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„W PERSPERTYOIE 
| TYGODNIA 
i 11 XI. — 19 XI. 

— Sesja parlamentu angiel- 

skłego otwarta przed paru tygodnia- 

mi budzi powszechnej; zainteresowanie 

' zarówno pod względem spraw, które 

' zaalazły się na porządku dziennym 

obrad jak i dlatego, że jest to pierw- 

Szy występ parlamentarny rządu Mac 

Donalia po zwycięstwie wyżborczem. 

Przy otwarciu sesji wniósł rząd 

trzy projekty ustaw: bill o rozszerze- 

niu ustawy w Sprawie pomocy dla 

wdów, uchwalonej dwa lata temu, bill 

węglowy i bil! o bezrobociu. Wniesie- 

nie projektów ustaw z zakresu polity- 

ki wewnętrznej zdawałoby się powin- 

'no przesądzić charakter debaty parla- 

mentarnej na rzecz "spraw wewnętrz- 

nych Aauglji. Tymczasem przebieg 

pierwszych kiiku posiedzeń parlamen- 
"tu sprawił niespodziankę. Opozycja 

zgłosiła szereg interpelacyj w _ spra- 

wach: nawiązania stosunków z Sowie- 

tami, Egiptu, ladyj i wobec tego ob- 

Tady nad wniesionymi przez rząd pro- 

jektami, autonomicznie uległy odro- 
czeniu, rząd bowiem zmuszcny był 

 ©dpowiadać na zapytania opozycji.Ą 
| Znawcy sytuacji parlamentarnej w 

_ Anglji w tem zgłoszeniu przez opo* 
Zycję interpelacyj na pocrątku sesji 

upatrują manewr taktyczny opozycji, 

która nie dąży do obalenia rządu Mac 
„ Donalda, jak wiadomo nie posiadają- 
$%cego większości, przy pierwszej lep 
k „okarji, ale zmiema do Zaostrzė- 

| mła sytuacji wewnętrznej tak, aby ga- 

binet Labour Party skompromitował 

się wobec wyborców przez niedotrzy- 

_ Manie obietnic przedwyborczych, prze- 

_ dewszystkiem w dziedzinie bezrobocia 
| i poprawy w przemyśle węglowym. 

| Kalkulacje i nadzieje opozycji znajdu- 

ją potwierdzenie w rozdźwiękach, któ- 
| Te ujawniły się ostatnio w łonie partji 

| Pracy, Grupa Maxtona (lewe skrzydło 
| Labour Party)gostro krytykowała rząd 

| Mac Donalda, twierdząc, iż w dziedzi- 
` mie bezrobocia prowadzi oa politykę 
| konserwatystów. 

  

  

    

        

    
   

    

   
   
    

     
   

  

   
    

  

    

   
    

    
    
    

   

   
    

     
    

    
    

    

   

— Kryzys węglowy. Angielski 
Przemysł węglowy przeżywa stały kry 

'zys. Zasadniczą przyczyną jest brak 

 Tynków zbytu. Obecnie zbyt węgla 
angielskiego spadł o połowę. Dzieje 

Się to dlatego, że węgiel jako energja 
| cieplenia zastępowany jest coraz czę” 
 Ściej przez elektryczność. Aby zara- 

| dz złu, rząd konserwatywny wpro: 
Wadził w przemyśle węglowym 8 go- 

dzinny dzień pracy zamiast 7-miu go. 
dzie ustanowionych w roku 1918 tym. 

SP nogło to, ale ie wiele. Niektóre 
kopalnie do dziś dnia stoją nieczyn: 
Ne, właściciele ich bowieia są ziujno- 

Wane. Górnicy pracują w tych kopal: 
iąch, otrzymując po 15 szylingów ty- 

godniowo, oczekując kledy wznowio- 

| la pędzie praca. 

| Projekt lewicy Labour Party upań: 
Stwowienia kopalń nie usunie kardy- 

| Malnej przyczyny braku popytu na 
| Węgiel angielski. Rząd Mac Donalda 

Zdaje sobie z tego sprawę I dlatego 
SWe wysiłki dla złagodzenia kryzysu 
Węglowego skieruwuje w innym kie- 

„Tunku, a mianowicie: w kierunku za- 
ace rynków zbytu. Właśnie 
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MArGž Iorda Thomasa $do Kanady a, 

Następnie wizyta EMac Donalda w 

 Oitawie miały na celu pozyskanie 
Nanady jako odbiorcy węgla angiel- 

ego. Wysiłki te uwieńczone zo- 
ASH powodzeniem. Anglia będzie 
kupowała kanadyjską pszenicę i 

zboże, Kanada—angielskt węgiel. Sta- 

 Rowisko Snowdena na konferencji w 
"aadze w sprawie węgla reparacyjne- 

80 było podyktowane również wzglę- 
j i o zabezpieczenie dla angiel- 

4 Skiego przemysłu węglowego rynków- 
pu Anglja uzyskała wtenczas za: 
 Bewnienie dostawy w wysokości miljo- 

a ton węgla dla Włoch. 

Wszystko to jednak nie przy: 

losło odprężenia w, sytuacji, którą 
komplikują demagogiazne żądania 
wiązków zawodowych i grupy 
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ECHA STOLICY 

Audjzencja na Zamku 
WARSZAWA, 20- XI. Pat. Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
dziś w godzinach południowych dy- 
rektora Monopolu BSpirytusowego p. 
Krahelskiego, który przedstawił się 
głowie państwa na swem nowem sta- 
nowisku. Następnie Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął _ delegację 
Związku Straży P.żarnych z  preze- 
sem Związku wojewodą Twardo na 
czele, wreszcie dowódcę Korpusu 
Ochrony Pogranicza gen. Zosik-Tes- 
Saro, który wręczył Panu Prezydento- 
wi odznakę honorową KOP. 

związek Sfraży pożarnych 
u Marszałka Piłsudskiego 

WARSZAWA, 20—11. Pat. W dniu 
20 bm. p. Marszałek Piłsudski przy- 
jął w Belwederze na dłuższej audjen- 
cji zarząd Głównego Związku Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z 
prezesem Głównego Związku woje- 
wodą warszawskim Stanisławem Twar- 
do na czele, 

Delegacji towarzyszył major dy- 
plomowany Władysław Rusin, przed- 
stawiciel M. S. Wojsk. w radzie na- 
czeliej Głównego Związku Straży Po- 
żarnych. Witając p. Marszałka wy- 
głosił p. prezes Stanisław Twardo 
następujące przemówienie: 

Przemówienie wojewody Twardo 

Panie Marszałku! Lat osiem upły- 
wa od chwili, gdy, jako Ówczesny 
Naczelnik Państwa, nazwałeś Pożai- 
ną Straż siostrzycą armji. To zobo- 
wiązało, stworzyło nakaz moralny. 
Gdy więc armja w latach pokoju ma- 
lała lczebołe, jej siostrzyca rosła i z 
3 tys. straży dobiegala dziś do 8i 
pół tys. jednostek o ćwierci miljona 
zorganizowanych. 

Okrzepła jej działalność i siłą 
moralna. Druhowie-strażacy żywią w 
sobie symbole ogni dwojakich: gaszą 
pożary, które wzniecono w dobytku 
mienia ludzkiego i rozniecają  pło- 
mień ducha, budując nieziszczalne 
pomniki , braterstwa serc ludzkich. 
Dlatego, choć różnie biją ssrca, za: 
pewnić możemy Cie, Panie, że gdy 
niszczące żywioły  zagrożą naszej 
Ojczyźnie, znajdą Karne, zwarie i 
wierne szeregi czuwających straży, 
Przyszliiśmy dziś znowu do Ciebie, 
Wodzu, abyś nam nadal pozwolił być 
armji siostrzycą, aby Oošwiadctyč, że 
stając do wyścigu pracy w  szere- 
gach oddziałów wychowania fizyczne-, 
go i przysposobienia wojskowego 
idziemy za Twoim przewodem, jako 
budowniczego Polski nowej. 

Wspólna fotografia ' 

Po wysłuchaniu przemówienia i 
przywitanu się p. Marszałek rozma- 
wiał czas dłuższy ze wszystkiemi 
członkami delegacji, poruszając zwłasz- 
cza bardzo obszernie. sprawę przy: 
sposobienia wojskowego i zachęcając 
d* wprowadzenia go w najszerszym 
zakresie w streży pożarnych. Następ- 
nie informował się p. Marszałek ob- 
szernie co do rozwoju liczebnego i 
pracy Organizacyjnej straży, 'omawia- 
jąc dotychczasową; iniensyw ną pracę 
straży ogniowych w zakresie wycho- 
wania fizycznego i kulturalno społecz- 
nego. Po dłuższej ożywionej rozmo- 
wie p. Marszałek sfotografował się 
z uczestnikami delegacji. Sama aud- 
jencja, jak również doskonały humor 
i ożywienie JMarszałka Piłsudskiego 
orez żywe ralnteresowanie się jego 
sprawami Społecznemi wywarło na 
obecnych głębokie wrażenie. 

Uroczystość w. Gdym 
GDYNIA. 20.X1. Pat. Dziś rano przybył 

tu minister komunikacji Kuehn w tówa- 
rzystwie wiceministra przemysłu i handlu 
Doleżala oraz kierowniką departamentu 
budowy p. Bonczalskiego celem wzięcia 
udziału w uroczystości poświęcenia nowo- 
wybudowanego doku pływackiego O nos- 
ności 3 tys. tonn, przeznaczonego dla 
stoczni okrętowej w Gdyni. 

Opłata pocztowa uiazczocn ryczałtem, 
Redakcja ręzopiców ułe zamówionych ułe zwraca. Administrz: 
cja nio wwzgiędnia rasirzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Z ZA KORDONÓW 
Zerwanie rokawań finansowych ze Szwecją 

KOWNO, 20—11. Pat. Perttakta- 
cje ze szwedzkim trustem zapalcza- 
nym w sprawie pożyczki dla Litwy 
wzamian za monopol zapałczany zo- 
stały nagle zerwane i szwedzcy przed- 
stawiciele w dniu dzisiejszym wyje: 
chali do Stokholmu. 

(zy Mastejkis nstąpi? 
KOWNO, 20 - Xi. PAT. W kowieńskich 

kołach politycznych znów poczęły kurso- 
wać pogłoski o ustąpieniu ministra spraw 
wewnętrznych Mustejkisą. 

Jako kandydaci na [to stanowisko wy- 
mienieni są rejent szawelski Kawecki i na» 
czelnik powiatu olickiego Arawiczius, 

Ustąpienie Mustejkisa ma być podobno 

jednym z dalszych kroków rządu w drodze 
do zacierania tarć w wewnętrznych stosun= 

kach politycznych i wprowadzenia reform, 

zmierzajacych do budowy parlamentarzy- 

zmu w Litwie na nowych podstawach. Mu- 
stejkie był człowiekiem sztandarowym re- 
gime'u Woldemarasa. 

Lamknięto gimoacjam „ Sanie” w Ocianie 
Zamiast zamkniętego w Ucianie 

gimnazjum „Saule“ Ministerstwo Oś- 
wiaty zakłada gimnazjum państwowe. 
18 listopada do Uciany został wyde- 
legowany dyrektor progimnazjum w 
Remigole p. B. Lesis, któremu po- 
wierzeno utworzenie nowego @- 
nazjum. 

„łyłóś” o izolacji Litwy 
KOWNO, 20-11. Pat. Organ 

chrześcijańskiej demokracji „Rytas“, 
omawiając stosunki, jakie łączą Lit: 
wę z państwami bałtyckiemi, pisze, że 
nie należy oczekiwać zbliżenia z Esto- 
nją, albowiem znajduje się ona cat- 
kowicie pod wpływami  polskiemi. 
Również z Łotwą stosunki nie są 
właściwe, ponieważ Łotwa w sporze 
litewsko-polskim nie zachowuje neu- 
tralności. Finlandja zaś od pewnego 
czasu z niezrozumiałych powodów 
poczęła odnosić się do Litwy dziwnie 
nieprzyjaźnie. Przyczyny takiej sytua- 
cji Rytas widzi w polityce Litwy, któ- 
ra nie zwracała uwagi na konieczność 
utrzymywania z państwami baltyckie- 
mi dobrosąsiedzkich stosunków, pod: 
czas gdy Polska nie traciła czasu i 
pracowała tak nad zbliżeniem z Łot- 
wą, Estoają isFinlandją, jak nad psu- 
ciem stosunków tych państw z Litwą. 

Woldomarės dementuja... 
KOWNO, 25—Xi. PAT.  Woldemaras 

oświadczył, że pogłoski o jego rzekomej 
prośbie, z jaką zwrócić fsię miał do rządu 
polskiezo © zezwolenie na przyjazd ' do 
Polski, nie odpowiadają prawdzie. Pogłoski 
te Woldęmaras określa, jako „polską pro- 
wokację“, gdyż nie zamierza ou wcałe wy- 
jezdżać z Litwy. A 

Litowsko-gowiecnie zbliżenie kttratto 
KOWNO, 20—XI. PAT. Rząd za- 

twierdził statut związku kulturalnego 
zbliżenia "między Litwą a Sowie- 
tami. 

1 toaiiū ma placówką dypiomatyczną 
KOWNO, 20—X1 PAT. Pisma litew- 

skie komunikują, że abecny dyrektor li- 
tewskiego teatru państwowego Sawicki, 
zajmujący jednocześnie stanowisko dyrek- 
tora departamentu w ministerstwie Spraw 
zagranicznych w najbliższym czasie otrzy- 
ma przeniesienie zagranicę na placówkę 
dyplomatyczną. 

Jako następców jego na stanowisko 
dyrektora teatru wymieniają Zaicedyrekto- 
ra kowieńskiej szkoły muzycznej Szawejkę 
lub artystę-malarza Biczuniasa. 

Powrót dokumentów archiwalnych 
z Moskwy do Kowna 

Wczoraj przybyły z Moskwy doku- 
menty archiwalne Zarządu Miejskiego 
i zamku kowieńskiego z XVII i XVIII 
stulecj. 

  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. i 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. į 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. _ 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“. 

-  LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

WOŁKOWYSK — 

ma rome 2-ej i ej 40 gr. CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałto 
| madesiane milimetr 50 gr. K ka rada 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. fuczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch. 

Naucz. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. , 

STT ROS IEEE"! 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
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Przyjaźń francusko-polska 
Przebieg zebrania grupy parlamentarnej francusko- polskiej 

w Paryżu 
PARYŻ, 20 XI. PAT. Odbyło się pierwsze po wakacjach parlamen- 

tarnych zebranie grupy parlamentarnej francusko-polskiej przy nader licz- 
nym udziale posłów i senatorów. Przewodniczył prezes grupy poseł Loc- 
quin, który po otwarciu posiedzenia udzielił głosu posłowi Jean Milinie, 
prosząc go o złożenie sprawozdania z odbytej we wrześniu wycieczki dele- 
gacji parlamentarnej francuskiej do Polski, 

Relacja o Polsce posła Molinie 
Poseł Me linie, który znany jest ze swej kompetencji w sprawach pol- 

skich, w dłuższem, trwającem zgórą godzinę, przemówieniu opisał ze 
wszelkiemi szczegółami całość wycieczki przedstawicieli grupy parlamentar= 
nej francusko polskiej do Polski, W swem przemówieniu prelegent między 
innerai przedstawił kolegom swoim całość sytuacji wewnętrznej Polski, przy 
taczając szereg argumentów, zadających kłam rozsiewanym przez nieżycz- 
liwe Polsce elementy pogłoskom. Co się tyczy sytuacji zewnętrznej, wyka- 
zał on jednozgodność stronnictw politycznych w kwestji utrzymania niety- 
kalności i całości obecnych granic. 

Wrażenia z Wilna i zachwyt nad Gdynią 
Dzieląc się z kolegami wrażeniami z pobytu w Wilnie, pos. Molinie 

dał wyraz głębokiemu swemu zdziwieniu z powodu wysuwanych przez Lit: 
wę pewnych żądań, nie mających najmniejszego uzasadnienia i wydających 
się rezultatem niefortunnych podszeptów, których ofiarą padł naród Htewski, 
złożony przeważnie z poczciwego ludu rolniczego, nie zdającego sobie spra- 
wy ze znaczenia polityki, narzucanej mu dotąd przez niektórych jej kie- 
rowników. 

Przechodząc nareszcie do Gdyni, prelegent wezwał wszystkich swo- 
ich kolegów do odwiedzenia tego wspaniałego, nawskroś nowoczesnego 
portu. Po pośle Molinić zabrał głos przewodniczący poseł Losguin, dzię- 
kując gorąco referentowi, kłóry był wiernym  wyrazicielem  opinji wszy- 
stkich uczestników wycieczki. Pos. Locquin zaproponował następnie kole- 
gom przyjęcie następującego porządku dziennego: 

Rezolucja 

Grupa parlamentarna francusko:polska, po wysłuchaniu referatu dr. 
Jean Molinie o podróży członków wycieczki do Polski, mając na 
względzie, że pierwszym obowiązkiem demokratów wszystkłoh krajów jest 
powszechna organizacja pokoju na całym Świecie będąc pozatem przeko- 
nana, że wielki pokój republikański, do którego wzdychają demokracje 
europejskie może być urzeczywistniony šedynie przy wzajemaem  usza- 
nowaniu praw niepodległości narodów; strwiardzając wreszcie, że Rzeczpo, 
Spolita o ile jest gorącą zwolenniczką pokoju, niemalej stanowczo przy- 
wiązana do zasady nietykalności swych graaic, uczyniwszy swojem hasło 
*rewolucji grancuskiej: „Jedna I niepodzielna", 

uważa, że pokój nie może być ustalony w Europie bez 
przyjęcia pod uwagę tych aspiracyj całego narodu, stwierdza. 
jącego pano do życia oraz chęć rozwoju w ramach obowią- 
zujących obecnie traktatów międzynarodowych. 

Rezolucja ta została przyjęta jednogłośnie. 

Dwie nowe podkomisje. 

Pozatem postanowiono utworzyć dwię podkomisje: emigracji polskiej 
do Francji, której przewodniczyć będzie p. Lambart, poseł z Lyonu. były 
wysoki komisarz dla spraw imigracyjnych oraz podkomisję wymiań 
handlowych między Fr.ncją a Polską, której przewodniczyć będzie p. 
Edward Barthe poseł z departamentu Herault, kwestor lzby  Deputowa- 
nych wiceprezes komisji celnej, Zabierali jeszcze głos liczni mówcy, mię 
dzy innemi poseł Franklin Bouillon, który w gorących wyrazach dzięko: 
wał delegacji parlamentarnej za Świetne rezultaty, osiągnięte przez podróż 
jej do Polski. 

Wybliny publizysta francuski o Polsce 
DODATNIE REZULTATY OSIĄGNIĘTE PRZEZ DYPLOMACJĘ POLSKĄ. 

PARYŻ, 20 11. PAT. W dłuższym artykule pod tytułem „Rola Polski w pacyfika- 
cji Europy Wschodniej” p. Jedn Dauriac wykazuje w dzienniku „L'Homme Libre" w wy- 
sokim stopniu dodatnie rezultaty, osiągnięte przez dypiomację polską w ciągu ostatnich 
kilku lat. Dzięki niej — nie zważając na trudności, które przeżywa obecnie Europa, Pol- 
ska potrafiła prawdziwie po mistrzowsku przeprowadzić politykę zagraniczną o szerokim 
olocie. 

A Umowa handiowa z Rumunją otwiera jej drogę do morza Czaqnego. Przez Cze- 
chowację znajduje się ona w ścisłym kontakcie z Małę Ententą. Z drugiej strony 
zawarcie ugody likwidacyjnej z Niemcami pozwala spodziewać się, że stosunki handlowe 
między obu krajami wejdą prędko na tory normalne. Nareszcie na północy Polski, mini- 
ster spraw AH mie zaniedbuje utrzymania ścisłego porozumienia z państwami 
bałtyckiemi, aby otworzyć Polsce szersze rynki na Bałtyku. 

jedyny rozdźwięk stanowi stanowisko Litwy, która — jak widać. z ostatniego 
oświadczenia Zauniusa — trwa przy polityce Voldemarasa wobec Polski. Nowy rząd 
litewski — oświadcza p. Dauriac — uważa najwidoczniej, że biednym chłopom litewskim 
wystarczają błota, na których mieszkają i że opozycja na wszystkich frontach jest naj- 
lepszym sposobem wywołania w Europie zainteresowania tym krajem. Ostatnia podróż 
p. Hołówki do państw bałtyckich wywołała szczególny gniew ze strony Zauniusa. Jest 
to najlepszym dowodem sukcesów, odnoszonych stale przez, Polskę na Łotwie i w Estonii, 
które ostatecznie stanęły na stanowisku szczerej przyjaźni wobec ich południowego są. 
siada słowiańskiego. 

Pisząc dalej o stosunkach polsko-rosyjskich p. Dauriac zauważa, że zdenerwowanie 
które wykazuje ostatnio Stalin, ma swoje źródło m. in. w sytuacji wewnętrznej, która 
komplikuje się z powodu zatargu z chłopami o zboże. Polska odegrywa między Rosją a 
Europą rolę pośredniego terenu, na którym niechybnie rozegra się los związku republik 
sowieckich, gdyż od stosunków polsko-rosyjskich zależy głównie wejście Rosji do kon- 
cernu wielkich państw europejskich. Obecną swą politykę zagraniczną Polska niewątpli- 
wie przygotowuje się do odegrania wyznaczonej jej roli. Należy się spodziewać, że 
z chwilą, gdy znajdzie ona mocne oparcie na północy i południu, nie mówiąc już o za- 
chodzie, będzie ona czuła się dość silną dla rozpoczęcia dzieła pacyfikacji wschodniej 
Europy, które przypadło jej w udziale i które, po załatwieniu się z płanem Younga, stanie 
się głównem zadaniem demokracyj zachodnich, : 

Rezygnacja Herberta Smitha 
LONDYN, 19—X1. Pat. Dotychczasowy prezes federacji górników 

Herbert Smith ustąpił ze swego stanowiska. 

RES ATI IT RT TN TO INS TT T LKI KITA AT OOOO OROC RE TO RTYTE ZETA 

Maxtona zredukowania godzin pracy 

z 8 godzin do 7 i pół, 
— Bezrobocie Liczba bezro- 

botnych od chwili objęcia rządów 
przez gabinet Mac Donalda wzrosła o 

200 tys. Ekonomiści angielscy dzielą 
bezrobotnych na trzy grupy: a) na 

chwilowych bezrobotnych t. j. takich 

którzy pracy nie mają ale pracować 

chcą, b) stałych bezrobotnych (starcy, 
inwalidzi i t. d.) i c) na  bezrobot- 
nych, którzy pracować nie chcą, 

kontentując się zapomogami. Stwier- 
dzono, że liczba (tego trzeciego to" 

dzaju bezroboinych robotników w 

kwiecie wieku stale wzrasta. | są ta- 
cy, którzy już od lat 3 czy czterech 

trudnią się w tym „fachu”. 
Lord Thomas generalny lekarz 

od sprawy bezrobocia odpowiadając 

na jedno z pytań w sprawie bezro- 

bocia zastrzegł się, że nie jest žad- 

nym cudotwórcą i cudów od niego 

oczekiwać nie należy W praktyce 

oznacza to, že gabinet Mac Donalda 
nie rozwiązał problemu złagodzenia 

tej plagi społecznej jaką jest bezro- 

bocie. 

Powodem debaty indyjskiej 

zakończonej bez głosowania był list 
wice-króla Indyj lorda Irvinga ogło- 

szony w gazecie urzędowej w Delhi 

zapowiadający zwołanie konferencji 

dla opracowania statutu dominjalnego 

dla Indyj. Konferencja taka według niem. List lorda Irvinga ogłoszony zo+ 

oświadczenia lorda Irwinga miałaby stał z pominięciem t. zw. komisji Si- 

być zwołana na zasadzie Round:table mona która od paru lat bada stosun- 
czyli, że wzięli by w niej udział przed- ki w Indjach i ma zaprojektować 
stawiciele Hindusów. zmiany jakie należy wprowadzić w 

O ile w Inidjach list vice-króla wy- 

wołał radość i uspokojenie w rozagi- 

towanych masach hinduskich o tyle w 

Anglji stał się powodem burzy parla- 

mentarnej i ostrej krytyki postępo- 

wania lorda namiestnika. Statut do- 

miujalay jest ostatnim etapem przed 

niepodległością i w danym momencie 

dla większości przywódców hinduskich 

stanowi cel ostateczny, obietnica xa- 

tem zwołania ' konferencji powitana 
została w całych Indjach z uzna- 

związku z wzrostem Świadomości 

narodowej i wyrobienia politycznego 

Hindusów. Prace komisji *nle są za- 

kończone. Na jej czele stoi lord Si. 
mon, liberał, który .podobnie jak 

konserwatyści uważa, że nadanie 

statutu dominjalnego dla Indyj jest zbyt 

daleko idącą koncesją polityczną. 

Sprawa nawiązania stosunków 
z Sowietami weszła w fazę osta- 
teczną. Obecnie omawiane są kandy- 

datury posłów, którzy niebawem ma- 

miejsca, Termiuy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

ją być zamiauowani w Londynie 

Moskwie. W trakcie dyskusji parla- 

mentaraej min. Henderson w odpo- 

wiedzi na jedno z zapytań, jak została 

załatwiona Sprawa propagandy, odpo- 

wiedział, że rząd sowiecki wyrzekł się 

jej i uznał Komintern za podległą so- 

bie organizację. W parę dni po tem 

oświadczeniu, prasa sowiecka ogłosi- 

ła, że podobnego zobowiązania nikt 

p. Hendersonowi nie składał i że 

rząd ZSSR. nie może brać odpowie- 

dzielności za działalność organizacji 

międzynarodowej jaką jest Komintern. 

Na to z koleji odpowiedział p. Hen 

derson, że twierdzenia prasy sowiec- 

kiej, nie są miarodajae i nie należy 

ich brać pod uwagę. Kto ma rację 

dowiemy się niezadługo gdy stosunki 

dyplomatyczne i handlowe zostaną 

nawiązane, tymczasem 2aś sytuacja 

jest zabawna p. Henderson mówi, że 

twierdzenia prasy sowieckiej podykto- 

wane są względami polityki wewnętrz- 

nej, prasa sowiecka natomiazt to Sa- 

mo pisze o p. Hendersonie, który 

rzekomo nie może przyznać się O- 

twarcie do istotnego stanu rokowań z 

obawy przed opozycją. 

Plebiscyt w Niemczech. Ter- 

min referendum ludowego w sprawie 

wniosku nacjonalistów 0 odrzucenie 

planu Younga wyznaczony został na 

dzień 22-go grudnia. Niemieckie koła 
nacjonalistyczne uważają wyznaczeuie 

terminu głosowania na dwa dni przed 

świętami za manewr ze strony rządu, 

który w ten sposób spekuluje na u- 

trudnieniu ludności wzięcia udziału w 

plebiscycie. Sfery rządowe wyjaśnia- 

ją, že na wyznaczenie terminu plebis- 

cytu wpłynęły względy polityki zagra: 
nicznej. 

W początkach stycznia lub w koń- 

cu grudnia spodziewane jest zwołanie 
drugiej konferencji haskiej na - której 
będą kontynuwane prace w Sprawie 
zrealizowania planu Younga i wobec 
tego rząd niemiecki musi przedtem 

mieć wyjasnioną sytuację. 

„Sródziemnomorskie  Locar- 

no". Przed kilku dniami obiegła 
prasę pogłoska o planie „Srodziem- 

nomorskiego Locarna" w którym 
wzięłaby udział Francja, Włochy i 
Anglia. Pogłoska ta zdemeniowana 
obecnie przez oficjalne orgariy praso- 

we francuskie, włoskie i angielskie 
była balonem próbnym, którego pusz- 
czeńie w Świat dowodzi, że zakulisa“ 
mi toczą się przygotowania do mor: 

skiej konierencji rozbrojowej  5-ciu 

państw w Londynie w styczniu przy- 

szłego rokn. Jak wiadomo na konie- 
rencji tej będą dwa trudne orzechy 

do zgryzienia. Jeden to kwestja usta- 

lenia współczynnika sił dla krążow- 

ników, alarmujący przedewszystkiem 
Stany Zj. i Anglję, drugi zaś to ło- 
dzie podwodne. Z ogólnego układu 
sytuacji politycznej wynika, że na 
konierencji będą dwie strony Amery- 

ka i Europa, której chce przewodzić 

Angjja. Aby ten obóz europejski był 

jednolity dąży Londyn do z agodze- 
nia n eporozumień i tarć włosko-fran- 

cuskich. I dla Francji i dla Włoch ja- 

ko mocarstw nie posiadających, w 
porównaniu z Anglią i Ameryką du- 

żej floty nodwodnej, łodzie podwodne 
maja pierwszorzędne znaczenie Wło- 
chy stały dotychczas na stanowisku 
parytetu flotowego na morzu Śród- 
ziemuym w stosunku do. Francji, po- 

dobno ostatnio zgodziły się na pew- 

ne ustępstwa wobec Francji, i właśnie 

pogłoska o możliwości dojścia do 

skutku „Śródziemnomorskiego Locar- 
nu“ jest wyrazem odprężenia w sto- 

sunkach francusko-włoskich. Sz. 

Sprostówanie. Do wczorajszego arty- 
kułu wstępnego wkradło się kilka bardzo 
przykrych błędów korektorskich, zniekształ- 
cających sens całych ustępów. | tak wizda 
niu: „Obok łoża ministrów, Sami Litwini: 
państwo Staniewiczowie, Niezabytowski“ 
wytłoczono: „wszyscy Staniewiczowie*. W 
innym ustępie, gdzie mowa o architekturze 
artykułu w zdaniu: „Może być zbudowany | 
w„kształcie chociażby gąsienicy, to jest | 
upstrzony ciągłemi dygresiami, lecz musi. 
mieć kościec... podkreślony ostatni wyraz 
zecer bezmyślnie złożył, a korektor 
pozostawił jako: „koniec”. ь 

ее —    



ECHA KRAJOWE 
STOŁPCE. 

— Na rubieży. Gwizd pociągu zwiastuje 
zbliżanie się do mety podróży, w wagonie 
zapełniają się okna — już Stołpce. Widać, 
szeroko rorzucone szare domki, małe przy- 
ziemne, przetkan e gdzieniegdzie wspaniałą 
bielą dużych rządowych gmachów, zdają: 
cych się niezmiernie brać panowanie, nad 
tą całą niższą szarą masą — dwa punkty 
wybiegają w górę — to kościół i cerkiew — 
dwa rozbieżne kulty, jak rozbieżne są dusze 
przez te kulty od wieków urabiane. 

Stołp ce dawniej malutka mieścina, pół 
wieś o której wiedziało się tylko tyle, że to 
jedna ze stacyj kolejowych na drodze do 
Mińska — dziś, punkt o którym wie świat 
cały — ostatnia większa stacja polska na 
granicy, punkt wielkiej przyszłości — punkt 
główny przyszłego handlu z odrodzoną Ro- 
sją — dziś łącznik kultury z dzikością, pra- 
wa z bezprawiem — Zachodu ze Wschodem. 

Uderza dziwny brak dzew. Stołpce w woj 
nie ostatniej doszczętnie spalono, drzewa też 
nie ocalały i brak tych opiekuńczych kona- 
rów dziwnie smutne robi wrażenie; — ratu- 
je sytuację błękitna wstęga Niemna wplata- 
jąca nić życia rozmaitości i piękna w szary 
jednostajny krajobraz. 

Pociąg wpada na stację. Dworzec jeden 
z piękniejszych w kraju, uderza estetyką, po 
rządkiem i czystością — po drugiej stronie 
dworca stoi pociąg bolszewicki naładowany 
drzewem idącem tędy do Niemiec. Długie, 
strzeliste, równe — jak maszty sosny przy 
wędrowały z głębi nieszczęsnej Rossji. Co 
one widziały te podniebne konary, ile łez i 
bólu głuszyły swym szumem, na ileż mordów 
i zbrodni patrzyły — ileżby one opowiedzieć 
mogły. Inne wagony naładowane papierów- 
ką by służyć potem jako papier dla propagan 
dy bolszewickiej —zatruwać dusze i mózgi lu- 
dzkie, wpajać zasadę mordu i bezprawia. 

Lecz dość smutnych refleksyj. Stoją doroż 
ki, konie, jak dorożkarskim koniom wedle 
tradycji przystało, szkapy chude, košciste, 
ale zawsze dorożka— parę taksówek przypo - 
mina że jesteśmy w Europie, parę autobusów 
do których chce się wtłoczyć akurat dwa 
razy tyle pasażerów, ile ich one mogą pomie 
ścić — gwar, ruch, zgiełk — wreszcie rusza- 
my do miasta; parę kilometrów jedziemy 
stale miastem — które się rozrasta właśnie w 
stronę kolei. To nowa dzielnica usiana gę- 
sto gmachami rządowemi i domami urzęd- 
niczemi. — Wrażenie dodatnie. Szkoda tylko 
że na gmacach państwowych orły są zrobio 
ne na białej ścianie srebrne - ciemne. Z da- 
teka robią zupełnie wrażenie czarnych — tak 
nam wstrętnych orłów — i godło państwowe 
zatraca zupełnie swój tak odrębny charak 
ter. 

Dlaczego na gmachach państwowych, nie 
robią tarczy czerwonej z białeym na niej or- 
łem. Czy nie byłoby to i estetyczne i prze- 
dewszystkiem nie upodobniałoby naszego šli 
SE białego ptaka do pruskich i rosyjskich 
g 

Uulica Piłsudskiego jest główną w mieś- 
cie — przejeżdżamy koło ładnego gmachu 
państwowego, bardzo skromnego, lecz toną- 
cego w ogródku kwiatowym magistratu i za 
raz uderza nas kościół. 

Wieczór. Na tle ciemnego szafiru nieba 
stoi biały, potężny gmach, a zachodzące 
słońce krwawa purpurą zalewa fronton, uwy 
datniając rzeźby i dziury od kul, — mówi 
o krwawych walkach ta świątynia polska od 
wieków przetrwała silna, wiełka, spokojna 
przepotężna, stoi tu na rubieży państwa, jak 

. ostatnia strażnica — ostatni fort, broniący 
ducha narodu od zatracenia — strzegąca ha- 
seł i ideałów, tak blisko, po tamtej stronie 
frontu w błoto wdeptanpch i swą spokojną 
potęką mówiąca Wschodowi i wywrotnym 
ideom wewnętrznym „I bramy piekielne nie 
zwyciężą go!* Zbudowany trzysta lat temu 
przez jednego ze Służków (pana na Stoł. 
pcach i wielu innych włościach) w stylu ro- 
mańskim, jest arcydziełem sztuki i stanowi 
bardzo cenny zabytek świadczący o staraniu 
i czci otaczającej dawniej nasze kościoły — 
Dziś, serce boli patrzeć, jak to przepiękne 
dzieło architektury, jedno z najpiękniejszych 
na Kresach, wewnątrz przypominając bar- 
dzo sławny kościół św. Piotra w Wilnie, stoi 
w. ruinie; tynki poobijane przez kule, a pod 
sufitem musiano zrobić stałe rusztowanie, by 
uchronić wiernych przed możliwem opada- 
niem. Dziwnem jest na prawdę, że nie za- 
jęto się dotąd odnowieniem tego kościoła. — 
oszt będzie duży, ale przecie ten zabytek 

wart tego. Tembardziej tu, na rubieży Pol- 
ski, tu, gdzie przewija się tyle cudzoziem- 
ców, kościół w ruinie i jeszcze taki kościół 
bardzo źle świadczy musi o nas. 

Kościoły na ogół i stan w jekim ję naród 
utrzymuje świadczą o sile i głębi jego wia- 
ty, o kulturze i poczuciu obowiązku — budzą 
u obcych szacunek, lub lekceważenie. Stan 
kościoła stołpeckiego, bardzo smutno o nas 
świadczy, i boleć to musi każdego, głębiej 
myślącego, i żywiej czującego człowieka, — 
Kościół ten wielkim głosem woła o ratunek, 
do tego głosu, łączą się wszystkie serca i du 
Sze którym drogą jest ta Świątynia, i któ- 
rym chodzi o świadectwo wobec świata, że 
religję naszą czcimy, a jej przybytkom upaść 
nie damy. К 

` 

— Potrzeby szkolnictwa powszechnego. 
W początkach bieżącego miesiąca odbył się 
tutaj, poprzedzony kilkudniowym kursem о- 
światy pozaszkolnej, powiatowy zjazd nau- 
czycieli szkół powszechnych. + 

Cały szereg rzeczowych referatów, oraz 
żywa i wyczerpująca dyskusja, jaka się pód- 
czas dwudniowych obrad rozwinęła, — zo- 
brazowaly w dostatecznie przejrzysty sposób 
stan i potrzeby naszego szkolnictwa powsze 

" chnego na terenie powiatu. 
Dziwna rzecz. Zdawałoby się, że praca 

oświatowa z dnia na dzień potężnieje, coraz 
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Osiatoie saktosy Polski w sporcie 
JAK ZDOBYLI NASI JEŹDZCY PU. 
HAR W AMERYCE. — WYJAZD PET- 
KIEWICZA PO PUHARY. — GARBAR 

NIA MISTRZEM POLSKI. 

Nasze bydłaki spisały się w New 
Yorku doskonale. Po zeszłorocznych 
niepowodzeniach, po klęskach zagrani- 
cą i na wielkich międzynarodowych 

* konkursach w Łazienkach, sukces obec 
ny jest tem milszy, iż niespodziewany. 
Tyle mówiona o ich nierasowości, nę- 
dznokrwistości, doniczegostwie, że aż 
dziw było poco wydawać pieniądze na 
wysyłanie tych kundelków та ocean. 
Tymczasem okazało się, że nie ustę- 
pują wcale folblutom i że pod dobrymi 
jeźdzcami mogą dokazywać cudów. 

Rehabilitacja tedy polskich bydlaków 
zupełna— jeźdzcy pokazali się również 
z jak najlepszej strony. 

Puhar Narodów zdobyliśmy defini- 
tywnie. Wobec 20.000 widzów w Ma- 
dison Sqare rozegrał się najbardziej 
emocjonujący punkt całych zawodów. 
Po słabym Amerykaninie, beznadziej- 
nym Kanadyjczyku i przeciętnym Irlan- 

to szybszym postępuje krokiem. Niestey, tak 
nie jest. ° 3 

Samorządy, które zdawałoby się, w pier- 
wszym rzędzie obowiązane są do pracy nad 
zaspokojeniem potrzeb oświatowych iudnoś - 
ci, sprawę traktują po macoszemu. Na 124 
szkoły w powiecie (co stanowi 65 proc. sta- 
nu normalnego), zaledwie 24 lokują w bu- 
dynkach państwowych łub samorządowych, 
Reszta pokutuje po odnajętych lokalach pry 
watnych, w większości wypadków nadają- 
cych się do gospodarskiego użytku, a nie do 
umieszczania w nich szkoły. й 

Sieć oświatowa jest niewystarczająca. O- 
koło 40 proc. dziatwy znajduje się poza 
szkołą. A stanu tego w najbliższej przyszłoś- 
ci nic nie obiecuje naprawić. 

Przy rozpatrywaniu spraw oświatowych 
przez czynniki miarodajne nietylko nie u- 
względnia się w stopniu dostatecznym bieżą- 
cych potrzeb szkolnictwa, lecz jest się śle- 
pym na fakt, że za lat 10 sumy, wkładane 
na potrzeby oświaty — pokryją zaledwie 50 
proc. zapotrzebowania. Czyżby praca odcy 
wilizowywania? — Postęp w kierunku odwro 
tnym?. й 

Zastanawiające. Ten najpotężniejszy 
czynnik propagandy Polski i polskości na Kre 
sach, jedyne antidotum na trucicielskie prace 
esi kretów, radykalny sposób europe 
izacji połaci kraju, które za kulturą zachodu 
człapią o dobre kiłkaset lat w tyle — oświa- 
ta — jest tak zaniedbywana, że pomimo naj 
lepszych intencyj, nasuwa się myśl, że tu 
prowadzi się pracę ignorowania potrzeb pol 
skiego elementu i świadome  rozhuštywa- 
nie wszystkiego, co polskości jest obce i wra- 
gie. 

Czy zaniedbywanie budowy polskich szkół 
przy równoczesnem wkładaniu dużych sum 
na bursy i szkoły białoruskie, nie jest do- 
wodem, że interesy i potrzeby polskie świado 
mie i celowo zaniedbuje się na rzecz... czy- 
ich interesów? Mich. 

POW. WILEŃSKO-TROCKI. 

— (0) Oświata pozaszkolna w pow. Wi. 
ieńsko - Trockim. W bieżącym roku inspe 
ktorat szkolny pow. Wileńsko Trockiego przy 
stąpi do planowego ujęcia prac oświatowych 
na terenie pow. Wileńsko - Trockiego. 

W związku z powyższem w dniach 21, 
22, 23 i 24 listopada będzie zorganizowany 
w Wilnie dla 25 — 30 osób z pośród nauczy 
cielstwa szkół powszechnych pow. Wileń- 
sko Trockiego i przedstawicieli organizacyj 
społeczno oświatowych kurs informacyjny z 
zakresu oświaty pozaszkolnej. 

— 

TUMILOWICZE. 

— Wielki dzień w Tumiłowiczach. Z о- 
kazji jedenastej rocznicy odzyskania niepo- 
dległości odbyt się w Tumiłowiczach w dn. 
10 bm. uroczysty obchód święta narodowe- 
go, zorganizowany przez dowódcę miejsco- 
wego KOP por. Grigla, gorącego patrjotę i 
dzielnego organizatora. Na Pon obchodu 
składało się: 1) nabożeństwo, 2) przemowa, 
3) pochód, 4) wyścigi konne i piesze, 5) 
przedstawienie amatorskie, 6) zabawa tane- 
czna. W obchodzie wzięła gremjalny udział 
ludność miejscowa. Po uroczystem nabożeń - 
stwie, odprawionem w kościele prawosław- 
mym przez proboszcza Warfołomiejewa, zgro 
madzona licznie publiczność w ilości około 
1200 osób wysłuchała w ciszy i skupieniu o- 
kolicznościowego przemówienia wygłoszone- 
go przez por. Grigła. W gorących wyrazach 
nawoływał mówca wszystkich obywateli pol 
skich bez różnicy wyznań i narodowości do 
zgodnej PY nad budową silnego 
Państwa — ostoi Śłowiańszczyzny. Po prze 
mówieniu tłum ruszył do pochodu, na czoło 
którego wysunęła się pięknie przybrana w 
barwy polskie, wspaniale prezentująca się 
banderja. Za banderją zdążała orkiestra, od 
dział żołnierzy KOP, dziatwa szkolna, mło- 
dzież okolicznych wsi przybrana w barwy i 
oznaki narodowe, osadnictwo wojskowe i cy 
wilne oraz wielka liczba starszych mężczyzn 
i kobiet. Przy dźwiękach dętej orkiestry w 
złotym blasku słońca posuwała się wolno i 
uroczyście barwna, niewidziana nigdy w tych 
stronach, wstęga pochodu, jako zakięcie nie- 
śmiertelnej mocy naszego życia i czynu. Po 
pochodzie nastąpiły zawody konne i piesze o 
cenne nagrody. Wieczorem o g. 17 odbyło się 
przedstawienie amatorskie o podkładzie pa- 
trjotycznym. Wystawiony był śliczny obrazek 
sceniczny pióra por. Grigla pisany  rymo- 
wanem słowem p. t. „Sen Żołnierza. Lu- 
dność przybyła na przedstawienie tak licznie, 
iż obszerna Sala lokalu gminnego nie mogła 
wszystkich pomieścić, wobec czego przed- 
stawienie powtórzono. I poraz drugi publicz- 
ność wypełniła salę po brzegi. Po przedsta. 
wieniu odbyła się zabawa taneczna, która 
w pogodnym i ciepłym nastroju trwała do 
rana. Uroczystość cała wywarła na uczęstni: 
czących głębokie wrażenie i pozostanie długo 
w ich pamięci. 

Prawdolub. 
z wy 

ARZĄD ZwiĄŻKU Polaków z 
Kresów Białoruskich (zakorćo- 

nowych)  niniejszem ma zaszczyt 
RA z i Sympatyków o 

askawe przybycie na pierwszą ZA- 
BAWĘ TOWARZYSKĄ w bełsórm 
sezonie jesiennym w dniu 23 XI w 
sobotę, w lokalu Związku przy ule 
Zawalnej 1 Zabawę urozmaicą 
Odczyt D-ra Obiezierskiego i nie: 
spodzianki. 

Z wysokiem poważaniem ZARZĄD. 
Początek zabawy o godz. 21 wiecz. 
Stroje wieczorowe. Wejście 2 zł. 
Akadem. 1 zł —0 

dczyku rusza Włoch. Cały parcours 
przebywa bez błędów — na ostatnich 
przeszkodach strąca 2 takiety t.j. iuźno 
leżące na przeszkodach drewniane na- 
kładki i otrzymuje za to jeden punkt 
karny. 

Jedzie Starnawski na Pegazie. Bie- 
rze przeszkody jedną pa drugiej — błę 
du jak niema tak niema. Publiczność 
wstrzymuje dech. Widzom — Polakom 
aż świeżbią ręce, ale się wstrzymują, 
wiedzą, 7e oklaski peszą konia. Ostat- 
nia przeszkoda — czysto wzięta — na 
wet złośliwa chybocząca się takieta nie 
znalazła powodu do stoczenia się na 
ziemię; cały parrours bez błędu! Bra- 
wo, Polska prowadzi. Tłum szaleje z 
zachwytu. 

Odrazu widać, że Amerykanie, Ir- 
landczycy i Kanadyjczycy mogą się u- 
czyć od Włochów i Polaków — nie 
współzawodniczyć z nimi, mało się też 
na nich patrzy, w sprawie pierwszego 
miejsca nic nie będą mieli do pawiedze 
nia. 

Drugi Włoch zawziął się. Chce pa- 
prawić sytuację swej ekipy. Strącił je 
dną takietę i nic więcej. Półtora pun- 
kta po dwóch parcourach — to stano- 
wczo za mało. Oj, źle! 

ЭОк ОМО 

Program konferencji paūsiw baltyckich 
Konfereucja wyłącznie poświęcona będzie z>gadnieniom 

gospodarczym 
TALLIN, 20 XI. PAT. Konferencja ekonomiczna państw bałtyckich, 

jaka się zbierze 7 grudnia w Tallinie, między innemi rozpatrywać będzie 
następujące kwestje: problemy ekonomiczne państw bałtyckich, stosunki 
ekonomiczne Litwy z Estonją i Łotwą, przegląd traktatów ekonomicznych, 
zawartych przez państwa bałtyckie, pobieranie podatków przemysłowego 
i handlowego, położenie przedsiębiorców w obecnych warunkach gospodar- 
czych i politycznych, ubezpieczenie społeczne pracujących, taryfy kolejowe, 
uzgodnienie ustaw celcych i t. d. - . 

(DLP UTI DES NISSAN OPRRREKIST STT ст 

Praca | pozycia rządu Tardieu 
RZĄD WYSUNĄŁ ZNOWU KWESTJĘ ZAUFANIA W PARLAMENCIE. 

PARYŻ, 20:11. PAT. W dalszym ciągu posiedzenia dzisiejszego Izby 
Deputowanych poświęconego dyskusji nad rządowym projektem w sprawie 
handlu zbożem, odrzucono 365 głosami przeciwko 221 poprawkę w sprawie 
upoważnienia ministra wojny do nabycia z kredytu w wysokości 600 miljonów 
franków zboża krajowego. W związku z tą poprawką rząd wysunął kwestję 
zaufania. 

Konferencja Brianda z ambasadorem włoskim 

PARYŻ, 20.x1. PAT. Pisma podkreślają znaczenie rozmowy, którą 

odbył Briand z ambasadorem włoskim w Paryżu dla sprawy rokowań 

francusko-włoskich w kwestji zbrojeń !'morskich. Jak donosi „Echo de 

Paris", w rokowaniach tych brali! udział jeden x wyższych ureędników mi- 

nisterstwa spraw zagranicznych oraz delegat ministra marynarki. 

Ambasador Niemiec przyjął propozycję rządu Tardieu' 
PARYŻ. 20.XI. Pat. „Le Matin* dowiaduje się, że ambasador niemiecki zgodził 

się na propozycję francuską w sprawie rozpoczęcia .drugiej konferencji w Hądze w 
dniu 3 stycznia 1930 roku 

S$yfuacja wewnętrzna w Ausfrii 
Czy Heimwehra przygotowywała zamach stanu 

WIEDEŃ, 20—XI, PAT. Według doniesień, pochodzących z kół Heimweh- 
ry. wierkancierz Vaogoin miał wczoraj po południu konferować z przywódca- 

mi Heimwvehry dr' Steiglem i Pfriemmerem i zapytać ich przytem, czy . prawdą 
jest, że Heimwehrn w nocy z wtorku na Środę planowała zamach stanu. 

Przywódcy Heimwehry oświadczyli, że pogłoski te są zwykłem kłamstwem 
i że niema w nich ani słowa prawdy. 3 

Kanclerz Schober wobec projektu zmiany konstytucji 

WIEDEŃ, 20 XL. PAT. Na dzisiejszem posiedzieniu komisji konstytu- 

cyjnej rady narodowej kanclerz Schober zwrócił się z propozycją ponow” 

nego odesłania projektu reformy konstytucji do podkomisji, która ma za” 

jąć stanowisko wobec zmian, poczynionych na podstawie rokowań ze stron” 
nictwami w stosunku do nowvch wniosków rządowych. Posiedzenie pod* 
komisji zwołane zostało na piątek. 

-- Dookoła nmowy Iikwidacyinój i prowizojam  hodżetowego 
Pomiędzy Niemcami a Polską 

BERLIN, 70—Xl. PAT. Frakcja demokratyczna Reichstąru obradowała wczoraj 
w en ministra wyżywienia Dietricha w sprawie nowego projektu ustawy 
celiej. 

  

W czasie obrad poruszono również parafowane ostataio porozumienie likwida 
cyjne oraz sprawę prowizorjum handlowego z Polską W cząsie dyskusj wyrażono 
wątpliwości co do wystarczającego zabezpieczenia niemieckich interesów w umowach 
z Polską Żądnych uchwał nie powzięto. 

PROTEST FRAKCJI NIEMIECKO-NARODOWEJ W REICHSTAGU I SEJ 
MIE PRUSKIM. 2 

BERLIN, 20-11. PAT. Frakcja niemiecko-.narodowa Reichstagu zgłosiła interpelacje 
przeciwko porozumieniu likwidacyjnemu i prowizorjum handlowemu z Polską. Interpela 
cja podkreśla, że w umowie likwidacyjnej ustępstwa niemieckie nie zostały skompensowa 
ne wystarczającemi gwarancjami ze strony Polski, która odnosi niezwykłe zyski moralne 
polityczne, miaterjałne i prawne. Jednocześnie interpelacja ostrzega przez przyznawaniem 
Polsce w prowizorjium handłowem klauzuli największego uprzywilejowania i kontyngen 
tów oraz zwraca się do rządu miemieckiego z apelem, aby strzegł interesów żywotnych 
gospodarstwa niemieckiego i obszarów wschodnich, a unikał wszystkiego, coby mogło 
być uważane za dobrowolne uznanie obecnych granic wschodnich przez Niemcy. 

W sejmie pruskim frakcja niemiecko.narodowa wniosła interpelację, wzywającą 
rząd pruski do wywarcia nacisku na rząd Rzeszy celem niedopuszczenia do zawarcia pro- 
wizorjum handlowego z Polską. Interpelanci żądają, aby rząd pruski na radzie państwo- 
wej głosował przeciwko porozumieniu gospodarczemu z Polską. ł 

Wielki doroczny kongres parfijl konserwafywnej 
w Londynie 

LONDYN. 20.X1. Pat. W dniu jutrzejszym zbiera się w Londynie doroczny 
kongres partji konserw:tywnej. Kongres ten będzie tym razem specjalnie liczny. 
Zbierze się 4 tysiące delegatów, którzy obradować będą przez dwą dni. Przedmiotem 

obrad jest sytuacja obecna partji konserwatywnej w związku „2 jej kląską wyborczą 
oraz ustalenie taktyki na przyszłość, 

Rydroplan romoński spadł do jeziora Sutghiel 
Ciało lotnika wydobyto dopiero po 4 godzinach 
KONSTANCA. 20.X1. Pat. Hvdroaeroplan, prowadzony przez pilota por. Teodo- 

ru, w chwili opuszczania się na jezioro Sutghiel uległ katastrofie. Ciało lotnika wy- 
dobyto z jeziora dopiero po 4 godzinach. > 
EPSON PIENAS SW ORZIERCZN TOR STZOZESRCA 

Fafalne zderzenie poziągu na stacji Końskie 
Kilka wagonów rozbitych, 3 osoby rąt:ne 

WARSZAWA. 20.X1. Pat. Dnia 20 bm. o godz. 3,53 rano w radomskiej 
dyrekcji kolejowej na stacji Końskie, linji Skarżygko-Koluszki miała miejsce 
katastrofa. Pociąg towarowy Nr. 430 przebył zamknięty sygaał i wjechał ną 
tor, z którego odchodził pociąg towarowy Nr. 470. Wskutek zderzenia wykole- 

ił się parowóz wszystkiemi osiami, a wagon bagażowy i jeden wagon kryty zo- 
stały rozbite, zaś trzecia zkolei platforma z drzewem wykoleiła, Wskutek wy- 
padku konduktor bagażowy pociągu Nr. 480 Bielski Stanisław i maszynista tego 
pociągu Tarnowski zostali lekko ranni, zaś pomocnik maszynisty Leśniewski ze- 
stał ciężko ranny. W pociągu Nr. 470 wykoleiła się węglarka, a jeden wagon 
kryty został uszkodzó ty, Na miejsce przybył pociąg ratunkowy ze Skarżyska 

Zgorzelski jest zdenerwowany. To Podróż postanowiona. Zwrot kosztów 
też zaraz na początku strąca zadem 
przeszkodę. Już zarobił 2 punkty, już 
Włochy prowadzą. Zacisnął zęby i 
skończył bez błędu. Ale pół punktu 
przewagi pozoste e po stronie Wło- 
chów. 

Kpt. Bettoni na Aladino wyjaśnia 
sytuację. Zlatuje z konia, za co otrzy- 
muje 5 punktów. Włochy 6 i pół, Pol- 
ska 2 punkty karne. Jedzie Szorski. 

Olimpijczyk nie zawodzi pokłada- 
nych w nim nadzie' jedna takieta — 
to wszystko. Puhar zdobyty po raz 
trzeci i ostatni przechodzi па naszą 
własność. 

Godzi się przypomnieć nazwiska po 
przednich zwycięzców: rok 1926 — 
rtm. Królikiewicz, mjr. Toczek, por. 
Szosland. W 1927 r. — ppłk. Rómmel, 
rtm. Antoniewicz, por. Starnawski (była 
to najlepsza polska ekipa — we trójkę 

podróży I-szą klasą dla dwóch osób, 
hotel, utrzymanie i pieniądze na drob- 
ne wydatki — wszystko pokrywają 
Jankesi. 

Dla dwóch osób? — zawoła urado 
wana jakaś pseudodziewica — więc 
właściciel tych nadzwyczajnych nóg 
może zabrać ze sobą swą narzeczoną!? 

Oh naiwni. siu! Gdyby pojechał z 
narzeczoną nie miałby wogóle poco je- 
chać. By zwyciężyć a choćby przegrać 
niekompromitująco w Ameryce trzeba 
być w pełni sił, w pełnej formie — 
a jak wygłądałaby ta „pełna siła” po 
dziesięciodniowym sam - na - sam z 
narzeczoną łatwo się domyśleć. 

Zamiast narzeczonej jedzie z Pet 
kiewiczem sekretarz PZLA (Polskiego 
Związku Lekko Atletycznego) p. We- 
intal. Nazwisko mówi za siebie — gę- 
ba starczyłaby na dwóch. I dlaczego 

Przymusowe ubezpieczenia emerytalne przyczyną warosta drożyzny 
Ustawa o przymusowem ubezpiecze 

niu emerytalnem  dla' pracowników 
wszystkich kategoryj, mająca wejść w 
życie w lutym 1930 roku, wywołała w 
całej Francji liczne głosy protestu, za 
równe wśród pracodawców jak też i 
wśród pracowników, gdyż przymusowa 
asekuracja emerytalna przyczyni się w 
dużej mierze do wzrostu kosztów utrzy 
mania. ° 

„Matin* na łamach którego pojawia 
ły się bardzo często artykuły w sprawie 
ubezpieczeniowej, zamieszcza abecnie 
rzeczowe obliczenia przemysłowców o 
podwyższeniu kosztów produkcji, 00 
wprowadzeniu ubezpieczeniowej usta- 
wy emerytalnej. Obok głosu pracodaw 
ców „Matin'** zamieszcza również wyraz 
opinji pracodawców na kwestję ubez- 
pieczeniową. 

Ustawa francuska przewiduje pobie 
ranie 5 proc. od pracodawcy i 5 proc. 
od poborów miesięcznych każdego pra- 
cownika. 

Pewien drobny przemysłowiec wy- 
kazuje, że pobory miesięczne wszyst- 
kich pracowników jego  przedsiebior- 
stwa wynoszą miesięcznie 30000 fran- 
ków. Po wejściu w moc prawną nowej 
ustawy wynosić one będą 30000 fr. 
plus 5 proc. czyli 31500. Pozatem do 
przeprowadzania nowych  kalkulacyj 
specjalnych ksiąg i obliczeń będzie 
zmuszonym dobrać jeszcze jednego bu 
haltera*co zwiększy jego koszta jesz-, 
cze 0 1000 franków miesięcz.Różnica 
kosztów 2500 fr. miesięcznie wyniesie 
rocznie 30000 franków czyli trzynastą 
pensję, która to suma zwiększając tak 
znacznie cenę kosztów produkcji, zmu 
si go nieuchronńie do podwyższenia ce- 
ny towaru. Ponieważ zaś przymus u- 
bezpieczenia emerytalnego obowiązy- 
wać będzie we wszystkich gałęziach 
handlu i przemysłu, przeto bezwględ- 
nym jej następstwem musi być wzrost 
kosztów utrzymania i życia. 

Druga połowa stawki ubezpieczenio 
wej, która pobierana ma być od praco- 
wiiików, stanowi również cztery miljar- 
dy franków. Można sobie wyobrazić 
wiele trudności, prywacji i ograniczeń, 
przyniesie ten nawy podatek, ludziom i 
tak skromnie uposażonym, którzy i do- 
tychczas dokonywali prawdziwych cu- 
dów aby związać koniec z końcem. 

Dla zademonstrowania zapatrywań 
pracowników na ustawę ubezpieczenio 
wą, „Matin** publikuje list sprzedawczy 
ni w wielkim domu krawieckim, kobieta 
wdowa wojenna pisze w następujący 
sposób: 

„Po wielu latach pracy zdobyłam 
nareszcie stanowiska pierwszej sprze- 
dawczyni w wielkim domu krawieckim. 
Kierownictwo mojego oddzału przyno- 
si mi rocznie 20000 franków, która to 
suma wystarcza mi zaledwie na przy, 

WEF ZA EOYEORAOOA ZARZ YOKO 

lemmania Gaslona Chardin 
(ZK) Sensacyjna sprawa Marty Ha 

nau, byłej kierowniczki „Gazette du 
Franc'', wlecze się w nieskonczoność i 
zataczając coraz szersze kręgi wciąga 
coraz mowie osobistości w swoją orbi 
tę. Na skutek skargi Marty Hanau prze 
ciwko Gastonowi Chardin, pełnomocni- 
kowi pana Coutant syndykat upadłości 
„Gazette du Franc', przeprowadzono u 
Chardina rewizję wykryto nadużycia i 
sprzeniewierzenie, i aresztowano go. 

W śledztwie Chardin przyznał się 
wprawdzie da sprzeniewierzenia róż- 
nych walorów na łączną sumę 900.000 
franków, nie chce jednak wyznać po- 
wodów które go do tego skłoniły, ani 
celu na jaki tak znaczną sumę zużył. 

W interesie poszkodowanych przez 
„Gazette du Franc", dobrze by było, 
żeby cała sprawa jaknajszybciej dobie- 
gła końca, gdyż im dłużej to będzie 
trwało, tem większą jest szansa, że i te 
szta pieniędzy stanowiących fundusz 
upadłościowy „Gazette du Franc* się 
ulotni, tak jak się stało z temi 900.000 
franków. 

Pomimo tego sąd postanowił na- 
przód rozpatrzyć sprawę Marty Hanau 
przeciwko Anquetilowi, a ponieważ ten 
ostatni robi wszystko, żeby nie móc 

być obecnym na rozprawie, a tem sa- 
mem termin jej odłożyć więc nieprędko 
można się spodziewać wyroku w spra- 
wie przebiegłej finansistki, tembardziej 
że rozprawę przeciw Jerzemu Anquetil 

*z powodu złego stanu jego zdrowia zno 
wu na miesiąc odłożono. 

naprawdę Weintal był nie do zastąpie- 
nia? Wyobrażam sobie radość kolonji 
polskiej w Ameryce na widok takich 
„dwóch* rodaków. jeżeli nie znajdzie 
się parę zgniłych jajek dla m. „agera to 
trzeba będzie stwierdzić, że Polacy na- 
wet za oceanem nie nabierają tempera- 
mentu. Ё 

BRAC 

Po dziewięciomiesięcznej  miócce 
rozgrywki ligowe tak jakby dobiegły 
końca. Habemus papam. Garbarnia 
zdobywszy na 24 razy 32 punkty zdo- 
była mistrzostwo Polski. Dalsze miej- 
sca zostaną zdeklarowane dopiero w 
przyszłym tygodniu, obecnie można je- 
dynie wysnuć cały szereg smutnych 
refleksyj. 

A więc fakt, że drużyna, która jest 
pierwszy rok w Lidze została jej mi- 
strzem świadczy fatalnie o poziomie 

zarobili półtora punktu karnego). W PZLA deleguje tego wstrętnego żydła polskiej piłk: nożnej. Food-baal to za- 
1928 Niemcy odnieśli mało zasłużony 
sukces. Ogółem plonem tegorocznej wy 
prawy są 2 pierwsze miejsca, 3 drugie, 
3 trzecie, 5 czwartych i 1 piąte. 

z. s 

ka? Dlaczego sympatycznemu Polako- 
wi Petkiewiczowi ma towarzyszyć an- 
typatyczny żyd Weintal? Trudno uwie 
rzyć by poza Weintalem nikt z człon- 
ków PZLA nie umiał po angielsku. 

trudna gra, by w przeciągu roku można 
było posiąść wszystkie jej arkana. Po- 
dobnie jak w przeciągu roku najzdol- 
niejszy uczeń z czwartej klasy gimna 
zjalnej nie zdoła ukończyć uniwersyte- 

Po końskich nogach jadą się popi- Wiemy, że wśród sportowców nie zby tu z tytułem doktora, tak i drużyna A— 
sywać do Ameryki nogi Petkiewicza. wa na lingwistach, ale jednak czyżby klasowa nie może w kraju, o dobrym 

> M 

zwóite wychowanie moich dwojga dzie 
co. Po wejściu w życie nowej ustawy | 
potrącać mi będą rocznie na ubezpie- 4 
czenie 1000 iranków, która to suma bę-/ 
dzie stanowić tak znaczną lukę w moim 
budżecie, że niczem nie da się wyrów- | 
nać. Czyż myślicie, że pozbawienie 
mnie teraz 1000 fr. potrzebnych mi do 
życia i wychowania dzieci, da się zró 
wnoważyć perspektywą przyszłej eme | 
rytury. Ale nowa ustawa pociągniąć 
może jeszcze gorsze konsekwencje: 
Otóż mój pracodawca na którego ta u- 
stawa nakłada również dużą podwyżkę 
kosztów, nosi się z zamiarem sk asowa 
nia mojego działu, to jest ma go połą- 
czyć z innym aby mieć tylko jedną kie | 
rowniczkę do opłacenia, wyznaczając 
jej gażę wyższą nie podlegającą przy- 
musowi ubezpieczenia emerytalnego. | 
Jeżeli więc ustawa ta dojdzie @0 skut- 
ku, to ja lub moja koleżanka zostanie- 
my na bmuku. ak 

Wieleż będzie podobnych faktów. в 
imię zabezpieczenia emerytury na sta- * 
rość, ustawa emerytalna, zwiększy dro 
żyznę, pogorszy warunki pracowników 
i wielu z nich skaże na dosłowną nędzę. 
Prasa zwraca się więc z apelem do | 
lzby ustawodawczej nawołując do za- 
stanowienia się pók jeszcze czas. (ZK) | 
— | 

Amergkaieka wiedźm: 
(Z.K.) Przed tygodniem aresztowa- 

no w New Jersey pannę Gladys Park 
Baker podejrzaną o zamordowanie sze- | 
ściorga dzieci. 

Potworna ta kobieta przyznała się | 
że zamordowała 4 letnią Dorotę i 2 let- 
niego Tymoteusza Rodgers, ciało tego 
ostatniego ukryła ona w gęstwinie par- 
ku w New Jersey pod kupą liści i ka- 
mieni. 

Policja poszukiwała pannę Baker 
na skutek odnalezienia trupka dziecka, 
które po monogramie na koszulce roz 
poznano jako Dorotę Rodgers. Badan a 
przez policję po aresztowaniu, co się 
stało z dziećmi powierzonemi jej pie- 
czy, panna Baker w pierwszej chwili 
chciała wmówić że Dorota padła ofia- 
rą wypadku. Przyciśnięta do muru 
przez wywiadowców zaprowadziła ich 
do parku gdzie odnaleziono zwłoki Ty 
moteusza. 

Okazuje się, że matka dwuch małych 
ofiar, wdowa obarczona sześciorgiem 
dzieci powierzyła tych dwoje opiece 
panny Baker, która obiecała opieko- 
wać się jak własnemi. 

Po dłuższym badaniu okropna me- 
gera przyznała się, że tak zbiła Dorotę 
że ta w kilka godzin potem umarła, po- 8 
czem włożyła oną ciałko w walizkę i,za ń 
kopała w piwnicy jakiejś willi. Co ©lo 1 
Tymoteusza to twierdziła ona że spadł 
on ze schodów i zmarł z ran odniesio- 
nych w tym wypadku. Kończąc swoje 
zeznanie panna Baker wyraziła obawy 
iż zostanie skazaną na śmierć i straco- 
ną na elektrycznym fotelu gdyż nie zech 
cą dać wiary jej zeznaniom. 

Kilku żonatych świadków zeznało, 
że panna Baker wielokrotnie przypro- 
wadzała jakieś dzieci i chciała wymu- 
sić pieniądze grożąc że zaskarży świad 
ków że to są ich dzieci. Ponieważ śle- | 
dztwo wykryło, iż nie byli to mali Rod- | 
gers, nasuwa się przypuszczenie, iż mu 
siała je również zamordować. 

    
  

Ustavowe przepisy w sprawie pocałankóy 
(ZK) W państwie, cieszącem się opinią 

najliberalniejszej republiki na Świecie jakim 
jest Ameryka, zapewniająca obywatelom ma- 
ksimum swobody osobistej dzieją się jednak 
niekonsekwencje, prawnie usankcjonowane i 
wkraczające ustawowo w dziedziny zdawa- 
łoby się czysto prywatne. 

Dla nas Europejczyków niektóre takie u- 
stawy brzmią jeżeli nie tragikomicznie to 
w każdym razie groteskowo. Przykładem ta- 
kich groteskowych przepisów są świeżo w 
stanie Kantas w Ameryce wydane przepisy 
co do pocałunków. Przepisy te opracowała 
komisja zdrowia stanu Kantas w porozumie 
niu z generalnym wydziałem zdrowia publi- 
cznego Stanów Zjednoczonych, Brzmią ore: 

Nie całuj nigdy nikogo w natłoczonym 
au publicznym ani w źle wentylowanej 

sali. 
„Zwracaj uwagę przy pocałunky na zmia- 

nę temperatury. Naprzykład, całować kogeć 
w futrze a potem lżej się ubrać jest niebez- 
piecznie“. 

„Po towarzyskieį zabawie i pocatunku na- 
leży bardzo długo i starannie płukać usta i 
gardło". 

„Jeżeli po pocałunku czujesz dreszcze u- 
nikaj przeciągow , i zrób sobie coprędzej no- 
żną kąpiel z gorczycy*. 

  
poziomie w rok czasu prześcignąć ligo 
we zespoły. Garbarnia w zeszłym roku 
nie była niczem nadzwyczajnym, we-- 
szła do lig! fuksem — obecnie poza do* 
brym biegiem i ambicją nie mogą się 
jej gracze poszczycić niczem. : 

Garbarnia miała kolcsalne SZCZĘ- 4 
ście. Trafiała na najlepszych przeciw” | 
ków właśnie wtedy gdy byli nie w for 
mie albo przemęczeni. Z Wartą — bez 
sprzecznie najsilniejszą drużyną polską 
— wygrała w Krakowie nazajutrz po. 
Cracovji. Grać dwa dni pod rząd to 
coś znaczy. Zmięczona Warta uległa) 
wtedy 2 : 3 choć wyraźnie górowała! 
A w Poznaniu akurat Warta była zde- 
kompletowana; w złej passie. Podobnie. 
z Wisłą wygrała Garbarnia 1 :0 właś: 
nie gdy eks - mistrz Polski nie miał zu 
pełnie ataku, gdy.brakło — Reymana. 

Powszechnie niski poziom, szalone 
szczęście — oto co wydźwignęło Gar 
barnię na tron piłkarski Polski. Wcale | 
się nie zdziwię jeśli na przyszły rok wyę/? 
Jeci ona z Ligi. Niema w tem nic niepra“ 
wdopodobnego. Karol. 

ZNG   

  

       

     
    

   

     



„skiem rozeszła się szeroko fama. 

"Teodor, znany kpiarz i poeta zarazem, b. re- 

2 hałasów wyborezych 
Szybko jeden po drugim mijają terminy 

wyborcze. Rzeczpospolita Akademicka zaczy- 
na żyć pod znakiem wyborów. 

Wtorek 13 listopada, godz. 9 m. 35 wie- 
czorem, w lokalu Bratniej Pomocy urzęduje 
Okręgowa Komisja Wyborcza, Wchodzi prze 
jęty doniosłością chwili kol. Henryk Chmie- 

lewski, zwany Fu-czu, pełnomocnik Listy O- , 
drodzenia Życia Akademickiego, a za nim 
dwóch detektywów, którzy baczą, by wyso 
kiemu pełnomocnikowi nie wykradziono epo- 
kowych dokumentów t. zn. listy. Na górze 
słychać odgłosy burzliwych obrad — to wy- 
soki konwent Conradia obraduje w Ognisku 

nad sprawą wyborów. jeszcze parę chwil 

czekania... huczy taksówka: przywieźli kan- 
dydatkę, która ma złożyć podpis na znak 
zgody. Wreszcie lista gotowa i kol. Kłyszej- 

ko kwituje odbiór listy Odrodzenia Życia A- 

kademickiego. Leniwie sunie się wskazówka 

zegara... bije 10 ta... Fu-czu z tryumiującą 

miną idzie z zegarkiem w ręku do kol. Kły 

szejki, by stwierdzić upływający termin skła- 

dania list. ` 
Ale chytre te Wszechpolaki! Drzwi ot- 

wierają się, wpada Kol. Kordaszewski i już 

od progu woła: „Składam listę". A więc jest 

już i druga lista: Lista Narodowa. ; 

Ale to nie wszystko. Nikt jeszcze nie wy 

chodzi. Słuchy bowiem chodziły, że korporan 

ci postanowili złożyć osobną listę międzykor 

poracyjną. Ale feralna 10 ta minęła i dopie- 

ro 14 minut po terminie wpadają korporanci. 

Ale nic z tego, Komisja jak mur stoi w 

obronie punktualności. jeszcze trochę ner- 

wów, trochę polemiki na temat oschłości 

litery prawa, formalistyki, siły wyższej, a 

korporanci odchodzą z niczem. Apelują do 

głównej komisji wyborczej. Dwie więc są 

tylko listy. Pierwsza — narodowa — to jas- 

no. Wiemy wszystko kto to tacy, czego 

chcą. Ale ponure domysły budzi druga lista: 

Odrodzenia życia akademickiego. Dziennik 
Wileński próbował poprzez skrót wyjaśnić 

oblicza duchowe Odrodzenia, skrócił i wyszło 

Loża. Ale to nic. Trzeba przecież by było 

zwyczajem naszym wepchnąć + | @0 ja- 

kiejś szufladki politycznej. у 

O, tu dopiero łamanina głowy. Zgóry 

trzeba uprzedzić, że rebus dla amatorów 

trudny. Żebrało się tam bractwo, pracujące 

w różnych dziedzinach życia, a ożywione 
wspólną ideologją rodziny akademickiej wy- 
chowania nowego typu akademika na zdro- 
wych podstawach etyki Chrystusowej. у 

Otwiera listę na Zjazd kol. Grabowski 
Bronisław b. prezes Sodalicji Akademików 
U. S. B., członek zarządu związku Sodalicyj 
Akademickich w Polsce. zd 

Dalej idzie kol. Henryk Dembiński, pre- 

zes St. Mł. Akademickiej Odrodzenia, b. vi- 

ceprezes Bratniej Pomocy. Е A 

Na trzeciem miejscu Arcimowicz Wła- 

dysław, znany poeta z grupy S. T. O., re- 

daktor numeru jabiienszowejzo. „Alma Ma- 
ter Vilnensis“, ojciec Klubu Włóczęgów — 

ale to wszystko nic w porównaniu z naj- 

wyższą godnością, jaką piastował na tego- 

rocznym czwartku imatrykulacyjnym — Z 

odnošcią senissimusa. Z kolei idą: kol. 

Er koma Leokadija, prėzeska Sodalicji Aka 

demiczek U.S.B., kol. Perzanowski Stanisław 

prezes Zrzeszenia Kół Naukowych i zasłużo- 
ny prezes Koła Rolników, o którego bo- 

gactwie materjalnem i miłem życiu towarzy - 
Bujnicki 

   

daktor żywej Gazetki, pracujący w Kole Po- 

lonistów, jako kierownik S. T. O., a wresz- 

cie czynny włóczęga Rutski jan, magister 

praw, student humanistyki, prezes spokojne- 

go, ale systematycznie pracującego Koła FL 

lozoficznego; Święcicki Józef wiceprezes 

„Odrodzenia“ i Koła Prawników, które zna- 

ne dziś powszechnie w sferach prawnych z 

turnieju krasomówczego. Zgorzelski Czesław 

znany ze swej pracowitości prezes Koła Po- 

lonistów. — Co tu zresztą gadać — zacna 

kompanja i kwita! SK 
Nie mniejsze fisze zasiadły na liście do 

Komitetu Wileńskiego. I. Fundowicz Stefan, 
prezes Sodalicji Akademików U. 5. В. 2. 
Święcicki Józef, 3. Dembiński Henryk, 4. 
Wierzbicka Janina, filar wielu organizacyj; 
wiceprezes „Odrodzenia”, prezes chóru. Aka - 

demickiego, wogóle zawodowy wiceprezes 

  

    

  

były i obecny lic organizacyj akade- 
mickich, 5. Śwież 7 w, członek za- 
rządu Sodalicji Akade USS=B. 6. NO 
wodworski Witold, b. prezes Koła History- 
ków U. S. B., 7. Kostrowicka Marja, prezes 
Koła Przyrodników, które niedawno urządzi- 
ło „Patońculkę*; 8. Bujnicki Teodor trafił tu 
już na sam koniec listy, umartwia się. 

Ciekawa paczka! To też trzeba będzie 
m- pogadač o jej ideologii akademicki 

czasem już zgóry można powiedzie 
głosujcie na LOŻĘ! 

— 

Rzecznospolifa dzikusów 
„Nic nie robią, bawią się w zarząd i wo- 

góle nie warto wstępować* — zdanie takie 
wypowiedziano niedawno o jednem z na- 

  

   

„ szych kół naukowych. 

    

Co do mnie, zgadzam się z tem z. daniem w 
zupełności. Zawiera ono trzy prawdy tak 0- 
czywiste, jak pewność zdania egzaminu przez 
normalnego studenta. Po pierwsze: nie war- 
to wstępować — to jasne. W kołach trzeba 
mieć obowiązek płacenia składek, pomijając, 
że mogą nawet zażądać ich zapłacenia (to 
zresztą mniej realne). Drugi obowiązek — 
czynny udział w pracy Koła, wobec niezwy- 
kłej intensywności tej pracy, nie stanowi 
wprawdzie poważnej przeszkody, jednak dja 
beł nieśpi i koło mogłoby zacząć pracować, 
to też lepiej tego obowiązku na karku nie 
mieć. Pozatem członkowi stowarzyszenia już 
nie wypada tak krytykować jego działalności 
jak osobie, stojącej ponad (przypuszczam) 
tem stowarzyszeniem, a krytyka sprawia 
przecież żywą PE człowiekowi, któ 
ry ją wypowiada. Reasumujemy: do żadnych 
Stowarzyszeń wstępować nie warto. 

Druga prawda, zawarta w powyższem po 
wiedzeniu — to „nic nie robią”. Istotnie — 
nie możemy przecież robotą nazwać organi- 
zację biblioteki lub czytelni, nie jest też pra- 
cą pośredniczenie w uzyskiwaniu pracy Szu- 
mnie t. zw. sekcje pośrednictwa pracy prze- 
cież same nie pracują, tylko rozdają posady) 
Jeśli się jeszcze umówimy, że nie jest pracą 
wydawanie pożyczek, urządzanie imprez do- 
chodowych i rozchodowych, utrzymywanie 
lokalu, wydawnictwo książek, skryptów i cza 
sopism, prowadzenie jakichś niepotrzebnych 
sklepików (i to się zdarza), urządzanie ze- 
brań naukowych, nienaukowych, dyskusyj- 
nych, walnych i innych, utrzymywanie kon- 
aktu z innemi stowarzyszeniami wreszcie uja 

danie się z własnymi członktami o składki i 
inne świadczenia (to ostatnie niektórzy kry 
minolodzy kwalifikują jako ciężkie beztermi- 
nowe roboty), stwierdzimy, że doprawdy or 
ganizacje nic nie robią, a tylko się bawią. 

„ Otóż to! bawią się! Tak, panowie preze- 
si, wiceprezesi, sekretarze i skarbnicy, zna- 
my was. Chodzi wam tylko o tytulik, stem 
pelek i możność złożenia ministerjalnepo pod- 
pisu. Chcecie być sławni i w tym celu zakła- 
dacie tyle stowarzyszeń i sugestjonujecie ma- ko 
Sy, że te stowarzyszenia są potrzebne. Po- 
co komu potrzebne są te pożyczki, poco te 
skrypta i herbatki, kto pożąda jakichś czy- 
telni. Dla was to jest igraszką a nam chodzi 
o życie, nad którem w postaci strasznej 
zmory zawisła groza składek. Te kilkanaście 
odzin, które tygodniowo marnujecie w za- 
awie organizacyjnej, moglibyście lepiej zu- 

żyć pracując w cichości ducha ma sobótkach, 
gdzie akurat jest wielki popyt na pracę, lub 
pomnażając swój szczupły zapas wiedzy na 
pouczających filmach. Wy jednak wolicie so 
bie i innym ludziom zatruć chwile błogiego 
spoczynku po uciążliwej pracy wykładowej, 
a czynicie to z perfidją, nasyłając sekwestra- 
torów i skarbników. 

Ale nie! Społeczeństwo jest zorjentowa- 
ne i nie da się wciągnąć nawet do kół nauko 

Kochane społeczeństwo akademickie 
e będzie się składało z „dzikich*, któ 

prędzej dłonie szczeciną porosną, niż 
li bodaj godzinę czasu poświęcić organi- 

zacjom rzeczypospolitej akademickiej. Nie- 
chaj każdy sobie chodzi swojemi drogami i 
nie włazi na dróżki wydeptane przez innych. 

Niech każdy czyni tak, jak obecnie postę 
pują pierwszoroczni rolnicy, którzy ignorują 
swoje koło, ponieważ mają za dwa miesiące 
colloquium (do którego starsze pokolenia 
przygotowywały się trzy dni) i już teraz 
uczą się dzień i noc. Uczmy się każdy sam 
sobie, a jeśli się nie chcemy uczyć, to r3- 
wnież nie mamy się poco łączyć. To też wkró 
tce nie będzie żadnych związków ani skarbni 
ków, a jako osiągnięty w krótkim czasie ide- 
ał zakwitnie nam niediugo prawdziwie wolna 
„dzika rzeczpospolita akademicka. Cc.j.F. 

     

  

   

   

  

  

Ż pod znaków Pawłowych 
, Przeszły trzy dni jak jedna chwila, trzy 

dni niezmiernie drogie i kochane — dni Il 
Kongresu „Odrodzenia*. Zebraliśmy się w 
Warszawie my odrodzeniowcy, jak powie- 
dział ks. arcb. Hlond ;;z pod znaków Pawło- 
wych” z całej Polski, by się zjednoczyć, ze. 
spolić, by się ukochać wzajemnie i pogłębić 
miłość sprawy. 
Nie będę tu dawała szczegółowego sprawo- 
zdania, gdyż zbyt silnie jestem jeszcze pod 
urokiem tego ogólnego nastroju, jaki pano- 
wał na Kongresie, by móc wyliczyć szcze- 
góły po kolei. Wolę raczej odtworzyć choć 
częściowo to coś, co było najważniejszego, 
co każdy odczuwał jako istniejące realnie, 
choć nie zapisane w programie. 

Tem czemś nieuchwytnem a jednocześnie 
faktycznem była ogromna, pełna słonecznych 
promieni realność, że oto po 10, latach usilnej 
pracy stwierdziliśmy lot coraz wyższy, że 
oto nie cofnęliśmy się, lecz idziemy wciąż 
naprzód i naprzód, wypracowując nowe for- 
my pracy i myślenia. 

Nie mogło się pozostać obojętnym na wi- 
doki tych tłumów odrodzeniowców, które się 
zbierały w ilościach czy na obradach — czu- 
liśmy naszą moc, naszą potęgę, prężyły się 
nam młode ramiona żądne największych * 
wysiłków. Czuliśmy, że nasze ideały i hasła 
są rzeczywiście czemś żywem, jeżeli potrafiły 
zgromadzić pod sztandar Odrodzenia tyle 
młodzieży. I czuliśmy, że nie jesteśmy sami 
w swej pracy, lecz że łączy się z nami cała 
katolicka Polska — świadczyły o tem serde- 
czne przemówienie, maprawdę; szczere i 
proste słowa przedstawicieli episkopatu pol- 
skiego, katolickich organizacyj. 

Ż niezmiernie radosnem samopoczuciem 
przystępowaliśmy codziennie do wspólnej Ko- 
munji św. potem z niemożliwym hałasem i 
śmiechem zasiadaliśmy do śniadania. Wilno 
oczywiście, nie mogło obyć się bez radosne- 
go gromadnego śpiewania. 

W. parę chwii potem skupieni i poważni 
pracujemy w komisji ideowej, ogólnej, pro- 
gramowej. Wre żywa dyskusja, powstają re- 
zołucje i wnioski. Mała przerwa na rzecz tak 
realną, jak obiad, i znowu do pracy! 
„ Naprawdę, kto był w Warszawie, ten wy- 
jechał stamtąd pod wpływem niezapomnia- 
nego uroku i z mocnem przekonaniem, że 
posiadamy Prawdę i że pracować dła niej 
potrafiliśmy dotąd i potrafimy nadal. 

Skończył się kongres —radośnie, manife- 
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MIEJSKA 
— (a) Oczyszczanie ulic z opadów 

śnieżnych. Komenda policji wydała zarządze- 
nie oczyszczania ulic ze śniegu, który ostat- 
nio spadł w Wilnie. Ma to na celu uniemoż - 
liwienie na przyszłość gromadzenia śniegu 
na ulicach i podwórkach, co w razie więk- 
szych opadów grozi ruchowi kołowemu a 
nawet uniemożliwia go. W przyszłości w ra- 
zie opadnięcia śniegu takowy będzie natych- 
miast zmiatany i usuwany w wyznaczone 
przez Magistrat miejsca nad Wilją i Wilenką 
i będą czynione wysiłki by niedopuścić do 
zbytniego przeciążenia ulic, dachów i placów 
śniegiem, który jak zaznaczyliśmy tamuje 
ruch, a ponadto lodowacieje a na wiosnę 
niepotrzebnie tworzy roztopy. 

. — (y) Choroby zakaźne w Woj. Wileń- 
skiem. Mimo energicznej walki z chorobami 
zakaźnemi nie można się pochwalić całkowi- 
tem ich usunięciem. Epidemja duru została 
zlokalizowana o tyle, że w przeciągu ostat- 
niego tygodnia zanotowano już tylko 8 wy- 
padków na terenie całego Województwa. 
Najgorzej przedstawia się spfawa z  odrą, 
którą ujawniono w 258 wypadkach: 104 w 
Wilnie, 64 —  Brasławskiem, 70 — Wilej- 
skiem. Błonicy i płonicy było po 10 wypad- 
ków, krztuśca 36. 

KOLEJOWA. 
— (a) Przygotowania do śnieżnej zimy. 

Władze kolejowe nauczone przykładem ostat 
niej zimy, która dała się bardzo we znaki 
szczególnie służbie komunikacyjnej, już obec 
nie postanowiły opracować przepisy na wy- 
padek śnieżyc i mrozów. 

M. m. nastąpi zmiana smarów na bar- 
dziej odporne na ciśnienie atmosferyczne, ja- 

też zostanie zwiększona liczba Rs 
odśnieżnych. Tory zaś kolejowe będą ochra- 
niane przez specjalne osłony. 

. AKADEMICKA 
— Wiec studentów farmacji. W niedzie - 

lę o godz: 3 po poł. w sali wykładowej Za. 
kładu Farmakognozji U.S.B. ul. Objazdowa 
2 odbędzie się wiec studentów farmacji U. 

  

  

SŁ 0. WEJ 

Akademicka Wolna Trybuna 
stacyjne święto. Rozjechaliśmy się we wszyst 
kie strony Polski z nowemi siłami do pracy, 
codziennej lecz nie szarej, bo rozjaśnionej 
ukochaniem życia, bo przepojonej najwyższą 
radością, że czerpiąc moc z Chrystusa 
wspierani przez apostoła narodów św. Pawła, 
ogłoszonego na Kongresie patronem Odro- 
dzenia, możemy swe ideały wcielać w życie. 

Ola unikwięcja mieporozomień 
Cała prasa Rzeczypospolitej poświęciła o - 

statnio „Odrodzeniu* szereg szpalt. Stało się 
to przedewszystkiem z dwóch racyj: z po- 
wodu „Kongresu* i z powodu zbliżających 

się wyborów. Wiadomości te mają odmien- 

ny ton, wygłądają zupełnie inaczej. Wiado- 
mości przedwyborcze (patrz „Dziennik Wileń 
ski“ z dn. 20 bm.3 wymagają niestety zbyt 
wielu sprostowań — w dalszym ciągu ope 
rują dawnemi argumentami ad hominem, że 
nie nazwiemy tego po imieniu. Chcąc unik- 
nąć ostrych odpowiedzi nie będziemy nigdzie 
niczego prostować, chyba w „Dzienniku Wi- 
leńskim", Mamy dość tego rodzaju metod 
obrzucania przeciwników błotem i wszelkiego 
rodzaju brudami. Mamy dość nieścisłego 
formułowania zarzutów, by można było pod 
niemi wszystkiego się spodziewać. Mamy 
dość wiecznego użerania się przed każdą 
akcja wyborczą. My będziemy walczyli je- 
dynie na drodze pozytywnej — wysuwaniem/ 
naszego programu, naszych celów, naszych 
haseł. Nie zarzucamy niczego naszym przeci- 
wnikom. Niech każdy się przyjrzy czego ciicą 
oni, czego my chcemy i głosuje według swe- 
go sumienia. Chcemy dobra. Zrywamy tedy 
z pierwszem złem, ze wzajemnem szczuciem 
na przeciwników, z nienawiścią w walce wy- 
borczej, z „wilczemi metodami". 

  

Turniej krasemówrzy 
, Dnia 14 listopada odbył się w sali Śniade- 

ckich zorganizowany przez Koło Prawników 
turniej krasomówczy. Chodziło o wygłosze- 
nie przemówienia sądowego, obrony lub 0- 
skarżenia, w podanym przez kierownictwo 
turnieju wypadku zbrodni. Sąd turniejowy, w 
składzie: EE St. Glaser — przewodniczący, 
prof. A. Parczewski, dyr. Al. Zelwerowicz, 
oraz przedstawicieli Koła Prawników: kol. 
kol. J. Święcickiego i J. Wiszniewskiego — 
przyznał palmę pierwszeństwa kol. kol. Olsze 
wskiemu i Dembińskiemu, który zresztą prze- 
mawiał znacznie gorzej, niż zwykle. To samo 
dałoby się powiedzieć o kol. Bohdziewiczu, 
którego przemówienie, aczkolwiek może naj- 
lepiej skonstruowane, było stanowczo zbyt 
spokojne i beznamiętne. Swego rodzaju atrak 
cią było przemówienie kol. Zieleńczyków- 
ny, również jedno z lepszych. Największą 
wartość literacką posiadało przemówienie kol. 
Filanowicza, wygłoszone niestety poza kon- 
kursem. 

Obaj wyróżnieni będą prawdopodobnie 
przemawiali na ogólnopolskim turnieju kra- 
somówczym w Warszawie. 
  

— W nowych władz w korporacji 
„Cresovia* W korporacji Cresovia odbyły się 
wybory nowych władz na semestr I br. aka- 
demickiego w dniu 11. 10. 1929 r. Po udzie- 
leniu absolutorjum, ustępującemu prezydjum 
z com. Edwardem Chmielewskim na czele 
dokonano wyboru nowego: prezydjum, w 
skład którego weszli com. com. Witold Na- 
ięcz Małachowski jako prezes; Jan Kostrowi- 
cki jako wiceprezes oraz Jarosław Zielecki 
jako sekretarz. 

Na oldermana powołany został com. Sta- 
nisław Kijowski. 

Kwatera korporacji mieści się przy ul. 
Dominikańskiej 13 m. 15. 

  

S. B. w sprawie zajęcia stanowiska wobec 
organizujących się w Wilnie kursów prowi- 
zorskich. Ze względu na ważność sprawy, 
mającej być przedmiotem obrad, pożądana 
jaknajwiększa frekwencja. 

y w zarządzie Bratniej Pomo- 
cy Pol. Mł, Akad. U.S.B. Z dniem 16 XI 29 
roku ustąpił ze stanowiska sekretarza gene- 
rainego Kol. Jerzy Dietrich, który został po- 
wołany na stanowisko skarbnika VIII „Ty- 
godnia Akademika*. Wakujące stanowisko 
objął kol. Bohdan Szpądrowski. 

— „Czwartek Akademicki. Epilogiem 
„Turnieju Krasomowczego“, zorganizowa- 
nego przez Koło Prawników, który wzbudził 
tak wielkie zainteresowanie w sferach inteli- 
gencji naszego miasta — będzie „Czwartek 
Akademicki”, który odbędzie się dnia 21 b. 
m. o godz. 20 w Ognisku Akademickiem (ul. 
Wielka 24). Na program złożą się: 

„ 1) Słowo wstępne kol. Stanisława Ochoc 
kiego, 2) referat kol. Romana Filanowicza: 
„O pojedynku”, 3) dyskusja nad referatem. 

Wstęp dla akademików — wolny, dla 
gości 20 gr. 

, — Akademicka Czarna Kawa. W sobotę 
t. į. dnia 30 b. m. odbędzie się w lokalu Ka- 
syna Garnizonowego doroczna Czarna Ka- 
wa VIII „Tygodnia Akademika", Wejście za 
A D zł., akademickie — 3 zł. Za- 
proszenia nabywać można u p. p. Gospo- 
dyń, których lista podana tGie = dniach 
najbliższych. Urozmaicony program i orygi- 
nalnie dekorowana sala w wykonaniu arty- 
stycznem p. Ireny Pikiel, powinny zgroma- 
dzić elitę społeczeństwa wileńskiego i liczne 
grono młodzieży akademickiej. 

BALE i ZABAWY. 
— Sobótka. W sobotę 23 b. m. w Kole 

Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki ul. Turgiel- 
ska Nr. 12 w programie przemówienie, przed 
stawienie „Zagłoba swatem* i zabawa ta-- 
neczna. Początek o godz. 8 wiecz. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
.  — Odczyt Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża. Zbyteczne nadmieniać, jak straszną klę- 
ską jest choroba oczna — jaglica, szczegól- 
nie gdy występuje epidemicznie, jak to ma 
miejsce w wielu powiatach województwa wi- 
leńskiego. 

Ponieważ szerzenie się jaglicy w znacz- 
nym stopniu jest uzależnione od uświadomie- 
nia społeczeństwa o sposobach jej zwalcza- 
nai Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego 
Czerwonego Krzyża  uprosił dr. Ludwika 
Rostkowskiego, o wygłoszenie odczytu n. t. 
„Jaglica i jej zwalczanie“. 

Odczyt odbędzie się w sali kina „Świa- 
towid“. Mickiewicza 9, w nadchodzącą nie- 
dzielę o godzinie 12 w południe. 

Wejście bezpłatne. 

KOMUNIKATY. 
— Naukowe posiedzenie Polskiego T-wa 

Przyrodniczego im. Kopernika w Wilnie. W 
piątek, dn. 22 b. m. o godz. 7 min. 30 od- 
będzie się w lokalu Zakładu Zoologji U.S.B. 
(Zakretowa 23) naukowe posiedzenie Wileń- 
skiego Oddziału Polskiego 'T-wa Przyrodni. 
czego. im. Kopernika (wspólnie z Polskiem 
Tow. Anatomiczno-Zoologicznem) z następu 
jącym porządkiem dziennym: 1) sprawozda 
nie ze zjazdu polskiego Tow. Anatomicz 
Zoologicznego w Wilnie, 2) St. Bagiński —- 
z histochemji lipoidów układu międzynerko - 
wego zwierząt kręgowych, 3) M. Racięcka 

Kaucje pracowników zaprowa- 
dziły pracodawców do więzienia 

Swego czasu niemałą sensację Ewywo- 
łała wiadomość o ujawnieniu przez wła- 
dze śledcze oszukańczych machinacji pe- 

wnej grupy osób, które “dorabialy“ się 
majątku w ten zposób, że *wykorzystując 
łatwowierność czy feś naiwność biednych 
bezrobotnych, pod pozorem udzielenia im 
posady przy łoteryjce w Grodnie lub Dru- 
skienikach względnie na „kolei, pobierali 

kaucję. : 
Biedni ludzie wyzbywali się ostatnich 

rzeczy byleby zebrać na kaucję. Wyzbywali 

się wszystkiego i mie otrzymywali po- 
sady. 

"Po ujawnieniu tej afery pięć osób za- 
siadło na ławie oskarżonych. Były to 

wszystko osoby znane tna bruku wileń- 
skim, a więc: Stanisław Wołejszo, S. Szy- 
szkow, L. Nagrodzki, J, Winiarz i Z. Przy- 
bylski. > 

Sąd Okręgowy zapoznawszy się ze 

sprawą uznał za możliwe skazać tylko 
dwuch uznając, że w stosunku do pozosta- 
łych brak konkretnych danych oskarżenia. 

Wyrokiem tym *Wołejszo skazany zo” 
stał na 8 m. więzienia, a Szyszkow na 
2 lata domu poprawy. Ы 

Od wyroku tego, w stosunku do unie- 

winionych: Winiarza i Nagrodzkiego zaape- 

i wal prokurator, zasądzeni zaś popróbo- 

wali sami, * 
Wczoraj Sąd Apelacyjny rozpoznał 

sprawę ponownie i fiwyrok , poprzedni za: 

twierdził z tą jednak zmianą, że w stosun- 

ku do Wołejszy zastosowano amnestję co 

pozwoliło zmniejszyć karę o połowę. 
Biedni poszkodowani otrzymali 

sfakcję. (y) 

EE WAP RORONWST EEK OTOZ 

— Przyczynek do znajomości unerwienia 

skrzydeł u chróścików. || . T 

Wstęp wołny. Goście mile widziani. 

Posiedzenie Wil. Oddz. Polskiego 

T_wa Pedj. RA Dnia 22 b. m. o godz. 

20 w lokalu Stacji Opieki nad Matką i Dziec- 

xiem Nr. 1 (Wielka 46), odbędzie się posie- 

dzenie Wil. Oddz. P.T.P. 
Na porządku dziennym: 1. Pokazy cho- 

rych; 2. dr. H. Kaulbersz-Marynowska:; Tri- 

chocephaliosis u dzieci; 3. dr. Z. Olechnowi- 

czówna: Wrażenia naukowe z pobytu w 

Klinikach francuskich; 4. spostrzeżenia Z 

praktyki; Wolne wnioski, 

Goście mile widziani. 

— Związek byłych wychowanek Sacre- 

buvu w Wilnie* organizuje w dniu 8 gru- 

dnia br. doroczny zjazd celem wzajemnego 

porozumienia się oraz wyboru nowego zarzą 

du. 
Pożądanem jest obecność wszystkich Pań 

do związku należących. Dotychczasowy za 

rząd nie wątpi, że to przypomnienie nie bę- 

dzie daremnem i że Panie zjadą się jaknaj- 

liczniej. i 

Msza św. o godz. 9 r. następnie wspólne 

Śniadanie i zebranie odbędą się przy ul. Mi- 

ckiewicza 19. 4 

  

saty- 

RÓŻNE. 

— (y) Uroczyste otwarcie kursu infor- 

macyjnego obrony przeciwgazowej. Dnia. 18 

b. m. o godz: 5 po poł. w liceum żeńskiem 

im. Filomatów odbyło się Pe kursu Ž 

formacyjnego obrony przeciwgazowej orga- 

ZWEI przez Kom. Woj. Wil. L.O.P.P. 

dla uczenic tego liceum. Kto zdaje sobie 

sprawę jak doniosłem jest zagadnienie wy- 

szkolenia szerokich mas ludności cywilnej w 

obronie przeciwgazowej, ten zrozumie, i 

każdy taki wypadek rozpoczęcia kursu jest 

krokiem ku zapewnieniu bezpieczeństwa dla 

rzesz społeczeństwa na wypadek Rolny. W 

kursie bierze liczny udział młodzież szkolna 

(na kurs zapisało się 63 osoby), Przez mło- 
dzież wejdą do społeczeństwa te prądy i 

przekonania, które zaważą na szali zwycię- 

stwa naszego w przyszłych konfliktach zbroj 

nych. Kurs ten rozpoczyna w tym roku sze- 

reg innych kursów wśród młodzieży szkol-- 
nej, która ze swej strony, należy żywić na- 

dzieję, żywó odezwie się na rzucone hasło 
organizując u siebie podobne kursy. 

Skromną uroczystość otwarcia kursu roz- 
poczęła przywitaniem ptzybyłych gości dy- 

rektorka liceum p. S. Pietraszkiewiczówna. 
Prof. ]. Muszyński, jako kr 

cy wydziału gazowego L.O.P.P., przemówił 
do zebranych słuchaczek, podkreślając do- 
niosłą rolę wyszkolenia łudności w obronie 
przeciwgazowej, w szczególności wielkie za- 
danie, jakie w tem mają do spełnienia ko- 
biety. 

*Nastę nie przemawiał dyrektor Kom. 
Woj. L.O.P.P. p .St. Romer, podkreślając rolę 
L.O.P.P. jako instytucji, która podjęła na 
siebie szczytne zadanie przysposobienia spo- 
łeczeństwa do zadań obronnych w przyszłej 
wojnie lotniczo-gazowej. Jako  przedstawi- 
ciel wojskowości, a zarazem członek zarządu 
Kom. Woj. L.O.P.P. zabrał głos mir. ]. Chro- 
my, w krótkich a mocnych słowach dobitnie 
podkreślając znaczenie współpracy wojska a 
L.O.P.P. Jako wykładowca kursu przemówił 
do swych słuchaczek p. Stankiewicz przypo- 
minając o doniosłej roli takiego kursu, jako 
zawiązku pionierów obrony przeciwgazowej, 
nawołując do wydajnej pracy. Uroczystość 
zakończono wykładem inauguracyjnym przez 
inspektora wojewódzkiego O.P.G. p. L. Ko- 
rowajczyka n. t. „Wojna chemiczna wobec 
prawa międzynarodowego". 

  

— (a) Czy właściciel domu ma prawo 
wzbronić założenia anteny na dachu swej po- 
sesji. Liczne zatargi, jakie miały miejsce po- 
między właściciełami domów a lokatorami o 
prawo umieszczenia anten radjowych na da- 
chąch domów znalazły odpowiednie oświet- 
lenie w Sądzie Najwyższym, który onegdaj 
wydał wyrok, który posłuży jako precedens 
dla wszystkich radjoamatorów. Oto między 
lokatorem, a wżaścicielem domu wynikł spór 
zasadniczy na tle anteny zewnętrznej. Loka- 
tor chciał na dachu domu założyć na koszt 
własny antenę, lecz spotkał się ze sprzeci- 
wem gospodarza, który opierając się na 544 
art, kodeksu cywilnego, który głosi, że włas- 
ność jest to prawo używania i rozporządza- 
nia w sposób najbardziej nieograniczony, 
wzbronił ustawienia anteny: Początkowo w 
Sądzie Grodzkim sprawę ae właściciel 
domu, następnie jednak Sąd Okręgowy sta- 
nął po stronie lokatora. Spór wał się osta- 
tecznie o Sąd Najwyższy, który rozstrzygnął 
wątpliwości w tej materji. Sąd Najwyższy 
zdecydował, że lokator ma w zasadzie prawo 
założenia anteny, bo według warunków i 
potrzeb czasów dzisiejszych wchodzi to w 
zakres normalnego sposobu użytkowania 
mieszkań. Nie zawsze jednak zakładanie an- 
ten jest bez zgody właściciela nieruchomości 
dopuszczalne. Sądy w takich sprawach win- 
ny w każdym takim wypadku zwrócić uwa- 
gę ma to, czy nie zachodzą okoliczności wy- 
łączające wogóle założenie anteny z powo- 
du właściwości budynku, albo innej przesz- 
kody względnie czy sprzeciw właściciela nie 
stanowi przejawów nadużycia prawa w sto- 
sunku do lokatora. Ponieważ Sąd Okręgowy 
na te okoliczności nie zwracał dotychczas 
dostatecznej uwagi sprawy na tle zatargów 
o anteny przekazane zostały do ponownego 
rozpatrzenia. ; 

— (y) Ukarany konduktor autobusu. Sta- 
rostwo Grodzkie ukarało konduktora autobu- 
su Józefa Baczula, za przewożenie w auto- 
busie nadmiernej liczby pasażerów na 100 zł. 
grzywny z zamianą w razie niewypłacalności 
na 4 tyg. aresztu. 

— (y) Odra przedostała się do pow. bra. 
sławskiego. Epidemja odry gnębiąca ludność 

Skufki rekwizycji zboża w Rosji Sowieckiej 
Pozbawieni chleba chłopi wędrują do najdalszych okolic 

Ostatnia akcja zbiórkowa zboża przeprowadzona ostatnio na terenie Rosji 
sowieckiej spowodowała, że cały szereg miejsco »ości zupełnie pozbawiono 
niezbędnych zapasów potrzebnych już nietylko na przyszłe zasiewy lecz na co- 
dzienny użytek chłopa. 

Bezwzględność bolszewików w Ściąganiu określonych zgóry norm bez 
oglądania się czy nie wpłynie to ujemnie na stan gospodarstwa wiejskiego 
spowodowała, że już teraz całe gromady chłopów organizują wędrówki do 
najdalej położonych okolic na terenie Z. S, 5. R i Polski poszukując zapasów 
ziarna. 

Jasne, że brak zboża wykorzystują spekulanci, którzy za pośrednictwem 
ludzi zaufanych już poprzednio poczynili większe zapasy a obecnie wyzbywają 
się tych zapasów, karząc sobie płacić bardzo wysokie c. ny. 

Ost:tnio w miejscowościach pogranicznyc w reonie W. Hutor zatrzy- 
mano kilka partyj chłopów sowieckich, którzy twierdzą, że przekroczyli zrani- 
cę w celu zaopatrzenia się na naszem terytorjum w niezbędny па najbliższą 
przyszłość zapas mąki względnie ziaraa. Przybyszów władze nasze zmuszone 
są zatrzymywać i mimo. wszystko wysiedlać z powrotem na terytorjum so- 
wieckie. (a) 

Т-0 badania dziejów wyzwolenia 

Wileńszczyzny prosi 0 maferiały 
Wyzwolenie z półtorawiekowej niewoli 

Wilna oraz znacznej części rozległego obsza 

ru ziem, wchodzących dawniej w skład b. w. 

Księstwa Litewskiego nie zostało dotychczas 

opracowane naukowo. s 

Dla przeprowadzenia gruntownych badan 

nad tą kwestją zawiązane zostało w Wiłnie 

„Towarzystwo Badania Dziejów Wyzwolenia 

Wileńszczyzny i Ziem b. Wielkiego Księstwa 

Litewskiego”, które na wzór podobnych to- 

warzystw, działających już we Lwowie i Po 

znaniu, zajmie się przedewszystkiem groma 

dzeniem materjałów i dokumentów, związa- 

nych z przebiegiem walki o wyzwolenie tych 

ziem. Towarzystwo pragnie przekazać potom 

ności prawdziwy. obraz wyciłków i ofiar 

złożonych na ołtarzu Niepodległości oraz u* 

trwalić pamięć dziejowych warunków, w ja- 

kich się walka ta odbywała. Aby swój „cel 

osiągnąć Towarzystwo potrzebuje współu - 

działu najszerszych warstw społeczeństwa, 

do którego zwraca się z górącym apelem o 

pomoc w zbieraniu odpowiednich materjałów 

iNajdrobniejsze choćby szczegóły walk o ten 

kraj w latach 1914 — 1923, opisy bitw, foto- 

gralje obrońców i epizodów wojennych, li- 
sty współczesne, wszelkiego rodzaju „doku- 

menty, pamiętniki, druki i t.p. pamiątki, znaj 

dujące się obecnie w posiadaniu prywatnem, 
pragnęłoby Towarzystwo zebrać bądź w ory 
ginałach, bądź w odpisach. Wszyscy więc, 

którzy posiadają jakiekolwiek przyczynki i 
dokumenty do dziejów wyzwolenia tych ziem 
jak również wszystkich którzy mogą udzielić 
relacyj pisemnych lub ustnych proszeni są o 
skomunikowanie się z zarządem Towarzyst- 
wa i o nadesłanie szczegółowego wykazu po- 
siadanych maerjałów, które mogą być Towa 
rzystwu ofiarowywane lub składane w depo- 
zycie, przyczem Towarzystwo zapewnia, że 
przedmioty te będą przechowywane z całym 
pietyzmem i na żądanie zwrócone właścicie- 
lom w całości po skopjowaniu. : 

Adres sekretarjatu Towarzystwa: Wilno 
Urząd Wojewódzki, pokój Nr. 46, naczelnik 
wydziału wojskowego Stefan Wiśniewski, tel. 
16 — 86. 

Zarząd Towarzystwa: prezes Władysław 
Raczkiewicz, wojewoda wileński, wiceprezes: 
gen. Dęb Biernacki, wicewojewoda Stefan Kir 
tiklis, minister Aleksander Meysztowicz, człon 
kowie: poseł Jan Piłsudski, gen. Krok - Pasz- 
kowski, ks. rektor Czesław Falkowski, mece- 
ras Mieczysław Engiel, senator Witold Abra 
mowicz, mecenas Stanisław Iwanowski, dy- 
rektor Wacław Gizbert Studnicki, prezydent 
m. Wilna Józef Folejewski, prezes ŽZOW gen. 
Stefan Mokrzecki, mjr. Eugenjusz Dobaczew - 
ski, zast. członków: pułk. dr. Florjan Swie- 
żyński, mjr. Zawisza, sekretarz p. Stefan Wi- 
śniewski. Komisja Naukowa: przewodnicząc 
— prof. Ryszard Mienicki, zastępcy przewod- 
niczącego — prof. Stanisław Kościałkowski, 
pułk. Wacław Stachniewicz, członkowie — 
dyr. Archiwum Wacław Gizbert Studnicki, 
Walerjan Charkiewicz, zast. członków — mjr. 
Zawisza. Delegat W.B.H. por. Aleksander Ka- 
wałkowski, sekretarz Tadeusz Młodkowski (y 

List do Redakcji 
Szanowny Panie? 

  

Na łamach wielce poczytnego pisma Pań - 
skiego chciałbym poruszyć sprawę mającą 
znaczenie państwowe. x 

Otóż po przyjeździe z ZSSR do Zdołbu- 
nowa, po dokonanej rewizji w komorze cel- 
nej, zgłosiłem się do kasy biletowej na dwor 
cu kolejowym cek em nabycia biletu na prze 
jazd do Wilne. Mając przy sobie pieniądze 
jedynie w walucie obcej zaproponowałem za 
bileta należność w dolarach. Kasjer natomiast 
odmówił przyjęcia dolarów, wymagając jedy 
nie złote polskie. Musiałem wobec tego zmie- 
nić dolary na złote, praktykowanym tam spo 
sobem przez tragarza u kręcących się na 
dworcu żydków. Tak postępowali wszyscy 
pasażerowie, tylko z tą różnicą, że jadący 
do Warszawy, wobec bardzo krótkiego cza- 
su otrzymywali za dolar co łaska, najwyżej 
8 zł. 50 gr., a ja, jadący do Wilna i mający 
więcej czasu wytargowałem po 8 zł. 70 gr. 

Za kordonem t.j. w Szepetówce, ha czas 

rewizji w komorze celnej, przychodził dele- 
gowany urzędnik z Banku Państwowego i 

zmieniał rubłe sowieckie na dolary w/g kursu 
rządowego. Czyżby na st. Zdołbunowo celem 
ułatwienia pasażerom zmiany pieniędzy i o- 

chrony ich od strat nie można było wydać 
rozporządzenia, aby w kasach na stacji przyj 

mowano za bilety dolary według kursu rzą- 
dowego, lub wymiany dokonywali czy to za 
wiadowca st. Ždolbunowa, czy zawiadowca 
komory celnej lub też urzędnik Kasy Skar- 
bowej, jeżeli takowa jest. 

W każdym bądź razie dolar trafiłby wtedy 
do Skarbu Państwa a nie do kieszeni speku- 
lanta, który może go przemyca napowrót za 
kordon. į 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i powa- 
żania 

Stanisław Chmielewski, 

SPORT 
Nieszczęśliwy wypadek 

W ubiegłą niedzielę mistrz. Wil Okrę- 
gu piłkarskiego Ognisko rozegnywało w 
Lipinach mecz z tamtejszym mistrzem Li- 
piny. 

„ W trakcie meczu zdarzył się nieszczę- 
śliwy wypadek, gdyż centr ataku Ogniska, 
najlepszy obecnie w Wilaie napastnik Wa- 
siiewski został sfaulowany tak silnie, że 
zniesiono go z boiska ze złamanym oboj- 
czykiem 

Drużyna Ogniska zdeprymowana tem | 
oraz osłabiona brakiem tak cennego gracza 
musiała ulec silnemu przeciwnikowi prze- 
grywając w stosunku 3:1. 

Jedną bramkę dla Wilna strzelił po- 
mocrik „Samowar“. 

W nadchodzącą niedzielę odbędzie się 
w Wilnie mecz rewanż. 

Ognisko dołoży wszelkich starań aby 
oddać pięknem za nadobne. (y) 

Walne Zgromadzenie Wil. O. Z.P. 
„W dniu 14.XI br. w lokalu Banku Gosp. 

Krajowego przy udziale delegatów Klubów 
sportowych: Pogoń, Pol. Ki. Sp. i 1 p. p. 
Legjonów odbyło się doroczne Walne Zgro- 
madzenie Wileńskiego Okr. Związku Pły- 
wackiego. 

Zebranie zageil prezes Wil. O. Z. P. p. 
Szwykowski Ludwik, poczem wręczone | 
zostało przedstawicielam klubów pisemne 
sprawozdanie Związku Okręgowego. 

Jak z powyższego sprawozdania wyni- 
ka Zarząd pracował mimo trudnych wa* 
runków (brak krytego basenu) b. wy” 
datniei 

Staraniem Związku urządzony zostal 
letni basen pływacki przy ul. Sołtańskiej — 
przeprowaćzono szereg zawodów w2ec- 
kich i zorganizowano badanie lekarskie za- 
wodników (zawodniczek). Ilość klubów 
zwiększyła się o 1, ilość zawodników—o 
33 i ilość zawodniczek o 12 Na 7 rozgry* 
wanych konkurencji ustanowiono (popra* 
wiono) w kategorji panów 6 rekordów i 6 
rekordów: w kategorii pań. 

Zawodnicy P. K. S-u reprezentowali 
Okręg na zawodach o mistrzostwo Polski, 
ponadio uczestniczyli w ogólnopciskich 
mistrzostwach policyjnych. 

Mistrzostwo Okręgu w roku 1929 2д0- 
był Polski Klub Sportowy (96 punktów) 
przed Pogonią (86 punktów) i Wil. T. W. 
(34 punktów) Mistrzostwo pań zdobył 
sównież P. K. S. (99 punktów) przed 
Ž.A.K.S-em (21 punktėw). 

Obroty kasowe Wil. O. Z. P. wynosily 
1130 zt. 08 gr. р 

Po udzieleniu absolutorjum ustępują: | 
cemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewi- 
zyjnej wybrano nowy Zarząd w  Składzie 
następującym: prezes—p. Szwykowski, wi- 
ceprezes: p. insp. Izydorczyk, sekretarz p. 
Barłuzel, skarbnik p. kpt. Madżawarjani, 
kapitan sportowy: por. Ostrowski, człon- 
kowie Zarządu pp.: Kobryński Burzyński i 
Ostrowski. 

Do Komisji Rewizyjnej powołano: mjr. 
Drotlewa, por. Grabowskiego i p. komisa- 
rza Basińskiego. 

Jako delegata Wil. O, Z. P. na Walne 
Zgromadzenie P. Z. P. oraz do Zarządu 
P. Z. P. w Warszawie wybrano Kpt. Ka- 
walca. 

Po udzieleniu (przez aklamację) abso- 
lutorjum ustępującemu Zarządowi na wnio- 
sek Komisji Rewizyjnej przystąpiono do - 
wyborów nowych władz Żarządu, które da- 
ły następujące wyniki: Prezesem Wil. O. 
Z. L. A. wybrano mjra Zajączkowskiego 
1-szym wiceprezesem por. kierholda, 2-gim 
wiceprezesem kpt. Schlichtingera, sekreta- 
rzem—kpt. Krajewskiego, skarbnikiem p. 
Wołożzńskiego, członkami Zarządu pp: 
Niec eckiego Jarosława, Nowickiego, Fran- 
ka i Piwońską i por. Niepokulczyckiego. 
Do komisji rewizyjnej powołano pp. kpt. 
Plewako (poraz trzeci) Szumańskiege i 
Jasieńskiego. 

Jako delegatów na walne zgromadze- 
nie PZLA wybrano pp. kpt. Kawalca i pom 
Herholda a 

Na walnem zebraniu Wil. OZLA za- 
padły między innemi następujące uchwały: 

1) postanowiono wystąpić z wnioskiem 
na wainem zebianiu WLZA, ażeby na ał- 
nych zebraniach okręgu klubom posiadaią- 
cym$fzawcdników klasyą, B i C. |'rzysłyjzi- 
wały 3 głosy, klubom zaś mającym: zaw. 
klasy Bi C-- 2 głosy, a klubom mającym 
zawodników tylkojednej klasy — i głos. 

2) postanowiono wystąpić z wnioskiem 
do PZLA, aby datą stempla pocztowego 
przy zgłaszaniu zawodnika do Polsk. Zw. 
L. Atl. była równoznaczna # datą przyję- 
cia do związku. 

3) postanowiono zwrócić się do PZLA 
z prośbą © przyznanie Wilau w r. 1930 
mistrzostw Polski pań. 2 

W końcu walce zgromadzenie przez 
aklamację wyraziło podziękowanie ustępu- 
jącemu prezesowi kpt. Kawalcowi za owo- - 
cną działalność. 

pow. brasławskiego. Na terenie gm. opeskiej 
brasławskiej i drujskiej stwierdzono ostatnio 
około siedemdziesięciu wypadków. Chorują 
przeważnie dzieci szkolne. 

-- Ach, ta korekta! We wczorajszym 
„przeglądzie czasopism* korektor przeoczyl 

szereg błędów: tak więc, zamiast „Wiersze 
Szekspira" ma być — wiersze Staffa. Za- 
miast „Ścisłe * wspomnienie ma być — ciep- 
łe, O artykule Boya napisano „doskonały* — 
wydrukowano „drukowany. Zamiast Po- 
wiański — ma być Towiański. Wszędzie za- 
miast „naszej literatury" — jest „nowej! lite- 
ratury. Przestankowe znaki wszystkie prawie 
poprzekręcane! I tak dałej, cały szereg absur 
dów. Przepraszamy czytelników za te przy- 
kre figle. 

— „Start“. Pod tym terminem  sporto- 
wym powstała w samem centrum Wilna, fir- 
ma artykułów sportowych na iście europej - 
ską skalę — z salonem samochodowym zna- 
nych marek „Rugby“ „Durant“ „Federal“ na 
planie pierwszym. 

Inicjator założenia tej firmy, znany w ca- 
łej Polsce sportowiec i goracy, propagator 
wychowania fizycznego prof. U.S.B. dr. Jan 

eyssenhoff zaiste miał doskonały pomysł 
nadając swej placówce charakter magazynu 
artykułów sportowych. 

Parterowy lokal, po zlikwidowanej nie- 
dawno firmie Kulika przy ul. Mickiewicza 9 
przybrał w dniu onegdajszym szaty odświęt- 

  

wsi i miasteczek przedostała się już na terenne, gromadząc w godzinach wieczorowych 

szereg zaproszonych gości na akt poświęce- 
nia z pośród sfer automobilistów i prasy. 
Wojskowość reprezentowana było przez kie- 
rownika ośrodka W. E i P. W. kpt. T. Ka- 
walca i dowódcę Autokoiumny Nr. 3 por. 
lwankowicza. Firmy samochodowe reprezen- 
towali przedstawiciele „Chevroleta'* dyr. Jan 
Sobecki, „Fiata* dyr. Zawisza i „Ursusa' inż. 
Janowicz. 

„ „Po poświęceniu lokalu ks. Zenon Gier- 
dziejewicz — w pięknych, mocnych słowach 
podniósł znaczenie nowej polskiej placówki 
handlowej, życząc jej powodzenia w reali- 
zowaniu zakreślonych zadań. 

Mówiąc o sporcie ks.  Gierdziejewicz 
wskazał na wielkie wysiłki państwa na tem 
polu, które za wzorem swego twórcy Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego jest protektorem 
sportu i wychowania fziycznego, poczem pod 
niósł wysiłki i zabiegi w tej dziedzinie kie- 
rownka „Startu* prof.  Weyssenhoffa. Po 
przemówieniu ks. Gierdziejewicza i złożeniu 
przez zgromadzonych gości gratulacji wła- 
ściciełom „Startu* wejście firmy zostało ot- 
warte dla publiczności, która tłoczyła się”, 
formalnie na chodniku przed oknami wy* 

i 

` 

stawowemi, zaś tymczasem kierownictwo fir- 
my w drugiej salce podejmowało swych: 
gości. 

_ „Start* — ze względu głównie choćb: 
na osobę swego głównego kierownika prof, 
Weyssenhoffa — ma zapewnioną  klientelę 
wśród najszerszych sfer wszelkiego rodzaju 
sportowców / wileńskich. (w) 

 



TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś te- 

atr miejski na Pohulance występuje z prem- 
jerą czarownej baśni fantastycznej W. Szek- 
spira z muzyką Mendelsihna „Sen nocy let- 
niej”, Przygotowania do wystawienia tego 
arcydzieła odbywały się od dłuższego czasu 
pod kierownictwem reżyserskiem A. Zelwe- 
rowicza. W wykonaniu biorą udział wybit- 
niejsze siły zespołu, tićzni statyści oraz balet. 
Przepiękną ilustrację muzyczną wykona or- 
kiestrą specjalnie zaangażowana znanego 
kapelmistrza i kompozytora E. Dziewulskie- 

‚ to. Nowe dekoracje i kostjumy wykonane 
według projektów W. Małkowskiego dopel- 

ją malowncizej całości. Zainteresowanie 
sie premjerą olbrzymie. 

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś, z powo- 
du próby jeneralnej ze sztuki „Oberżystka'* 
przedstawienie zawieszone. Jutro wchodzi na 
repertuar teatru Lutnia stylowa włoska ko- 
inedja Gołdoniego „Oberżystka”. Poza nie 
tasobliwym humorem i iście południowym 
temperamentem sztuka ta posiada wysoką 

" wartość literacką, będąc świetnym okazem 
*somedji włoskiej XVIII w. Bilety już naby- 
wać można w kasje teatru Lutnia od 11 — 

-Э м. 
— Pizedstawienie szkolne w teatrze 

Łatnia. W sobotę nadchodzącą o godz. 3 m. 
"0 p. p. odbędzie się przedstawienie dla 
młodzieży szkolnej. Wystawioną zostanie ko- 

- uiedja Goldoniego „Oberżystka '. 
— Przedstawienie popołudniowe. W nie- 

izielę najbliższą ukaże się na przedstawieniu 
 popołudniowem w teatrze na Pohulance po 
cenach zniżonych doskonała  krotochwila 

- Grzymały Siedleckiego „Maman do wzięcia”. 
е — Koncerty Harfy Warszawskiej. Wy. 
stęp A. Dobosza. W sobotę najbliższą zna- 

komity zespół chóralny Harfa o sławie świa- 
owej, nagrodzony na międzynarodowym 

_ konkursie śpiewaczym w Amsterdamie wy- 
„Stapi w teatrze miejskim Lutnia pod dyrekcją 

. Lachmana. W koncercie bierze udział ar- 
'tysta opery warszawskiej Adam Dobosz. 
Koncert sobotni poświęcony zostanie całko- 
wicie pieśni polskiej, Drugi i ostatni koncert 
odbędzie się w niedzielę nadchodzącą o 
godz. 3 m. 30 p. p. Bilety w cenie od 50 
groszy są do nabycia w kasie zamawiań od 

/ 11—9 wiecz. codziennie. 

  

   

  

   

  

CO GRAJĄ W KINACH? 
к Fieljos — Narzeczona Nr. 68. 
С Holiywood — Wiadca Sahary. 
|. Lux — Barka Miłości. 

S Šwiatowid — Na Stokach Cytadeli. 
AE Wanda — Nadkobieta. 
| Eden — Variette. 
й Piccadilly — Kenigsmark. 
|. |. Kino Słońce — Na zgliszczach namięt. 

ności. 
Miejskie — Dwa Światy. 
Ognisko Kol. — Ćmy Paryża. 

OE WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 19 
do 20 b. m. do godziny 9 rano za1otowano 

w Wilnie 65 wypadków, w tem było kradzie- 
ży 8, zakłóceń spokoju i nadużycia mIkoholu 
14, przekroczeń administracyjnych 25, resz- 

__ ta w krótkości podajemy w odpowiedniej ru- 
= Dryće. 
„ — (y) Konłokrad w opałach, Władze 

" wdrożyły poszukiwanie za cyganem Janem 
__ Stankiewiczem, który ma na sumieniu kra- 

__ dzieże koni. Jednego takiego konia, skradzio- 
nego w Kurciach, gm. Olkienickiej, znalezio - 
no u jednego z włościan we wsi Łojcie, gm. 
Rzeszańskiej. W tejże samej wsi znaleziono 

" konia skradzionego w zaśc. Paw: łowszczyz- 
na. W obu wypadkach policja zwróciła konie 
właścicielom . ; 

  

    

    

    

   

   

    

     
   

  

    

  

    
   

A (c) Pożary. We wsi Nowosiele, gm. 
- Łużki powiatu Dziśnieńskiego spaliła się sto- 
doła Ignacego Andrzejewskiego. Straty wy- 

noszą 1800 zł. Taksamo wybuchł pożar we 
wsi Sumieniszki, gminy Gródek, pow. Moło- 
eczańskiego, gdzie spaliła się piwnica nale- 
аса do Grzegorza Studenta. 

— (c) Miły sublokator. Zofji Burzyńskiej 
Trębacka 25) skradziono onegdaj bieliznę 
vartości 100 zł. Okazało się że kradzieży do- 
zonał sublokator, którego policja ujęła. Część 

adzionej bielizny odebrano i zwrócono po- 
<odowanej . 
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Zawalna 33, zawodowy skup 
iel Basman Izrael, zam. tamže. 

10583. A. I. „Simen Chones sprzedaž 

  

Nowogródzka 48. 
+ 

    

    

Zacharkiewiczównę (wieś 
chwili gdy usiłowała skraść słoninę ze stołu 

Se, „8 / Rejestr Eandlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

- WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

Dział A w dniu 16.1X 29 r. 

10582 A. I. „JELITPOL — Izrael Basman* w Wilnie, ul. 
jelit celem PRUE A Nice 

1 | 

_ Wilnie, ul. Szklana, 1/31, sprzedaż farb i kredy. Ea istnieje 
d 1929 roku. Właściciel Chones Simen, zam. w il 

— (c) Samobójstwo. Z powodu ciężkich 
warunków materjalnych zatruł się amonja- 
kiem Kazimierz Balikowski (Połocka 4) lat 
52. Desperata ulokowano w szpitalu żydow- 
skim w stanie ciężkim. Wypadek miał miej- 
sce przy ul. Mostowej 23. 

Nędza, która ostatnio dała się we znaki 
Balikowskiemu, nasunęła mu myśl targnięcia 
się na życie. Za ostatnie grosze kupił amonja 
ku i wypił go, sądząc, że przerwie pasmo 
swych udręk ziemskich. Lecz i tym razem 
spotkało go niepowodzenie. Ułegł jedynie za- 
truciu, Jak powyżej zaznaczyliśmy ulokowa- 
no go w szpitalu, gdzie zdany będzie na 

   

  

organizm zdoła zwaiczyć truciznę 
opuści on w prędkim czasie al, by 
znowu trafić do domu noclegowego na Po- 
łocką i cierpieć udrękę tak moralną jak t 
fizyczną. 

— (c) Ujęcie poszukiwanego. Podczas 
sy policja ujęł: i ńca Drui Fran- y a ujęła miesz 

ka Paszkiewicza „któr przywłaszczył 

    

      
300 owczych skórek wartości 2 tysiące zł. 
i zbiegł do Wilna. 

Przy Paszkiewiczu podczas aresztowania 
znaleziono dokumenty, z których wynika, że 
miał on zamiar wyjechać do Francji dokąd 
zaangażował się jako robotnik. 

— (c) Kradzieże. Aronowi Izaakowi 
(Kolejowa 11) skradziono garderobę warto. 
ści 350 zł.. 

Karolinie Czesnulewicz (wieś Dziechcia- 
ny, gm. Olkienickiej) wyniesiono z mirszka- 
nia garderobę i gotówkę. Ogólne straty ty- 
siąc zł. 

W Halach Miejskich przyłapuno Marję 
Zaściani:) w    

Michaliny Krupowiczowej. , 
W Duniłowiczach ujęto Wilhelma Sza- 

kiuckiego, który okradł sklep Rywy Endel- 
son zabierając zapas czekolady i cuk'erkow. 
Część towaru odnaleziono. 

— (c) Bójka wśród robotników tartacza- 
nych. Wczoraj przed północą koło tartaku 
Szejniuka przy ulicy Bagatela, kilku zatrud- 
nionych tam robotników wywołało bójkę w 
trakcie której doznali poranień Władysław 
Budulski( 0a, 60) i Stanisław Podo- 
lecki (Mysia 15). Obaj oni doznali obrażeń 
głowy, co zostało zadane im jakiemś tępem 
: narzędziem. 

‚„ — (c) Uwiedziona dziewczyna targnęła 
się na życie. W niedzielę rano w lasku try- 
nopolskim, jeden z przechodniów znalazł w 
pobliżu drogi leżącą nieprzytomną kobietę. 
„W chwili przybycia lekarza stwierdzono 
że popełniła ona samobójstwo, wypijając 
esencji octowej. Desperatkę, którą okazała 
się Stefanja Stankiewiczówna 1. 22 ostatnio 
zamieszkałą przy ul. Sofjannej 9, ulokowano 
w stanie ciężkim w szpitalu św. Jakóba. 

„ Stankiewiczówna pozostawiła list, w 
którym wyjaśnia, że została  uprowadzoną 
przez pewnego osobnika (nazwisko jego 
również podaje) i że obecnie została porzu- 
coną, a wiedząc, że zostanie wkrótce matką 
i niemając znikąd żadnej pomocy postano- 
wiła przerwać pasmo swych udręk życio- 
wych przy pomocy trucizny. 

— (©) Nągły zgon. Na anewryzm serca 
zmarł nagle 70 letni Owsiej Berson zamiesz- 
kały przy ul. Wingry 25. 

OFIARY, 
Zamiast kwiatów na grób 8. p. Wiktorji 

Butkiewiczówny, na budowę Domu Sieroce- 
go AŻ Marszałka Piłsudskiego składa W. P. 

   3 
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ac bardzo biednych rodziców = 
1 ania chorego na pluca pole- 
camy ofiarności Sz. Czytelników. B 
Potrzebuje palta zimowego, i obuwia. M 
Łaskawe datki przyjmuje administr. @ 
zSłowa” dla „Chorego Chłopca”, 

  

  

  

  

    

SŁ 

RADJO 

Czwartek, 21 listopada 1929 r. 

11,55—12,10: Transmisja z Warszawy. Sy* 
gnał czasu i komunikat meteorologiczny. 
12.30 — 14.00: Transm. z Warsz. Koncert. 
15,40—16,00: Program dzienny, repertuar i 
chwilka litewska. 16.00 — 16.15: Komu- 
rikaty L. O. P. P. 16.15 — 1700: Muzy- 
ka z płyt gramofonowych. W progrramie 
mistrzowie Spiewu: Enrico Caruso, 
Ruffo, Amelitą Cali-Curci, Benjamino Gigli, 
Matt'a Battistini, Rosetta Pampanini, Teo- 
dor Szalapin, Ewa Turner, Jan Kiepura, M. 
Guglien:ent. 17.00 — 17.15: Nieco poezji. 
17.15- 17.40: Transm. z Warszawy. „Wśród 
książek*. 17.45 —18.45: Transmisja z War- 
szawy. Koncert. 1845 — 19.10: Poga- 
ganka radjotechniczna. 19.10—19.20: Wolna 
trybuna. 19.20. - 19.45: Przegląd filmowy. 
1945—20.05: Program na piątek, sygnał 
czasu z Warszawy i rozmaitości. 20.03 —: 
Transm. z Warszawy. Koncert Jana Kiepu- 
ry retransmitowany z Frankfurtu. _23.00— 
23.00: «„Spacer detektorowy po Europie“ 
retransmisja stacyj zagranicznych. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 20 listopada 1929 r. 

Zioto. 

4 pół proc: Wil. Banku Ziemsk. Zł. 100 zł 
w złotych 52.80-——.— 

Akcje. 
Wil. Bank Ziemski — zł. 150 w złotych za 

jedną akcję 158— — 

  

Ruble 46,45 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
20 listopada 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,89,5 8,91,5 8,87,5 į 
Belgja; 124,61, 124,98, 124,36 
Kopenhaga 238,90, 239,50, 238,30 
Budapeszt 155,84 156,24 155,46 

Holandja 359,68 _ 360,58 359,78 

Londyn 43,48, 43,59, 43,37 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Oslo 237,52 23812  236,92 
Paryž 35,11, 35,20 35,02 

-Praga 26425 26,49, 26,36, 

Szwajcarja 172,97, 173,40, 172,54 

Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3113 

Stokholm 239,57, 240,17 238,97 

Wiedeń 125,36 125,67, 125,05 

Węgry 155,57 46597 155,17 
Włochy 46,685 46,80, — 46,57, 

Marka niemiecka 213,17, 

Giańsk 173,84. 
® 1 Akcje. 

Bank Polski 168,— 168,25 Powszech: 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
85, Cukier 31.— Cegielski —,—. Mo: 
drzejów 18.75 Norblin 83. Ostrowiec 70. 

Starachowice 22.50 — Zieleniewski 80,— 
80. Parowozy 24. Węgiel 73. — Paro- 

wczy 25, — . Borkowski 9.  Spiess 152 
Lilpop 35.75 Zachodni 80.— Kijewski 90. 
Klucze 8.50 Ii em. 7350. Siła i Światło 
103. Firley 41. Bank Dysk. 127. Nobel12,50 
Rudzki 30— Haberbusch 102. Bank Hand- 
lowy —119. 

Puplery proceutowe: 

Pożyczka inwestycyjna 119.25 Prem: 
z jowa dolarowa 69.50 5 proc. konwersyjna 

0,—. 6 proc.dolarowa 80.25 10 proc. kole- 
js 102,50, 5 proc. koiejowa 46,50. 8 proc. 

Z. B. Ciosp Kraj. i Banku Koln,, obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie ,47,3 
8 proc. warszawskie 07,50.5 proc. warszaw. 

skie 50.50 8 prec. 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. 

  

10598. A. I. „Pliskin Mendel“ w Głębokiem, pow. Dziś- 

nieńskiego, sklep mięsa. Właściciel Pliskin Mendel, zam. tamże. 
1822 — VI 

10599. A. I. „Prezman Leja* w Dziśnie, ul. Handlowa I, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Prez- 

man Leja, zam. tamże. 1823 — VI 

10600. A. I. „Pok Mendel* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 

farb i kredy* w 
m maa nie, ul. 

1808 — VI 

Mira, zam. tamże. 

10601. A. I. „Pajkin Sz. 6 
sklep resztek bławatnych. Firma istnieje od 1926 roku. Właści- 
ciel, Pajkin Szula, zam. tamże. 

skiego, drobna sprzedaż skór prostego wyrobu. Firma istnieje 

od 1924 roku. Właściciel Pok Mendel, zam. tamże. 1824 — VI 

“ у Dziśnie, ul. Handlowa 6, 

1825 — VI 

10602. A. L. „Pauzner Mira“, w Dzišnie, ul. Handlowa, 
sklep želaza. Firma istnieje od 1917 roku. Wlašciciel Pauzner 

1826 — VI 

Titto 

10585. A. I. „Helena Kukowiczowa“ w Giebokjem, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep win i wódek. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel — Kukowiczowa Helena, zam. tamże. 1809 — VI 

  

     
   
   

    

|| 10586. A. |. „Brudqo Rachil* w Wołożynie, ul. Mińska 
о, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel 

ża  Brudno Rachil, zam. tamże. 1810 — VI 

10587. A. I. „Meller Dwejra* w Głębokiem, pow. Dziś- 
ńskiego, herbaciarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 

Meiller Dwejra, zam. tamże. 1811 — VI 
mm е е е е — — — н — н — — — — 

Ž 10585, A. I. „Mejtes Chaja* w Giębokiem, pow. Dziśnień. 
keigo, sklep mąki i soli. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 

Mejtes Chaja, zam. tamże. 1812 — VI 

10589. A. I. „Minikes Liba* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 
kiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właści. 

ciel — Minikes Liba, zam. tamże. 1813 — VI 

  

  

£ 

` 10590. A. I. „Manusewicz Gnesia“ w Rakowie, pow. Mo- 
odeczańskiego, sklep łokciowy. Firma istnieje od 1926 roku. 

łaścicje! — Manusewicz Gnesia, zam. tamże. 1814 — VI 

||. 10591 A. I. „Mindel Mendel* w Hermanowiczach, pow. 
- Dziśnieńskiego, sklep bławatny, tytoniowy i innych towarów. 
Firma istnieje od 1904 roku. Właściciel Mindel Mendel, zam. 
żamże. 1815 — VI 

10502. A. I. „Mindlia Szmujto-Leįba“ w  Dokszycach, 
ów. Dziśnieńskiego, sklep bławatny. Firma istnieje od 1928 ro- 

Właściciel Mindlin Szmujło-Lejba, zam. tamże. 1816 — VI 

Dział A w dniu 161X 20 r. wiał 
o 10593. A. I. „Neįsztadt Zalman“ w Dziśnie, ul. Rynkowa 
il, sklep mięsa. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Nej- 

sztądt łman, zam. tamże. \ RSTZNWI 

2. 10594. A. I. „Pen Ida“ w Jaznie, pow. Dziśnieńskiego, 
я b spożywczy, tytoniowy i innych towarów. Firma istnieje 

d 1922 roku. Właściciel Pen Ida, zam. tamże. 1818 — VI 
е е е е е ее е ее —н е — - — == — — — — — > 

10595. A. I. „Plechtan Mikołaj”, we wsi Szkunciki, gm. 
Hermanowickiej, pow. Dzi' śnieńskiego, sklep tytoniony. Firma 

tnieje od 1927 roku. Wiašciciel Plechtan Miko! pė tamże. 
я — VI 

      

    

  

   

  

     

     
     

  

  

"10596 A. I. „Płezman Symcha* w Dziśnie, ul. Parkanna, 
klep drobnych towarów. Firma istnieje od 1879 roku. Wła- 

1820 — VI 

A 10603. A. 1. „Pławin Faibusz“ w Dokszycach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, skup zboża i Inu. Firma istnieje od 1900 roku. Wła- 
ściciel Pławin Fajbusz, zam. tamże. 1827 — VI 

“10604. A. |. „Pławnik Fruma" w Giębokiem, pow. Dziś 
nieńskiego, sklep spożywczy j innych towarów. Właściciel Pław 
nik Fruma, zam. tamże. 1828 — VI 

10605. A. I. „Rajchel Rywa* w Głębokiem, pow. Dziś- 
nieńskiego, sklep bławatny, Firma istnieje od 1927 roku. Wła. 
ściciel Rajchel Rywa, zam. tamże. 1829 — VI 

10606. A. I. „Rajchel Nochama“ we wsi Borówki, gm. 
Woropajewskiej, pow. Postawskiego, sklep bakalejno spožyw- 
czy ij resztek manufaktury. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ściciel Rajchel Nochama, zam. tamże. 1830 — VI 

w dniu 1Q IX 29 roku. 

10527, A. I. „Bezzubionek Aleksy“ w Kolonji Krasnosielji, 
gm. Mikołajewskiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy i 
tytoniowy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Bezzubionek 
Aleksy, zam. tamże. 1831 — VI 

10528. A. I. „Berzon Ema* w Dziśnie, ul. Wileńska 4. 
sklep spożywczy, tytoniowy i innych drobnych towarów. Fir. 
ma istnieje od 1909 roku. Właściciel Berzon Ema, zam. w Dziś- 
nie, ul. Mickiewicza, 12. 1832 — VI 

10529. A. I. „Cyrklin Leįba“ w Dziśnie, Rynek, skup zie- 
miopłodów. Firma istnieje od 1884 roku. Właściciel Cyrklin Lej- 
ba, zam. tamże. 1833 — VI 

10530. A. I. „Chitro Juda* w Dziśnie, ul. Rynkowa, 8, 
sklep mięsa. Firma istnieje od 1909 roku. Właściciel Chitro Ju- 
da, zam. w Dziśnie, ul. Środkowa 8. 1834 — VI 

10531. A. I. „Cyrlin Michia« w Giębokiem, pow. Dziś- 
nieńskiego, sklep spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 1925 
roku. Właściciel Cyrljn Michla, zam. tamże. 1835 — VI 

10532. A. I. „Cyrlin Chawa* w Głębokiem, pow. Dziś- 
nieńskiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel - 
Cyrlin Chawa, zam. tamże. 1836 — VI 

10533. A. 1. „Charłampowicz Anastasja“ w Dziśnie, Plac 
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Kino Miejskie 
! SALA MIEJSKA 

nt, Ostrobramska 5. 

seansów od g. 4. Następny program: „WIOSENNA PARADA*. 

Od daia 20 do 23 listopsda va r. włącznie Pa wyświetlany film: 

(ARCYKSIĘŻNICZKA i SYN „GHETTA.*) Dramat życiowy w 10 aktach. W roli arcyksiężniczki — 
HENNY RORTEN, w roli rabina — A. MORAWSKI, słynny wykonawca roli 
GHETTO MAŁOPOLSKI CESARSKI BURG w WIEDNIU Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek 

y* 

cadyka w DYBUKU, 

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS" | „NARZECZONA Nr. 68“ 
Wileńska 38. 

KINO-TEATR 

Mickiewicza 22 

POLSKIE KINO 
$ 

„Wanda“ 
Wielka 30, 

„Zdrada czy 
nie zdrada” 

Kino - Teatr 

„Siońee ' 
ul. Dąbrowskiego 5 

NAD PROGRAM: Tygośnik f:Imowy. 

   

Monumentalny dramat wschodni w 10 akt. 

D:iś! Sensacja wszechšwiatowa! Po ężne arcydzieło! Nowa wielka kreacja mistrza ekranu 
Wielki wzruszający dramat erotyczny. W rol. gł. Tytan ekranu genialny 
CONRAD VEIDT i jego utalent. partnerka przepiękna ELGA BRINK. 

iebywała emocynująca akcja! Potężna gra! Niebywała treść. Szalone NAAROAS Filmten z wielkim powodzeniem 

demonstruje się jednocześnie w Warszawie w największem feszeneb. *. Seansy © į. 4, 6, 8 i 10.15 
  

DZIŚ! Włodzimierz Gajdarow i Claire Rormmer w wspaniałym arcydziele p. t. 

„Aarwywnon: WŁADCA SAHAR 
© miłości 

szeika ku białej kobiecie 

Dziś! Konflikt między miłością a obowiązkiera! 

KADKOBIETA 
= Jameson Thomas 

Dzis premjera! Od dnia 20 listopada 1929 r. monumentalny dramat erotyczny. MIŁOŚĆ AKTORKI 

„NA ZGŁISZEZACH NAMIĘTNOSGI 
gwiazda ekranu PRZEPĘKNA.? — Walka ojca o žycu dziecka. Nad program: arcywesołą 

„WALKA_O UKOCHANĄ*. 

emocjonujący dramat w 12 akt. 
W rol. głownych czarująca 

Początek seansów 4, 5.30, 7, 830, i 10.25. 
Transmisja radiowa e poczekalni 

Maja (orta 

w 10 aktach. W rolach głównych stuprocentowy 
męszczyzna SHILTON SOLLĘ i szampzńska nowa 

komedja 

  

  

„M. GORDON“ s. nke 
ul, Niemiecka 26, 

Wielka doroczna 

wyprzedaż resziek 
ii wysortowanego towaru 

MĄTERJAŁY damskie i męskie zlmowe i 

Wełna, Jedwab, firanki, gobeleny, plusz i portjery. 
letnie. Kamgarny, 

Geny wyjątkowo n'skie. 

Dział A. w dniu 101X 29 r. 

10534. A. I. „Cejtel Ester" w Dokszycach, pow. Dziśnień - 
: A Via STA ES 

skiego, sklep spożywczo-galanteryjny i tytoniowy. Firma ist 

je od 1920 roku. Właścicieł — Cejtel Ester, RH SW 

Hołubiczach, pow. CE 
10535. A. I. „Całkin Sora" w ! : w. Dzi 

skiego, sklep różnych drobnych towarów. Firma istnieje 

1920 roku. Właściciel Całkin Sora, zam. tamże, 1839 — VI 

10536. A. |. „Chodes Mejer“ 3 Głębokiem, Leki B 

śnieńskiego, sklep spożywczy, cementu, wapna i cegły. п 

istnieje od 1919 roku. Właściciel Chodes PAR a SĘ 

BE 10531. A. L. Zdenek Roza“ w Głębokiem, pow. Dzi- 

śnieńskiego, sklep spożywczy A galanteryjny. Firma istnieje od 

1927 roku. Właściciel — Dameskin Roza, zam. tamże. 1841—VI 

10538. A. I. „Drejzin Chjena* w Hermanowiczach, pow. 

Dziśnieńskiego, sklep różnych towarów. Firma istnieje od 1928 

roku. Właściciel Drejzin Chjena, zam. tamże 1842 — VI 

10539. A. I. „Elkind Gerszon* w Dziśnie, ul. Połocka 21, 

sklep spożywczy, tytoniowy i innych drobnych towarów. Firma 

istnieje od 1894 roku. Właściciel Etkind Geoszon, zam. tamże. 
1843 — VI 

"707 Dział A w dniu 101X 29 r. _ 
10540. A. I. „Epsztejn Rachel“ w Dzišnie, ul. Żeligow- 

skiego 3, sklep spożywczy i różnych drobnych towarów. Fir- 

ma istnieje od 1929 roku. Właściciel Epsztejn Rachel, Ka 

tamże. 

10541. A. 1. „Roboty murarskie Józef Jarmołowicz" w 

Wilnie, uł. Zygmuntowska 16 — 1, wykonywanie robót murar- 

skich. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Jarmołowicz Jó- 

zef, zam. przy ul. Zygmuntowskiej 16 — 1. 845 — VI 

10542. A. 1. „Ejngielczyn Mejer* w Przebrodziu, pow. 

Święciańskiego, sklep galanteryjny, baweiniany i półbawełnia- 

ny krajowego wyrobu i gotowych ubrań. Firma istnieje od 

1025 roku, Właściciel Ejngielczyn Mejer, zam. tamże 1846—\1 

10543. A. 1. „Etingen Cypa* w Dziśnie, 

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1894 roku. 
gen Cypa, zam. tamże. 

10544. A. I. „Fajrwejc Berko* w Hermanowiczach, pow. 

Dziśnieńskiego, sklep spożywczy i innych drobnych towarów. 

Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Fajnwejc Berko, zam. 

tamże 1848— VI 

10545, A. I. „Frejdkin Wuli* w Głębokiem, pow. Dziś- 

śnieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 

ściciel — Frejdkin Wulf, zam. tamże. 1849 — VI 

Dział A w dniu 9 IX 29 r. 
10508. A. 1. „Woroniecki Józef" w Mołodecznie, ul. Sien- 

kiewicza 25, sklep spożywczo kolonialny i bakalejny oraz tyto- 

niowy. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel — Woroniecki 
Józef, zam. tamże. 1850 — VI 

— 

ie, ul. Wileńska 2, 
Właściciel Etin- 
1847— VI 

` 10509. A. I. „Wiszniewer Szaja* w Głębokiem, pow. Dzi- 

śnieńskiego, sprzedaż skór. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 

ściciel — Wiszniewer Szaja, zam. tamże. 1851 — VI 

10510. A. I. „Włodzimierow Włodzimierz* w Giępokiem 
pow. Dziśnieńskiego, księgarnia ze sprzedażą materjałów pi- 

śmiennych. Firma istnieje od 1925 roku. Władzimierow Wilo“ 

dzimierz, zam. tamże. 1852 — VI 

10511. A. I. „Winograd Lejzer" w Głębokie, pow. Dzi- 
śnieńskiego, herbaciarnia z domową sprzedażą: wyrobów tyto- 

niowych. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Winograd 

Lejzer, zam. tamże. 1853 — VI 

10512. A. I. „Wajnszteja Cypa* w Głębokiem, pow. Dzi- 

śnieńskiego, herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje 

od 1929 roku. Właściciel Wajnsztejn Cypa, zam. tamże. 
1954 — VI 

10513. A. I. „Wyrostek Piotr" w Rakowie, pow. Moło- 

deczańskiego, sklep bakalejny. Firma istnieje od 1920 roku: 

Właściciel — Wyrostek Piotr, zam. tamże. 1855 — VI 

w dniu 13. 9. 1929 r. 
10559. A. I. „Hiberman Azryel“ w Dziśnie, uł. Handlowa 16 

sklep spożywczy i zboża. Firma istnieje od 1892 roku. Właści- 
ciel Hiberman Azryel, zamieszkały tamże. 1895 — VI. 

10560. A. Il „Kacowicz Chaja* w Dokszycach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep bławatny. Właścicieł Kacowicz Chaja, zam. 
tamże. 1896 — VI. 

10561. A. I. „Kusznier Michal“ w Lužkach, pow. Dzišnien- 
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Otrzymano najnowsze 

modele 
Fabryk: „Pieyei — Paris“, 
Fibiger“, „A. Drygas“ „Sommerželd“ 

K Dąbrowska 
Wilro, ul. Niemiecka 3, m. 6, 
SPRZEDAŻ i WYDZIERŻAWIENIE 

BAS EZGEYWNAGSNKZDSRKGONE MNGER AONORKCRONAE 

Szewioty. 

   
„Arnold 
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środka od 
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Prow, B, PAKA. 
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ZWIEDRYŃSKI 

Wileńska 28, tel. 1224.. 

  

  

Do sprzedania 
posiadłość w Wilaie 
za 2.500 dolarów — 
dom o sześciu po- BASE RB BMS kojacn, oficynka i 
"2 ładnie nelis, 
ny ze  spądem ku eme Poszukuję południowi obszaru AAGZZERKI posady _ młouszego przeszło 5.000 metrów 

|| aaa sausa Й buchaltera, księgowe- kwadratowych. lafor- 
a go 

Akaszerka šalalowska 
oraz Gabinet Kosme- 
ZA am zmar* 
szczki, piegi, wWĄSTY, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło” 
sów. Mickiewicza 46. 

SERA 
GB Kosmetyki EB 

L LTL 

Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Mickle TY m, M PAWAWE 
l i kobiecą kon- 
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Coczienaie od g. 10—8 

W. Z. P. 43, 

  

KOBIEC 
UFOWĘocecA 
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inet _ Kosmetyki 
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blowanych. Zgłosze- 
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Szukam posady 
leśniczego do majątku, 
lub administrącji do 
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lub rachmistrza. macje; ul. Mickiewi- 
Posiadam znajomość cza 24, m. 6, w dnie 
prowadzenia 
darki rolnej. 

miecki. 

  

„Auto-Garaže“, 
leńska Nr 26. 
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PRZEDAMY 
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10 ha ziemi miej- 
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czą 1, tel. 9-05 
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pieczą A 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl 
Mickiewicza 21, 

tel. 152. —Й 
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Wileńskie Biuro 
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Mickiewicza o 21, 
tel. 152. |     
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jel Prezman Symcha, zam. tamże. R, Wi В 
е — — = == == — — — — — — — — — — — — ynkowy 22, sprzedaż mięsa i innych artykułów spożywczych. skiego, sklep towarów łokciowych. Firma istnieje od 1921 roku. kilkuletni: raktykę,/ Wileńscie iuro ia ai 

19597. A. I. „Piórkowska Jadwiga* w Postawach, ul. Pol- Firma istnieje od 1911 roku. Właściciel — Charłampowicz Ana- Właściciel Kusznier Michał za we wsi Łapunowie, gm. Łu- orez SALOS, > Komisowo - Handi. МОНа 2 
1, herbaciarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Piór- stasja, zam. w Dziśnie, ul. Staszyca 5. 1837 — VI żeckiej pow. Dziśnieńskiego. 1897 — VI. rencje. W. Pohulankał Mickiewicza  21,j 

a Jadwiga, zam. tamże. 1821 —DV S аЕИ EO AS RYS EJ SPO i L Z A A рт 9 m. 10, inž. Horski.l tel. 152. UT 
и у , : EA im 
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