ 

Rekoraow ustanowiono (poprawiono) 
w roku 1929—20 w kategorji panow i 14 
w kategorji pań. ; i 

Czołowy zawodnik Wilna Wieczorek 
ustanowił wspaniałym wynikiem (7040,58) 
nowy rekord Polski w tej konkurencji 

  

  

(poprawiony następnie przez Cejsika) — a 440. 
świetna zawodniczka wileńska p. Lewinów= 
na uzyskała nowy rekord Polski w pchnię- 
ciu kulą (11.07) bijąc poprzedni rekord H. 
Konopackiej. 

— (c) Udaremnicme samobójstwa. W 
ubiegłą niedzielę usiłował powiesić się Ka- 
zimierz Wieromiej (Gimnazjalna 10. W 
chwili, gdy desperat zawisł już na pętli, do 
mieszkania wbiegła siostra jego i widząc co 
się święci, bez namysłu rzuciła się w jego 
stronę i przecięła sznur. Taksamo  udarem- 
niono zamach samobójczy, niejakiego Puj- 
kiewicza (Pionierska 4) który będąc pijanym 
wypił esencji octowej: W obu wypadkach 
przyczyny targnięć na życie nie są ustalone. 

— (c) Ostrzelanie autobusu. W pobli- 
żu ulicy Legjonowej na drodze wiodącej z 
Radunia nieznani osobnicy ostrzelali autobus 
kursujący na linji Radun-—-Wilno. Szczęšli- 
wym zbiegiem okoliczności nikt z jadących 
nie został ranny jedynie kula wybiła szybę 
w drzwiach wejściowych. Jakie były powody 
NU it kto był tego sprawcą ustala po- 
icja. 

— (c) Dwie kobiety przejechał nieostroż 
ny woźnica. Wczoraj o zmierzchu ul. Lipów- 
ką pędziła fura chłopska kierowana przez 
pijanego najprawdopodobniej woźnicę, która 50 
nie zwracając uwagi na przechodniów omal 
nie wjeżdżała na chodnik. 

W tym czasie przechodziła tamtędy Wi- 
ktorja Zakrzewska (Jerozolimska 26) i Anma 
Filipowicz (Lipówka) które wpadły pod ko- 
pyta lecącego na złamanie karku konia, Obie 
kobiety odniosły ogólne poranienie a szcze- 
gólnie dotkliwie została przygnieciona Za- 
karzewska, którą musiano ulokować w szpi- 
talu św. Jakóba. 

— (c) Ujęcie przemytnika. Na odcinku 
Rudziszki żołnierze KOP ujęli niejakiego Pio- 
trą Wiśniewskiego, który usiłował przemycić 
do Polski 4 pudy cukru litewskiego, 

Przemytnika osadzono w areszcie, zaś cu 
kier skierowano do urzędu celnego. 

— (c) Wysiedlenie. Na odcinku Niemen- 
czyn Litwini wysiedlili na nasze terytorjum 
dwie staruszki, które pozbawione całego do- 
bytku, znalazły się teraz bez jakichkolwiek 
środków do życia. . 

  

11,55—12,10: Transmisja z Warszawy: Sy: 
gnał czasu. 12.05 — 13.10: Muzyka z płyt 
gramofonowych. 13.10—13.20: Tr. z Warsz. 
komunikat meteorologiczny. 15,40 — 16,00: 
Program dzienny, repertuar i chwilka li- 
ewska. 16.00 — 16.15: 5W czwartą rocz- 

nicę śmierci Stefana Żeromskiego” poga- 
dankę wygł Tadeusz Łopalewski. 16.15 — 
1655: Koncert orkiestry dętej 6 p. p. leg. 
16.55—17.20: Audycja dla dzieci. „Przygody 
Romcia* wedle opowieści Julji Piaseckiej 
p. t „Koledzy Romcia* w wykonaniu -Ze- 
spcłu Dram. Rozgł. Wil 17.20 .45: 
Niespodzianka teatralna. 17.45 — 1845: 
Transm. z Warszawy. Koncert. 18.45 — 
1y.05: Kwadrans akademicki. 10.05— 19.30. 
Audycja literacka, zradjofonizowane frag- 
menty z utworów Stefana Żeromskiego Ww 
wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19.30—19.45: 
Kurs języka włoskiego 4-ta lekcja, prowa 
dzi dr. janina Rostkowska. 19 45—20.05: 

ЗА^ 

ul. Ostrobramska 5. 

ЗАН SKA 
wa Świat yś 

(ARCYKSIĘŽNICZKA i SYN „GHIETTA.*) Dramat życiowy w 10 aktach. W roli arcyksiężniczki — 
HENNY RORTEN, w roli rabina — A. MORAWSKI, słynny wykonawca roli cadyka w DYBUKUY 
GHETTO MAŁOPOLSKI CESARSKI BURG w WIEDNIU. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek 
seansów od g. 4. Następny program: „WIOSENNA PARADA*. 

  

KINO-TEATR 

„HIELIDS“ 
Wileńska 38. 

Wielki wzruszający dramat erotyczny. 
W roli gł. Tytan ekranu genjalny Conrad Veldi 

PREMJERA! Sensacja wszechświatowa! 
Po ężne arcydzieło! Nowa wislka kreacja mistrza ekranu 

NARZECZONA ||. 68 
i jego utalent. partnerk2 Elga Brink przepiekna 

Niebywała emocynująca akcja! Potężna gra! Niebywała treść. Szalone napięcie! Filmten z wielkim powodzeniem | 
demonstruje się jednocześnie w Warszawie w największem feszeneb. kinie „Crloseum*. 

Honorowe bilety nieważne. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1015. 

  Program na czwartek, sygnał czasu z War- DZIŚ! aid с w wspaniał 6 . szawy i ozmaości. 2005 -20.30: „Katedry KINO-TEATR Śl Włodzimierz Gajdarow i ai Wyki a „ae p : 
rancuskie“ odczyt wygt. architekt Jan Bo- 4 8 $ R | wschodni w 10 akt. O mi rowski. 20.30-24.00: Mi, z Warszawy „HOLLYWwaOA“ WŁ DCA AHA szeiką ku białej kobiecie 
Koncert, feljeton, komunikaty i muzyka Mickiewicza 22 NAD PROGRAM: Tygodnik flmowy. Początek seansów 4, 5.30, 7. 830: i 10.25. 
taneczna. "i Traasmisįa radjowa e poczekaini   
  

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 19 listopada 1929 r. 

Papier. procentowe państw. 
5 proc. Pożyczka Premj. ser. Il. 1926 r. 

5 dol. w złotych 65 

Listy zastawne. 
4, i pół proc: Wil. Banku Ziemsk. ZŁ 100 zł. 

w złotych 52.60--—,— 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
19 listopada 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Iranz, Sprz. Kupno 

Dołary 8,89,5 8,91,5 8,87,5 
Belgja; 124,65, 124,96, 124,34 

Kopenhaga 238,90, 239,50, 238,30 

Budapeszt 155,84 — 156,24 155,46 
Holandja 359,61 360,51 358,71 

Londyn 43,46, 43,51. 43,355 
Nowy-York 8,90 8,92 8,28 
Oslo 237,52 238,12 235,92 

Paryż 35,10, 35,19 35,01 
Praga 26,41, 26,46,5 26,34, 

Szwajcaria 172,90, 173,33, 172,47 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3113 
Stokholm 239,57, 240,17 238,97 

Wiedeń 125,40 125,71, 125,09 
Węg:; 155,57 155,97 15517 
Wło: izy 46,67, 46,79, 46,55, 

Marka niemiecką 243,17, 
Gdańsk 173,70. 

Akcje. 
Bank Polski 169,— 168.50 Powszechn 

Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
85. Cukier 31.— Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 19.— Norblin 83, Ostrowiec 70.-- 
Starachowice 22.50 — Zieleniewski 80,— 

80. Parowozy 24. Węgiel 73. — Paro- 
wozy 25, —. Borkowski 9.  Spiess 152. 
Lilpop 35.50 Zachodni 80.— Kijewski 90. 
Klucze 8,50 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
103 Firley 41. Bank Dysk. 127. Nobel - 14, 
Rudzki 30,— Haberbusch 106. Bank Hand- 
lowy —119. у 

Papiery procentowe: 
. Pożyczka inwestycyjna 119.—  Prem- 
owa dolarowa 69.50 5 proc. konwersyjna 
0,25. 6 proc.dolarowa 80.50 10 proc. kole” 
owa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,50. 8 proc. 

Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli» 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc 
83,25, 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,25 
8 proc. warszawskie 67,50.5 proc. warszaw- 
skie 50.50 8 proc. Łodzi 60,50. 5 proc. 
Siedlec 69.— 8 proc. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.50. 5 proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74. 4 proc 
ziemskie 40.25 6 proc. poż. konw. Warsz. 
—50. 4 i pół proc. warsz. 41, Kalisz 57. 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 19 listopada r. b. 
Ziemiopłody: pszenica 37—40, żyto 

25-—26, jęczmień 24—25, owies 24—25, gry» 
ka 29—31, otręby pszenne 21—22, żytaie 
18—19, ziemniaki 7--8, siano 10—12, słoma 
8-9, makuchy Iniane 47—48. Tendencja 
ias Padaž dostateczna, įzapotrzebowanie 
małe. 

Mąka pszenna 80-90, żytnia razowa 
30—33, pytlowa 36—40 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 89 — 
100, gryczaną 80 90, owsiana 80— 110 
erłowa 60 — 80, pęczak 55 — 
kg. manna 100—130. 
Mięso wołowe 200-240, cielęce 290— 

300, baranie 180—200, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—-420, 
sadło 380-400, smalec wieprzowy 420— 

"Nabiał: Mieko 40--45 gr. za litr, Smie- 
tana 200— 220, twaróg P za 1 kg 
ser twarogowy m masto niesoi 

600 -- 650, solone 540—600. ka 
Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa:  fasolą biała 140 —160, 

kartofle 9 — 10, kapusta świeża 9 —. 
10, kwaszona 25-30 marchew  15—20 
(za klg.) buraki 10 15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 7- 10 zł, za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 100—120 га 
kg. kalafiory 80—100 za główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg., kompotowe 50—80, gruszki Igat, 150-— 
200, II gat.100--20,Sliwki węgierki 170—180. 

Drób: kury 5—7 zł. za sztukę, kurczę” 
tą 250—300, kaczki 8--9, młode 400—500, 
gęsie 12—15, młode 8-10, indyki 20—25, 
młode 12 15 zł. 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 280— 
350, szczupaki żywe 550—600 śniętę 250 -- 
380, jeszcze żywe 500—550, śnięte 280 -- 350, 
karpie żywe 475—500, śnięte 250 - 300, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 250—280, oko- 
nie żywe 500 - 550, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—400, siela- 
wa 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 
naa: 250—280, płacie 180—250, drobne 

Len: Len surowiec 1 gat. 250 — 2.60 
dolarów amerykańskich za pud, len trze” 
pany :350 — 3.60 dol. za pud.  Śiemie 
Iniane 1.27 dol. za pud. (n). 

  

OGŁOSZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru IV, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Św. Michalskiej Nr. 8 zgodnie z art. 1030 U. 
P. C., ogłasza, iż w dn. 27 listopada 1929 ro- 
ku, o godzinie 10 rano, w Wilnie, przy ul. 
Piotra i Pawła Nr. 9 odbędzie sprzedaż z 
licytacji publicznej majątku ruchomego Sta- 
nisława WOŁEJSZY składającego się z do- 
mu i zabudowań drewnianych oraz płotu na 
rozbiórkę, znajdujących się na ziemi Skarbu 
Państwa, oszacowanego na sumę złotych 
1.200, na zaspokojenie „pretensji Tomasza 
Borysewicza. 2280—V1—0 

Komornik Sądowy (—) A. Sitarz. 

  

POLSKIE KINO 

„Wanda” 

Wielka 30. 

„Zdrada czy 
„nłe zdrada” KADKOBIETĄ 

Dziś! Konflikt między miłością a obowiązkiem! 
emocjonujący dramat w 12 akt. 

W rol. głownych czarująca 

o: Jameson Thomas 
Matja Corda 

  

Kino - Teatr 

„NA ZGLISZGZACH NAMIĘTNOSCI" 
  

Dzis premjera! Od dnia 20 listopada 1920 r. monumentalny dramat erotyczny. MIŁOŚĆ AKTORKI 
w 10 aktsch, W rolach głównych stuprocentowy 

  

„Stońce* I и ` męszczyzna SHILTON SOLLĘ i szampańska nowa 
ui. Dąbrowskiego 5 gwiazda ekranu PRZEPĘKNA.? — | WALKA O UKOCHANĄG o sami arcywesola say as 

i u! Niemiecka 26, 
g BIELINIS === Wielka doroczna === 

MĄTERJAŁY damskie i męskie zlmowe i letnie. 
Wełna, Jedwab, firanki, gobeleny, plusz 

  

  

łomitt Hator Towanyntwa kredytowego miasia Wilna. 
zaprasza pp. Pełnomocników Towarzystwa na Nadzwyczajnej BĘ Rosmetyka i 
Zgromadzenie, które ma się odbyć w niedzielę, dnia 22-go 
grudnia 1929 roku, © godzinie 6-ej pp. w lokalu Towarzystwa mean sa ógł 
przy ulicy Portowej 4—4, # następującym porządkiem ama 
dziennym: Gabinet 

1. Zagajenie i wybór Przewodniczącego; 
2, Zatwierdzenie wykazu członków Towarzystwa Oraz 

ustalenie ćaty zwołania ogólnego zebrania członków  Towa- 
rzystwa celem dokonania wyborów Pełnamocników Towa- 
rzystwa ($ Statutu Towarzystwa); 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4, 

kobiecą kon- 
3. O emitowaniu Il-ej serji 6 proc. listów zastawnych; 
4. Sprawa nabycia nieruchomości dla potrzeb Towarzystwa Dodę sery a 
5. Wolne wnioski. jej skazy i brakis 

UWAGA! Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na 
ilość obecnych na niem Pełnomocników ($ 74 Statutu). sFiiOrboropaoa > ry. Wypadanie wło- 

sów i łupież. laj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 

  

  

  

Wspólnika z kapifałem 1000-2000 i0], | Cosziennis od e 1072 
„ się do poważnego, dobrze prosperującego w cent- KOBIEC * 

РШШШ@ rum miasta i mającego duźą przyszłość intere- UFO Grosserycje 
doskonali, odświeża. 

su, Przyjmitmy tylko solidnego i mogącego przyjmować 

czynny udział w , prowadzeniu interesu. Pośrednictwo 
usuwa braki i skazy, 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 

wykluczone. Z Koki 
= i eczniczej DI 

Adresw BIURZE OGŁOSZEŃ S. JUTANA £—| į, a ao 
Wielka 18 m. 9. Przyj. 
od g' 10—7. — 

j"* meczaca 

Wilno, ul. Niemiecka 4. Tel. 222. 

  

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE 
(ul. Wieika 66 tel. 1253) 

OGŁASZA, Iż POSIADA DO SPRZEDANIA: 
1) Papierówki świerkowej surowej 50.000 m.p w tem 

22.000 m.p. papierówki cięcia ietniego łupanej o długości polan 
4 m. i 1.10 m. — reszta cięcia zimowego skrobana o długości 
polan od 1 m. do 2,20 m. do obejrzenia na st. Jaszuny, Landwa- 
rów, Zawiasy, Nowo - Święciany, Orany i_ inne. 

2) Sosnowych podkładów eksportowych (Szwel) 14.000 szt. 
do obejrzenia na st. Mosty, Jaszuny, Oikieniki, Usza, Dukszty, 
Rudziszki i inne. 

3) Sosnowych kloców i dłużyc tartacznych 20.000 m.3 dłu. 
gości od 4 m. i wyżej i grubości cienkiego końca od 20 cm. i 
wyżej. 
. 4) Blokow sosnowych 2.500 m.3 dlugošci od 4 m. i wyžej 
i grub. cienkiego końca od 30 cm. 

5) Drewna sosnowego kopainianego 20.000 m.3 
6) Sosnowych słupów telegralicznych (belgijskich i irancu- 

Iskich) 2.000 m.3. 
7) Sosnowych ktoców i diużyc (langholtz) 5.000 m.3. dłu. 

gości od 7 m. i wyżej i grubości cienkiego końca od 25 cm. i 
wyżej, loco place kolejowe lub franko wagon ewentualnie loco 
bindugi rzek spławnych w kierunku Gdańska. 

8) Świerkowych kloców i dłużyc tartacznych .10.000 m.3 
długości od 4 m. i wyżej i grubości cienkiego końca od 25 cm. 

i wyżej. š 
9) Osikowego drewna użytkowego zapałczanego 1.000 m3 

w dłużycach od 25 cm. średnicy cienkiego końca wyżej loco 
bindugi rzek: Dźwiny, Dzisny oraz cih dopływów. | 

Oferty pisemne na kupno sortymentów wymienionych pod 
pozycją: l i 2 uprasza się składać do dnia 1 grudnia rb. Na po- 
zostałe sortymenty do dnia 15 grudnia rb. 

W ofertach należy wymienić cenę loco place kolejowe przy 
stacjach lub torach względnie franco wagon stacja załadowania. 

Q warunkach sprzedaży i wszelkich informacyj udziela Od 
dział Handlowy DLP. j 

Tranzakcje będą zawierane w miarę zgłoszenia ofert. Ł. | >, Sai 

DYREKCJA LASOW PANSTWOWYCH 
W WILNIE 

M mmscanacn 

Poszukuje się 
mieszkania 3 pokojo- 
wego, ewentualnie 2 
dużych pokoi ume- 
blowanych. Zgłosze- 

2dużepok 
  

0р 
dami, z 

NA BIURO, od zaraz 
do wynajęcia. Jagiel- 
lońska 8, m. 16. si о 

i POSADY Ę 
Poszukuję 

posądy 

go 

prowadzenia 
darki rolnej. 

miecki. 

  RI | syjski i niemiecki, po- maszyna do pisania, 
szukuje posady, 

ĘJ Terza gz dzieci O si Bie о 
gnowania chorych. 

ZĘ A = AKDSZERKI SB Żcadzą się na wyjazd. 
Bloczaczzczz W. Pohulanka 9, inż. dwa domy murowane 

Zarząd Spółdzielni Właścicieli Autobu- Horski. 
  

  

Atuczerka Smiałowska 

leńska Nr 26. 
  

я zaraz inteligentn. .. nia do adm. „SłOwa”. nienka w Ghraktaze 
"—" wychowawczyni 

trzyletniego chłopczy- wyborową po 10 gr. 
ka (pożądana 

ze wszystkiemi wygo- blanka) т 
telefonem, osobfste, ul. Kolejo- kapustę ma do wy- 

пада'асе się również wa 15 m. 5. 
KR 

ВАМ НА0 9. — 

RZA УВ КАСЕ› ПУОН R 

pozostałe z licytacįi: 
Taksówka Forda 950 

młouszego zł, pianino 1200 zł., 
buchaltera, księgowe- duży kredens, szafa z 

lub rachmistrza. lustrem, tremo, 
Posiadam znajomość szyny 

gospo- e'ektrolux, centryfuga, ; 
Znam 2 kandelabry bronzo- ; Dom H-K „Zachę- 

gruntownie język nie- we, różne żyrandole | ta" Mickiewicza 1, 
Zgłoszenia elektryczne, palto fo- 

do adm. „Słowa* pod kowe, dywan perski, "=== 
Jornetka polowa, cyt: 
ra, kilka pierścionków 

(soba inteligentna z brylantami, broszka 
l znającą języki brylantowa, 

polski, francuski, ro- Złoty 

do Lombard, Biskupla 12 

— gze sklepem od ulicy REC 
LOWA A Unieważnia się 

wyprzedaż resztek 
i wysortowanego towaru 

Kamgarny,  Szewioty. 
i portjery. 

Ceny wyjątkowo n skie. 

W domu czy w po- | 

dróży.... : 

+. možna się dobrze ogolic 
1 posiadać zawsze miłe uczucie 
czystości. używając nożyków 
Gillette. Mie: zawsze paczkę 
zapasowych nożyków, by ich 
przypadkiem nie brakło. 

  

  

i LOKALE SPoszukujemy Student 
zdolnych mechaników U. S. B, udziela ko- 
samo c ho d © wych, repetycyj — specjal- 

Wi-ność nauki humani- 
—zstyczne. Zgłoszenia 

do adm. „Słowa* pod 
„Korepetytor“. —e 

MARCHEW 
Nantejską* 

Auto Garaže“, 

  

Potrzebna 
  

do „Karotę 

froe- kg., i II gatunek po 
zgłoszenia 6 gr., buraki jadałne i 

—0 przedania maj. > 
ET U. S. B. Tele- 
94. zė 

Fabrykę mydła 
sprzedam Mogę czę- 
ściami. Oferty pisem- 
ne do adm. „Slowa“ 

Sprzedają się SSR... — 
DOLARY, ZŁOTO 
w rublach i każdą 
walutę  lokujemy 
na dobre oprocen- 
towanie z gwa- 
rancją zwrotu w 

tejże walucie 

ÓŻ NE 

ma- 
do szycia, 

tel. 9-05. 

AGUBY 
херагеК zag . > 

p VNT IA MS 

SronOBIELO gubioną książkę 
wojskową, wyd. 
przez P. K, U. w 

Staro - owięcianach, 
roczni › па imi 
Włądysława Barana, i 
; unieważnia się. '0 ez на 

SPRZEDANIA 
wpobliżu dworca 

sów w Wilnie, ul. Mickiewicza 22 m. 29, grąz Gabinet Ko: o 9  mieszkaniac { 
ogłasza przetarg na dostarczenie benzyny tyczny usuwa grass a c” Około a PR Z now = z о * е 4 о { a. w ilości 10 cystern miesięcznie. szczki, piegi, wągry, Ofertę z kdaśnółaczć Sooo aaa, Spėktorą Sauiną łupięt, brodneki, Ku. 

rzajki, wypadanie wło” 
sów, Mickiewicza 46. 

Zarząd. 

BAEZESZZEN CAC CZCI OBO C7 
та 

nie napisanem žycio- Hipoteka wywołana. Głowackiego, 
rysem przyjmuje fir- Szczegóły w Sklepie 

a „Auto - Garaże” B-ci 
Wilno, Wiieńska 26. Tracka 3. 

Stefan 
araiewicz, lnspektor 

Gołębiowskich Organ. T-wa Ubezp. 
—0 — [„Ечгора“. 

  Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

  

Drukarnia „Wydawnietwo Wileūskie“, Kwaszelna 23, 
ga 
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