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Program Konstytucyjny rządu. 
(Telefonem z Warszawy). 

Wtorkowy odczyt prezesa Rady 

Ministrów d-ra Świtalskiego zainau- 

gurował serję oficjalnych wystąpień 

rządu w sprawie najbardziej w tej 
chwili żywotnej i aktualnej. Projekt 

wystąpień publicznych poszczegól- 

nych członków gabinetu na temat 

rewizji Konstytucji, należy uznać za 

bardzo szczęśliwy i pożyteczny krok 

rządu. 

Sejm obecnie ma konstytucyjnie 

powierzony sobie obowiązek doko- 

nania tej rewizji, lecz pomimo, że 

upływa już drugi rok jego istnienia 

niewiele dotąd uczynił dla spełnie- 

nia tego obowiązku. Nie mam po* 

trzeby rozwodzić się nad przyczy” 

nami kwietyzmu sejmowego, są to 

rzeczy aż nadto dobrze wszystkim 
znane. 

Bezpartyjny Blok Współpracy z 

Rządem już dnia 8-go lutego r. b. 

złożył w Sejmie swój projekt zmia- 

ny Konstytucji, lecz do merytorycz- 

nego omawiania jego w komisji 

konstytucyjnej właściwie nie doszło. 

„Rząd nie chciał przedłużyć sesji 

sejmowej i zamknął ją zaraz po 

uchwaleniu budżetu" — usprawiedli- 

wia się opozycja. Argument jest bez 

wartości, bowiem Blok Bezpartyjny 

proponował sposób kontynuowania 

prac nad rewizją Konstytucji rów* 

nież po zamknięciu sesji budżetowej. 
Opozycji chodzi jednak nie o te 

prace, a o kontynuowanie walki z 

rządem, do której forum komisji 

konstytucyjnej jej nie wystarczało. 

Chce więc funkcjonowania całego 

Sejmu, aby tam móc wypowiedzieć 

swe główne zdanie, traktując re- 

wizję Konstytucji jako coś drugo- 

planowego. 

Nic dziwnego, że rząd przeko- 

nawszy się o takim jednostronnym 

i czysto negatywnym charakterze 

pracowitości większości sejmowej, 

nie widział żadnej potrzeby iść na 

rękę tym tendencjom. Wobec od- 

rzucenia wniosku B. B. o kontynu- 

owaniu prac komisji konstytucyjnej 

po zamknięciu sesji budżetowej nie 

pozostawało nic innego jak sesję 

zamknąć i dać czas opozycji do o- 

chłonięcia i namysłu. Nie na wiele 

się to jednak zdało i jesień nie przy- 

niosła przewidzianych zmian w sta- 

nowisku opozycji, pomimo, że za- 

równo rząd jak B. B. próbowali ją 

skłonić do rozmowy dla przygoto- 

wania gruntu pod dyskusję w Sej- 

mie. Próby te zostały nawet zrozu- 

miane przez opozycję, jako objaw 

słabości przeciwnika. 

Obowiązek rewizji Konstytucji 

stawał się wobec doświadczeń, po- 

czynionych przez rząd i B.B. w cią- 

gu blisko 2-ch lat istnienia Sejmu, 

coraz bardziej naglący. Stało się ja- 

snem do jakich klęsk mogłoby do- 

prowadzić państwo pozostawienie 

przez Konstyt. ustanowionej wszech- 

władzy nad niem takiej jak dzisiej- 

sza większości sejmowej, solidarnej 
w negacji, ale niezdolnej do pozy- 

tywnej twórczej pracy państwowej, 

na gruncie pewnego określonego 

programu. 

Nic dziwnego, że w tych warun- 

kach dla BB i rządu sesję jesienną 

rządu musi znamionowač przelo- 

mowy mement wdrożenia do na- 

prawy ustroju. Uwertura do otwar- 

cia sesji, zadyrygowana przez me- 

nerów opozycyjnych, była po tem 

całkiem nieobiecująca. Nie pod zna- 

kiem prac konstytucyjnych, lecz 

obalenia rządu i „likwidacji systemu 

pomajowego* przewidział on swoje 

najbliższe zadanie. Rząd jeszcze raz 

oznaczył termin do zreflektowania 
się, tym razem zapewne ostateczny, 

lecz biernie oczekiwać upływu tego 

terminu nie ma zamiaru. Rozpo- 
częta przezeń wespół z BB szeroka 

akcja propagandowa wśród społe- 

czeństwa zmierza do unaocznienia 

tej głębokiej przepaści, jaka obecnie 

dzieli dążenia wyborców sejmowych 

opozycji od wymogów „chwili i na- 

strojów ogółu. * 
„Posłowie, którzy wykręcają się od roz- 

ważania sprawy konstytucyjnej" — mówił p. 

premjer we wtorek — „nie mają żadnego 
czucia z temi masami, o których tak chęt- 

nie mówią, gdyż to zagadnienie w  szero- 

kich sferach społeczeństwa żyje, i najpręd- 

szego załatwienia się domaga", 

Premjer Świtalski w swoich ob- 
szernych wywodach przeprowadził 

gruntowną analizę funkcjonowania 

systemów parlamentarnych w nie- 

których państwach o starej i zako- 

rzenionej kulturze politycznej. Wa- 

runki francuskie i angielskie zesta- 

wił z rzeczywistością polską i na 

tych trafnych zestawieniach oparł 

zasadniczy postulat wzmocnienia 

władzy rządzącej i uniezależnienie 

jej od kaprysów przypadkowych, 
żadną wspólną odpowiedzialnością 

nie złączonych większości w Sejmie. 

Oczekiwano ogólnie od szefa 

rządu wyraźnego wypowiedzenia się 

co do wysuniętych przez Blok Bez- 

partyjny postulatów konstytucyj- 

nych. Jak się okazuje poglądy rzą- 
du w kwestjach zasadniczych po- 

krywają się z systemem bloku. W 

szczegóły dr. Świtalski wdawać się 

oczywiście nie potrzebował. Nie 

miał też powodu wobec swego au- 

dytorjum precyzować środków, ja- 

kiemi rząd swój cel osiągnąć za- 

mierza. Ale tego, co zostało powie- 

dziane, zupełnie wystarcza, aby wy- 
.gauć potrzebne wnioski. 

„Napewno wskutek tego, że w chwili 

owej konstelacji parlamentarnej niema odpo" 

wiedniej arytmetycznej ilości głosów za re- 

zowieją Konstytucji Sdącą *w” kierunku, jaki 
uważamy za konieczny dla dobra państwa, 

nie ustaniemy i nie zrezygnujemy z walki 

o swe cele, a i te wygramy*—mówił p. pre- 

mjer. 

Jeżeli Sejm obecnie swego głów- 

nego obowiązku wypełnić nie zechce 

(za taką chęć nie można przecież 

uważać projektu prawicy i lewicy 

opozycyjnej) pozostanie otwartą inna 

droga. Sejm obecnie posiada wpraw- 

dzie ułatwienia prawne (*/; głosów 

bez udziału Senatu) dokonania re- 

wizji Konstytucji, lecz i jego następca 

nie jest tego prawa pozbawiony 

(/; głosów Sejmu i Senatu). 

Jeżeli chodzi o szeroki niezaan- 

gażowany w walki partyjne i znie- 

cierpliwienie przewlekaniem się re- 

form ogół, to niewątpliwie obstruk- 

cyjna taktyka opozycji przygotowa- 

ła go psychicznie całkowicie do 

przyjęcia nietylko bez sprzeciwu, ale 

wprost z ulgą nowej Konstytucji 

oktrojowanej. Jako demokraci, hoł- 

dujący zasadom ewolucji społecznej 

i politycznej stwierdzamy ten fakt 

z żalem i przykrością. Jeżeli jednak 

wszystkie inne drogi okażą się za- 

wodne, dzisiejsza opozycja sejmo- 

wa została przez historję oceniona 

jako „legalna" zapora na drodze 

rozwoju państwa, którą bieg wy- 

padków i zdrowy instynkt samoza- 

chowawczy państwa złamał i odrzu- 

cił na ;bok. 

Taki sens miała końcowa część 

mowy p. premjera Świtalskiego. 
"Testis, 

ВОЫЛИКОТШЕЧАЯЮВСКЯ ЯВТ EPOCE TORT WZA RÓĄ 
Doniosła rozmowa. 

PARYŻ. 20.X1. (Pat). Pisma pod- 
kreślają znaczenie rozmowy, którą 
odbył Briand z ambasadorem włos- 
kim w Paryżu dla sprawy rokowań 
francusko - włoskich w kwestji zbro- 
jeń morskich. Jak donosi „Echo de 
Paris“, w rokowaniach tych brali 
udział jeden z wyższych urzędników 
ministerstwa spraw zagranicznych 

oraz delegat ministra marynarki. 

Pogłoski o zamachu stanu 
były zwykłem kłamstwem. 
WIEDEŃ, 20.XI. (Pat). Według 

doniesień, pochodzących z kół Heim- 
wehry, wicekanelerz Vaogoin miał 
wczoraj po południu konferować z 
przywódcami Heimwehry dr. Steig- 
lem i Pfriemmerem i zapytać ich 
przytem, czy prawdą jest, że Heim- 
wehra w nocy z wtorku na środę pla- 
nowała zamach stanu. Przywódcy 
Heimwehry oświadczyli, że pogłoski 
te są zwykłem kłamstwem i že niema 
w nich ani słowa prawdy, 

Dookoła rokowań handlowych 
polsko-niemieckich. 

Tel. od wł. kor, z Warszawy. 

Rokowania handlowe polsko-nie- 
mieckie posunęły się pomyślnie na- 
przód w ciągu ostatnich 2-ch dni. Po- 
zostaje do uzgodnienia jeszcze kilka 
bardzo doniosłych kwestyj, od wyja- 
śnienia których załeżą ostateczne wy- 
niki. Strona polska spodziewa się 
że zgodnie z istotną koniecznością go- 
spodarczej przyszłej wymiany towa- 
rowej między Polską a Niemcami 
znajdzie się droga do ich zaspokoje- 
nia. Ze strony niemieckiej stałej de- 
legacji niema. Delegacji przewodni- 
czy obecnie poseł niemiecki w War- 
szawie p. Riuscher, który od wypad- 
ku do wypadku zaprasza z Berlina 
poszczególnych referentów do Polski. 

Rozwój przemysłu krajowego 
w dziedzinie kolejnictwa. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy, 

Nasz przemysł krajowy stanął już 
obecnie na takim poziomie, że w roku 
bićż. pokrył całkowicie zapotrzebo- 
wanie na tabor kolejowy. W ciągu ro- * 
ku bież około 3 tys. wagonów kolejo- 
wych i około 200 tys. wagonów oso- 
bowych zostało już wykończonych i 
dostarczonych. 

Min. Komunikacji zamówiło w 
wytwórniach krajowych 10 pługów 
do wałki z zaspami śnieżnemi w cza- 
sie mrozów. 

Rewizje w lokalach komu- 
nistycznych. 

Tel. od wł, kor, z Warszawy. 

W dniu wczorajszym przypadła 11 
rocznica założenia Międzynarodówki 
Komunistycznej. Władze bezpieczeń- 
stwa w przewidywaniu jakichś eksce- 
sów komunistów warszawskich z tej 
okazji, zarządziły przeprowadzenie 
rewizji w Warszawie. W nocy ub. do- 
konano szeregu rewizyj u podejrza- 
nych osób. W rezultacie aresztowano 
kilkunastu koinunistów, oraz prze- 
trzymano dość obszerny materjał ko- 
munistyczny jak, ulotki, odezwy i ko- 
respondencje. 

Nieudany wiec wszechpo- 
lakėw. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy, 

Młodzież akademicka, pozostająca 
pod wpływem endecji, zamierzała 
wczoraj urządzić wiec, na dziedzińcu 
uniwersytetu celem omówienia wy- 
padków wtorkowych. Jednakże wiec 
nie odbył się naskutek konferencji 
jaką  przedstawicielstwo młodzieży 
odbyło wczoraj z przedstawicielem 
komisarjatu rządu. 

Przychylna ocena dypiomacį! 
polskiej. 

PARYŻ, 20.XI (Pat). W dłuższym 
artykule, pod tytułem: „Rola Polski 
w pacyfikacji Europy Wschodniej" 
p. Jean Dauriac wykazuje w dzien* 
niku „L'Homme Libre“ „w wysokim 
stopniu dodatnie rezultaty, osiągnię- 
te przez dyplomację polską w ciągu 
ostatnich kilku lat. Dzięki niej, nie 
zważając na trudności, które prze- 
żywa obecnie Europa, Polska po- 
trafiła prawdziwie po mistrzowsku 
przeprowadzić politykę zagraniczną 
© szerokim polocie. 

Konferencja ekonomiczna 
państw bałtyckich. 

TALLIN, 20.XI. (Pat). Konferen- 
cja państw bałtyckich, jaka się zbie- 
rze 7 grudnia w Tallinie, między in- 
nemi rozpatrywać będzie następujące 
kwestje: problemy ekonom. państw 
bałtyckich, stosunki ekonomiczne Li- 
twy z Estonją i Łotwą, przegląd tra- 
ktatów ekonomicznych, zawartych 
przez państwa bałtyckie, pobieranie 
podatków przemysłowego i handlo- 
wego, położenie przedsiębiorców w 
obecnych warunkach gospodarczych 
i politycznych, ubezpieczenie społecz- 
ne pracujących, taryfy kolejowe, uz- 
godnienie ustaw celnych i t. p. 

Termin drugiej konferencji 
haskiej. 

PARYŻ. 20-XI. (Pat). „Le Ma- 
tin“ dowiaduje się, że ambasador 
niemiecki zgodził się na propozycję 
francuską w sprawie rozpoczęcia 
drugiej konferencji w Hadze w dn. 
3 stycznia 1930 roku. 

Uszkodzenie kabli. 
NOWY YORK, 20.XI. (Pat). Z o- 

gólnej liczby 21 kabli podmorskich, 
łączących Europę z Ameryką 10 ule- 
gło pęknięciu w czasie gwałtownych 
wstrząsów na dnie oceanu 18 b. m. 
W związku z tem radjostacje przecią- 
żone są pracą, której nie mogą podo- 
łać. Towarzystwa, do których należą 
zerwane kable, wysłały na miejsce 
wypadku bkręty, które mają prze- 
prowadzić naprawę. 

   
   

    
   

Osobowego. 

Eksportacja zwłok naszej nieodżałowane: żony i matki 

.. ZOFJI GLOBUS 
odbędzie się dziś 21-go listopada punktualnie o godz. 11.30 z Dworca 

O czem zawiadamiają, pogrążeni w nieutulonym smutku 

MĄŻ, CÓRKI I ZIĘCIOWIE. 
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|WITTEBROCK 
NAJLEPSZE NOŻYKI DO GOLENIA. 

Sprobuj a przekonasz się. 

  

WSZĘDZIE. 
  > 

Demonstracje komunistyczne 
w Warszawie. 

Krwawe starcie z policją. — Rewizje i areszty. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Wczoraj w ;dniu 10-lecia utwo- 
rzenia międzynarodówki młodzieży 
komunistycznej, w szeregu punktów 
miasta gromadziły się grupki komu- 
nistów. 

Wieczorem około godz. 7 u wy- 
lotów ulic Żelaznej i Leszna, nie- 
daleko siedziby Zw. Metalowców, 
zebrał się tłum w ilości od 600— 1000 
osób, który zamierzał urządzić po- 
chód z transparentami o hasłach 
komunistycznych. 

Policja zatrzymała pochód i wez- 
wała do rozejścia się. 

Ponieważ komuniści stawili czyn- 
ny opór, a policjanta, który usilo- 
wał odebrać jeden z transparentów 
pobito, dowodzący oddziałem poli- 
aji komisarz ponownie wezwał do 
rozejścia się, grożąc użyciem broni. . 

W stronę policji posypały się 
wówczas kamienie i pojedyncze 

strzały. ; 

Policja dała strzał ostrzegawczy 

w górę. Wówczas, wzmógł się atak 
ze strony komunistów. 

Jeden z policjantów, broniąc się 
przed napastnikami wystrzelił do 
tłumu. Padły także inne strzały w 
stronę pochodu. 

Zabity został 24-letni Stanisław 
Glit, b. kelner, urzędnik pocztowy. 
Ciężko ranni zostali: Jan Rynars, 
notowany w policji kryminalnej, ja- 
ko zawodowy kasiarz, oraz 19-letnia 
Estera Burszyncel. 

Policja pochód rozpędziła, aresz* 
tując kilkanaście osób. 

Kilkanaście osób zostało także 
poturbowanych i lekko rannych. 

W związku z wczorajszem świę- 
tem komunistycznem aresztowano 
w ciągu całego dnia przeszło 100 
osób, oraz przeprowadzono kilka- 
dziesiąt rewizyj. 

jednem mieszkaniu znalezio- 
no kasę Zw. Młodzieży Komuni- 
stycznej, w której znajdowało się 
7.000 zł. 

zwycięstwo grup prorządowych w wyborach 
komunalnych na Śląsku. 
Na 315 mandatów zdobyto 252. 

KATOWICE, 20.X1. (Pat). W zwią- 
zku z upływem terminu wnoszenia 
list kandydatów w wyborach komu- 
nalnych, zarządzonych w gminach 
wiejskich powiatu bielskiego i cie- 
szyńskiego można już obecnie podać 
charakterystykę sytuacji wyborczej. 

Z 82 gmin, w których rozpisano 
wybory, nie odbędzie się głosowanie 
w siedmiu gminach powiatu bielskie- 
go i w 18 powiatu cieszyńskiego. W 
tych 25 gminach zgłośzono tylko po 
jednej liście kandydatów. W tych li- 
stach kompromisowych bezwzględną 
przewagę mają członkowie ugrupo- 
wań, stojących na gruncie współpracy 
z rządem, gdyż na 315 mandatów we 
wspomnianych 25 gminach grupy 
prorządowe zyskały 252 mandaty, 

podczas gdy innym stronnictwom, 
przeważnie P. Р. S., przypada man- 
datów 63. W pozostałych 57. gminach 
zgłoszone zostały listy obozu prorzą- 
dowego i P. P. S., a w niektórych gmi- 
nach, wykazujących skupienie lud- 
ności niemieckiej, listy niemieckie. 
W niektórych gminach zgłoszono li- 
sty obozu rządowego pod nazwami 
lokalnemi, są one jednak z reguły 
zblokowane. 

Okoliczność, że tylko dwa, a w 
gminach posiadających skupienie lud- 
ności niemieckiej trzy główne ugru- 
powania polityczne stają do walki 
wyborczej w wyborach komunalnych 
wskazuje na znaczne skonsolidowanie 
społeczeństwa na Śląsku Cieszyńskim. 

  

  

i ci niezadowoleni. 
BERLIN, 20.X1 (Pat.) Frakcja nie- 

miecko narodowa Reichstagu zgło- 
siła interpelację przeciwko porozu- 
mieniu likwidacyjnemu i prowizor- 
jum handlowemu z Polską. 

Interpelacja podkreśla, że w u- 
mowie likwidacyjnej ustępstwa nie- 
mieckie nie zostały skompensowane 
wystarczającemi gwarancjami ze stro- 
ny Polski, która odnosi niezwykłe 
zyski moralne, polityczne, materjalne 
i prawne. Jednocześnie interpelacja 
ostrzega przed przyznawaniem Pol- 
sce w prowizorjum bandlowem kla- 
uzuli największego uprzywilejowania 
1 kontyngentów oraz zwraca się do 
rządu niemieckiego z apelem, aby 

strzegł interesów żywotnych gospo- 
darstwa niemieckiego i obszarów 
wschodnich, a unikał wszystkiego, 
coby mogło. być uważanie za dobro- 
wolne uznanie obecnych granic 
wschodnich przez Niemcy. 

W sejmie pruskim frakcja nie- 
miecko narodowa wniosła interpela- 
cję, wzywającą rząd pruski do wy- 
warcia nacisku na rząd Rzeszy celem 
niedopuszczenia do zowarcia prowi- 
zorjum handlowego z Polską. Interpe- 
lanci żądają, aby rząd pruski na ra- 
dzie państwowej głosował przeciwko 
porozumieniu gospodarczemu z Pol- 
ską. 

Stanowisko demokratów niemieckich 
w sprawie umowy likwidac. i prowizorjium handi. z Polską. 

BERLIN, 20.XI (Pat.) Frakcja de- 
mokratyczna Reichstagu obradowała 
wczoraj w obecności ministra wy- 
żywienia Dietricha w sprawie no- 
wego projektu ustawy celnej. 
czasie obrad poruszono również pa- 
rafowane ostatnio porozumienie li- 

Oświadczenie 
KOWNO, 20-X1. (Pat). Wolde- 

maras oświadczył, że pogłoski o je- 
go rzekomej prośbie, z jaką zwró- 
cić się miał do rządu polskiego o 
zezwolenie na przyjazd do Polski, 

kwidacyjne oraz sprawę prowizorjum 
handlowego z Polską. W czasie dy- 
skusji wyrażano wątpliwości co do 
wystarczającego zabezpieczenia nie- 
mieckich interesów w umowach z 
Polską. Żadnych uchwał nie po- 
wzięto. 

Woldemarasa. 
nie odpowiadają prawdzie. Pogłoski 
te Woldemaras określa jako „pol- 
ską prowokację", gdyż nie zamie- 
rza on wcale wyjeżdżać z Litwy. 
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POLSKA WYTWÓRNIA 
DAMSKIEGO, MĘSKIEGO I DZIECINNEGO 

0B UW IA 
Wilro, ul. Wielka 30 

Wactaw Nowicki 
GWARANCJA! —=—: MODA! 

Terminowe wykonanie obstalunków 
według ostatnich modeli. 2350 

WYKWINTNA KONFEKCJA I GALANTERJA! 
KALOSZE. ŚNIEGOWCE. 

CENY NISKIE ——— 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
MUSTEJKIS USTĘPUJE? 

W kowieńskich kołach politycznych znów 
poczęły kursować pogłoski o ustąpieniu mi- 
nistra spraw wewnętrznych Mustejkisa. Jako 
kandydaci na to stanowisko wymieniani są 
rejent szawelski Kawecki i naczelnik po- 
wiatu olickiego Ara us. 

„ Ustapienie Mustej ma byč podobno 
jednym z dalszych kroków rządu w drodze 
do zacierania tarć w wewnętrznych słosun- 
kach politycznych i wprowadzenia reform, 
zmierzających do budowy parlamentaryzmu 
w Litwie na nowych podstawach. Mustejkis 
był człowiekiem sztandarowym regime'u 
Woldemarasa. 

ORGAN LAUDININKÓW © OSTATNIM 
WYWIADZIE ZAUNIUSA. 

Organ laudininków „Lietuvos Żinios* 0- 
mawia ostatni wywiad Zauniusa. Gazeta 
wskazuje, iż z wywiadu wynika, że polityka 
Zauniusa nie posiada jeszcze realnego cha- 
rakteru. Wplątywać Łotwę i Estonję do spo- 
ru polsko-litewskiego było metodą Wolde- 
marasa. Łotwy i Estonji nie można zmusić 
do zerwania stosunków z Polską, nie jest to 
bowiem czas stanu wojny, gdy państwa te 
musiałyby opowiedzieć się bądź to po jed- 
nej, bądź to po drugiej stronie, lub ogłosić 
neutralność. 

„LIETUVOS AIDAS* © STOSUNKACH 
ŁOTEWSKO-LITEWSKICH 

W związku z jedenastą rocznicą niepo- 
dległości Łotwy tuvos Aidas* zamiesz- 
cza artykuł, poświęcony omówieniu stosun- 
ków łotewsko-litewskich. Główny nacisk w 
artykule położony jest jednak na stosunek 
Łotwy do sporu polsko-litewskiego. Gazeta 
nie wierzy, że polityka obecna Łotwy jest 
zgodna z interesami narodu łotewskiego. Ło- 
twie grozi ze strony Polski — twierdzi or- 
gan rządowy litewski — takież same niebez- 
pieezeństwo, jak i innym małym państwom, 
eo do których Polska posiada zamiary agre- 
sywne. Hegemonja ze strony Polski objęła 
również Łotwę. Deszcz orderów polskich, ja- 
ki spadł ostatnio na Łotwę, dowodzi usiło- 
wań w kierunku umocnienia tej hegemonii. 
Najwięcej zbliżenie polsko-łotewskie wzma- 

się, o ile chodzi o stosunki wojskowe. 
stał się organem polskim 

а aktor naczelny tego pisma kpt. Mednis 
jest korespondentem „Polski Zbrojnej”. Wo- 
góle stosunek Łotwy do Polski mało pomaga 
zbliżeniu Litwy z Łotwą. Łotwa — oświad- 
cza wkąńcu „Lietuvos Aid — nie powinna 
zapominać o marszu Ż. iego na Wilno. 
Polska może powtór: ki marsz w stosun- 
ku do Łotwy. Nal wszakże wierzyć, że z 
czasem stosunki litewsko-lotewskie ulegną 
p i cienie jakie istnieją obecnie zni- 
ną. 

„RYTAS* © STOSUNKACH LITWY 
Z PAŃSTWAMI BAŁTYCKIEMI. 

Organ chrześcijańskiej demokracji „Ry- 
tas“, omawiając stosunki, jakie łączą Łitwę 
z państwami bałtyckiemi, pisze, że nie nale- 
ży oczekiwać zbliżenia z Estonją, albowiem 
znajduje się ona całkowicie pod wpływami 
polskiemi. Również z Łotwą stosunki nie są 
właściwe, ponieważ Łotwa w sporze litew- 
sko-polskim nie zachowuje neutralności. Fin- 
landja zaś od pewnego czasu z niezrozumia- 
łych powodów poczęła odnosić się do Litwy 
dziwnie nieprzyjaźnie. Przyczyny takiej sy- 
tuacji „Rytas“ w w polityce Litwy, która 
nie zwracała uwagi na konieczność utrzymy- 
wania z państwami bałtyckiemi dobrosąsiedz- 
kich stosunków, podczas gdy Poiska nie tra- 
ciła czasu i pracowała tak nad zbliżeniem 
z Łotwą, Estonją i Finlandją, jak nad psu- 
<iem stosunków tych państw z Litwą. 

ZERWANIE ROKOWAŃ 
Pertraktacje ze szwedzkim trustem za- 
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pałczanym w sprawie pożyczki dla Litwy 
wzamian za monopol zapałczany zostały na- 

gle zerwane i szwedzcy przedstawiciele w 
dniu dzisiejszym wyjechali do Stokholmu. 
Z DYREKTORA TEATRU — DYPLOMATĄ. 

Pisma litewskie komunikują, że obecny 
dyrektor litewskiego teatru państwowego 
Sawicki, zajmujący jednocześnie stauowisa0 
dyrektora departamentu w ministerstwi» snr. 
zagranicznych w najbliższym czasie otrzy 
ma przeniesienie zagranicę na piacowkę uy+ 
plomatyczną. Jako następców jego na stano- 
wisko dyrektora teatru wymieniają wicedy- 
rektora kowieńskiej szkoły muzycznej Sza- 
wejku lub artystę-malarza Biczuniasa. 

ZBLIŻENIE LITWY Z SOWIETAMI 
Rząd zatwierdził statut związku kultu- 

ralnego zbliżenia między Litwą a Sowietami. 

REEZEPO OECD TWA OST TOT OEOWTTZAAYZETY 

Katastrofa kolejowa. 
WARSZAWA, 20.X1. (Pat). Dnia 20 b. m. 

o godz. 3.58 rano w radomskiej dyrekcji ko- 
lejowej na stacji Końskie, linji Skarżysko- 
Koluszki miała miejsce katastrofa. Pociąg to- 
warowy Nr. 480 przebył zamknięty sygnał 
i wjechał na tor, z którego odchodził pociąg 
towarowy Nr. 470. Wskutek zderzenia wyko- 
leił się parowóz wszystkiemi osiami, a wa- 
gon bagažowy i jeden wagon kryty zostały 
rozbite, zaś trzecia zkolei platforma z drze- 
wem wykoleiła się. Wskutek wypadku kon- 
duktor bagażowy pociągu Nr. 480 Bielski Sta- 
misław i maszynista tego pociągu Tarnowski 
zostali lekko ranni, zaś pomocnik maszynisty 
Leśniewski został ciężko ranny. W pociągu 
Nr. 470 wykoleiła się węgłarka, a jeden wa- 
gon kryty został uszkodzony. Na miejsce 
przybył pociąg ratunkowy ze Skarżyska. 

Katastrofa samolotu. 
KONSTANCA, 20.XI. (Pat). Hydroaerop- 

lan, prowadzony przez pilota por. Teodoru, 
w chwili opuszczania się na jezioro Sutghiel 
uległ katastrofie. Ciało lotnika wydobyto a 
jeziora dopiero po 4 godzinach. 
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ŻYCIE GOSPODARCZE 
Mieczarstwo w 

W kraju rolniczym, wszelkie prze- 

jawy życia gospodarczego na wsi 
wywierają bezpośredni wpływ na 
tętno życia miasta. 

Postęp w kulturze cywilizacji wsi, 
dobrobyt rolaika pozostają w bez- 
pośrednim związku z rozwojem han- 
dlu, przemysłu i rękodzieł w mieście. 

Mieszkaniec wsi staje się wów- 

czas dobrą siłą nabywczą na wy- 
twory miast i jest w stanie korzy- 

stać z dobrodziejstw kultury jakie 
dają ośrodki miejskie. 

To też nikomu nie pozostanie 

obojętnem bardzo dodatnie zjawis- 

ko ostatnich czasów na wsi w Wi- 

leńszczyźnie t. j. zdrowy, naturalny 

pęd do uporządkowania dotąd zu- 

pełnie zaniedbanego działu mleczar- 
skiego przez zakładanie spółdzielni 
mleczarskich i przy nich kółek kon- 
troli mleczności, przy pomocy Wil. 
T-wa Org. i Kółek rolniczych, oraz 
Związków rewizyjnych. 

Cel i zadanie ich to wspólna 
przeróbka mleka, przy możliwie naj- 
niższych kosztach na wyborowe ga- 
tunki masła i serów, mających zna- 
czenie towaru handlowego, dla ryn- 
ku wewnętrznego jak i na eksport. 
Kółka kontroli mleczności zaś mają 

za zadanie wprowadzenie w gospo- 
darstwie oborowem lepszych zmian 
w produkcji ekonomicznej mleka 
dla Spółdzielni mleczarskich i w 
chowie bydła. 

Początek ruchu mleczarskiego w 
Wileńszczyźnie datuje się od r. 1926. 

Według danych Wil. T-wa Orga- 
nizacyj i Kółek Rolniczych i Związ- 
ków Rewizyjnych posiadamy już 
w woj. Wileńskiem 76 spółdzielni 
mleczarskich i 27 Kółek Kontroli 
Mleczności. 

W 64 Spółdzielniach, w których 
dokonano zamknięć rachunkowych 
w 1928 r. przerobiono ogółem mle- 
ka 6 miljonów litrów na masło i sery. 

Spółdzielnie te wypłaciły swoim 
członkom dostawcom za mleko 280 
tysięcy zł. 

Jest to wprawdzie niewiele, gdyż 
przerabia się racjonalnie dopiero '/1ę 
część mleka wyprodukowanego, zaś 
około 54 miljonów litrów przerabia 

Wileiszczyžnie. 
się sposobem domowym na lichy 

produkt mleczarski zbywany nieraz 

z trudem na targach miejscowych, 

bez znaczenia prawie dla handlu 
i niewielkiej korzyści dla rolnika. 

Za to w ośrodkach, gdzie istnie- 
ją Spółdzielnie mleczarskie polep- 
szył się znacznie stan materjalny 
rolnika, a w latach klęskowych chów 
bydła i mleczarstwo stanowi jedyne 
źródło środków na utrzymanie ro- 
dziny. 

Spółdzielnia mleczarska przez 
wspólne cele i współpracę jednoczy 
ogół rolników, bez względu na wiel- 
kość posiadanego warsztatu rolnego, 

Wpływa ona bardzo dodatnio 

na rozwój oświaty i kultury wsi. Da 

się to zauważyć po przybyciu do 

takiej miejscowości po paru latach 
istnienia placówki. 

Zaznaczyć należy, że śpółdziel- 

czość mleczarska znalazła podatny 
grunt w dalszych powiatach od Wil- 
na. W promieniu około 30 km. od 
Wilna sprawa mleczarstwa i jajczar- 

stwa przedstawia się najgorzej. 
Nie bez znaczenia jest, że w 

spółdzielniach i kółkach kontroli w 
Wileńszczyżnie znalazło pracę 128 
ludzi w większości z pośród bezro- 
botnych, którzy po uzyskaniu w szko 
łach specjalnych przygotowania pra- 
cują jako kierownicy mleczarń, prak- 
tykańci i asystenci kontroli. j 

Mleczarstwo dzisiaj to poważna 
gałąż przemysłu krajowego, szczę- 
śliwsze w tem, że nie narażone na 

silną konkurencję zagranicy; jak na- 
przykład przemysł ciężki wobec wiel- 
kich ulepszeń technicznych na za- 
chodzie. 

Postawienie mleczarstwa na od- 
powiednim poziomie, stworzy lep- 
szy stan gospodarczy i dobrobyt 
kraju. 

Za przykład posłużyć może Da- 
nja, Holandja, Szwecja, Finlandja, 
gdzie zwrócono na ten dział gospo- 
darki krajowej szczególną uwagę. 

Zawód mleczarski jest tam ce- 
niony i otoczony należytą opieką 
rządu. 

Fr. Szyszkowski 
Instruktor mleczarstwa. 
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Sprawa rejestrowego 
zastawu drzewnego. 

W tych dniach odbyła się w Iz- 
bie Przemysłowo Handlowej w War- 
szawie konferencja z przedstawicie- 
lami przemysłu drzewnego w spra- 
wie projektu ustawy o rejestrowym 
zastawie drzewnym. 

Projekt ustawy, wzorowany na 
Rozporządzeniu |! rezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dn. 22 marca 1928 r. o 
rejestrowym _zastawie rolniczym 
(Dz. U. Nr. 38 p. 360) został opra- 
cowany przez Ministerstwo Prze- 
mysłu i Handlu i rozesłany Izbom 
do zaopinjowania. х 

Omawiany projekt przyjęty zo- 
stał przez przemysłowców  drzew- 
nych nader życzliwie, jakkolwiek 
wymaga on jeszcze pewnego przy- 
stosowania do właściwości przemy- 
słu drzewnego. 

Sfery przemysłu drzewnego prag- 
ną oprzeć kredyt rzeczowy na sze- 
rokich podstawach i dlatego wypo- 
wiedziały się przeciwko zbyt daleko 
idącym ograniczeniom ustawowym, 
otyczącym zarówno osoby wierzy- 

ciela, jak i diužnika. 
W celu ustalenia jednolitej opi- 

nji sfer gospodarczych całej Rze- 
czypospolitej—projekt poddany zo- 
stał obradom Zjazdu Związku [zb 
Przemysłowo Handlowych w Łodzi 
w dniach.18 — 20 b. m. 

Protesty weksii na terenie 
Wiina. 

Według uzyskanych przez nas 
danych, w ciągu miesiąca ubiegłego 
na terenie miasta zaprotestowano 
469 weksli na ogólną sumę 119.175 

złotych. ь 

  

naszych widnieją szfki z książeczka- 
mi po kilkadziesiąt groszy i wskazów- 
ką drukowaną ile i jak trzeba płacić 
za nie. Ten handelek w domu bożym 
nie jest żbyt sympatyczny, bo taki 
sam kramik możnaby u bab proszal- 
nych zainstałować za kościołem. Gdy- 
by sprzedawano tylko żywoty świę- 
tych, ostatecznie... nie byłoby to nic 
złego. Ale znajdują się tam także i 
książki propagandowe, w rodzaju bro- 
szur pod takiemi np. tytułami: „Pa- 
lić zmarłych, czy grzebać?* napisał 
Nigo. Precz ze szkołami bez Boga i 
religji. (Szkoły Świeckie)?? napisał 
ks. K. Bisztyga T. J. Zajrzyjmy do tych 
wydawnictw katolickich. 

„Wobec szału jaki ogarnia zwolenników 
palenia zmarłych i ich gazety żydowsko-li- 
beralne i socjalistyczne, nic dziwnego, że py- 
tamy cóż takiego zawinili nieboszczycy, że 
ich palić chcecie? Moda li tego wymaga, 
czy rzeczywista potrzeba? 

Kto jednak trzeźwo patrzy na świat, wie 
odrazu, z kim ma do czynienia. A więc to nie 
przeciw pogrzebowi walka, ale głównie prze- 
ciw Kościołowi Chrystusowemu. Świat się ma 
odchrześcijańszczyć, ma spoganieć, a drogą 
ku temu celowi są szkoły symułtanne (2) 
bezwyznaniowe, ślub cywilny i palenie zmar- 
łych. 

Teraz dopiero rozumiemy zawziętość z 
jaką zwalcza się pogrzeb chrześcijański. No- 

  

Uigi przy wykupie świadectw 
przemysłowych. 

lzba Skarbowa w Wilnie otrzy- 
mała od Ministerstwa Skarbu okól- 
nik w sprawie udzielania ulg przy 
nabywaniu świadectw  przemyslo- 
wych. 

Przedsiębiorstwa, sprzedające to- 
wary o cechach produkcji wytwor- 
niejszej, mogą wykupić świadectwa 
trzeciej kat. zamiast drugiej, o ile 
obrót ustalony w roku 1928 nie 
przekroczył 30.000 zł. a wartość to- 
warów wytworniejszych stanowi nie 
więcej niż 5 proc. ogólnej wartości 
towarów znajdujących się w danem 
przedsiębiorstwie. Z ulgi tej mogą 
korzystać jedynie przedsiębiorstwa 
sprzedające wyłącznie wyroby kra- 
jowe. 

Księgarnie z uboczną sprzeda- 
żą materjałów piśmiennych, mogą 
również posiadać świadectwa lll-ej 
kategorji, o ile zatrudniają oprócz 
właściciela lub zastępującego go do- 
rosłego członka rodziny najwyżej 
jednego dorosłego subjekta io ile 
obrót w roku 1928 nie przekroczył 
30,000 zł. 

Właściciele składów aptecznych 
też mogą wykupić wymienionej ka- 
tegorji świadectwa handlowe (3-ej 
zamiast 2-ej), o ile obrót ich nie 
przekroczył 30.000 zł. a sprzedaż to- 
warów pochodzenia zagranicznego 
ograniczona jest wyłącznie do środ- 
ków leczniczych w kraju niewyra- 
bianych. 

Przedsiębiorcy chący korzystać z 
powyższych dobrodziejstw muszą 
do dnia 15.go grudnia wnieść o to 
podania do Izby Skarbowej. 

  

wocześni poganie domagają się oczywiście 
zwyczajów pogańskich. 

..Kiedy wśród zepsucia obyczajów ginąć 
zączęła u pogan wiara w bogi, odpowiedzial- 
ność człowieka po' śmierci, w życie poza- 
grobowe wtenczas zaginęła i cześć dla zmar- 
łych. Walka Kościoła z pogaństwem była 
równocześnie walką przeciw paleniu zmar- 
łych. 

- „Dopóki w nowszych czasach żyła wiara 
w Boga, w Chrystusa, w nieśmiertelność du- 
szy, nikt nie myślał o pałeniu zmarłych.* AE 

I tak dałej z równą miłością bliź- 
niego, z dużym nakładem erudycji, 
nawiązując wciąż do bezbożnej akcji 
masonów i Żydów, którzy zwalczają 
religję za pomocą krematorjów! Nie 
opisując wcale o ile poetyczniej wygłą- 
da rozkładający się w trumnie na 
cmentarzu nieboszczyk, przerażający 
natomiast mamy opis pałonetgo. 

„Skoro trumna dostanie się do rozpalo- 
nego pieca, rozpada się w jednej chwili; me- 
talowa roztopi się i spłynie po trupie, jak 
woda. W kilku sekundach spali się też ubra- 
nie, zmarły leży zupełnie obnażony. Wiemy, 
że i drzewo kurczy się i gnie w ogniu. Po- 
dobnie dzieje się z ciałem ludzkiem. Gorą- 
czka poczyna działać na muszkuły. Niebo- 
szczyk otwiera usta, oczy, twarz drga, całe 
ciało pręży się, ręce, nogi prostują się. Zdaje 
się że zmarły odżył raz jeszcze i groźnemi 
ruchami protestuje przeciw gwaltowi, ja- 
ki mu się po śmierci zadaje. 

W 35 minutach spopieli się ciało na gło- 
wie i widać już nagą czaszkę. Po dalszych 
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/ Czy to najpilnieįsze: 
Od roku, czy więcej w kościołach 
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Okólnik ministerstwa skarbu 
w sprawie świadectw 

przemysłowych. 
Ministerstwo Skarbu—jak się do- 

wiaduje Agencja „Press“ — wysto- 
sowało do wszystkich urzędów skar- 
bowycbh okólnik, polecający, aby 
wobec zbliżającego się terminu na- 
bywania świadectw przemysłowych 
i kart rejestracyjnych za rok podat- 
kowy 1930, urzędy skarbowe poda- 
ły da wiadomości płatników pań- 
stwowego podatku przemysłowego, 
że pobrane być mają dodatki: na 
rzecz związków komunalnych w wy- 
sokości 30 proc. oraz na rzecz iz 
przemysłowo-handlowych i izb rze- 
mieślniczych. 

Wreszcie zwraca okólnik uwagę, 
że na cele równowagi budżetowej 
pobierany jest nadzwyczajny doda- 
tek w wysokości 10 proc. do uisz- 
czonych podatków bezpośrednich, 
podatków pośrednich, opłat stemp- 
lowych, podatku spadkowego i od 
darowizn. 

Wobec tego 10 procentowy do- 
datek od należności skarbowych wi- 
nien być pobierany również przy 
nabywaniu świadectw przemyslo- 
wych i kart rejestracyjnych na rok 
1930. 

Nadzwyczajny zjazd 

przemysłu ceramicznego. 
Odbyty w tych dniach w War- 

szawie nadzwyczajny zjazd prze- 
mysłu ceramicznego najwięcej cza- 
su poświęcił projektowi utworzenia 
centralnego biura sprzedaży dre- 
nów. W wyniku dyskusji zjazd u- 
stosunkował się przychylnie do za- 
mierzonego biura, powierzając dal- 
sze prace w tym względzie specjal- 
nej komisji i prezydjum stałej dele- 
gacji przemysłu ceramicznego. 

Obradom zjazdu przewodniczyli: 
pp.: prez. Langner i mec. Chabiel- 
ski. Na zjeżdzie byli reprezentowa- 
ni przemysłowcy  ceramiczni ze 
wszystkich dzielnic. 

W drugim dniu obrad delegacja 
zjazdu była przyjęta w Państwowym 
Banku Rolnym przez p. dyr. Bo- 
rowskiego, u którego informowała 
się w sprawach meljoracyjnych i 
kredytowych. 

Ewolucja w amerykańskiem 
rolnictwie 

W jednem z pism fachowych, 
wydawanych przez sfery finansowe, 
„Barros Weekly, ukazał się zna- 
mienny artykuł, wskazujący na od- 
bywającą się obecnie ewolucję w 
rolnictwie amerykańskiem. Autor 
twierdzi, że w obecnych ekonomicz- 
nych stosunkach farma amerykan- 
ska, obejmująca przeciętnie 160 а- 
krów, nie może się ostać. Robotnik 
rolny jest za drogi, a wytwórczość 
na tak drobnych jest zbyt kosztow- 
na. Jedynem wyjściem dla farmera 
jest pójście za przykładem przemy- 
słu i handlu, t.j. droga konsolidacji. 
Autor przewiduje jako nieuniknioną 
konieczność w niedalekiej przyszło” 
ści wyprzedawanie się farm na rzecz 
wielkich rolnych spółek akcyjnych. 
Dostarczanie rolnikom taniego kre- 
dytu przez państwo jest już niewy- 
starczające. 

Giełda warszawska 2 dn 20,X1. b. r. 
WALUTY i DEWIZY: 

    

Dalai“ na 8,591/,—8,911/,—8,871/, 
Belgja . . + . . . . 124,67—124.98—124,36 
Holandja $ . 309,68—360,53—358,78 
Londyn . + * . . 4 ‚48—43,59—43,37 
Nowy York „ 8,593/,—8,913/,—8,873/, 
Paryż .. . „ « 85,11—35,20—35,02 
Pragaz“ DOW A 26,421/,—26,49—26.36 
Szwajcarja . . . .. 17297—143,40 172,54 
Wiedeń . . « - . .. 125,36—125,67—125,05 
Włochy. - . . » . « 46,681/,—46,80 —46,57 
Marka niemiecka .„ . .. . . .. . 213,17 
GABOR 2 re a asa вО жоона 173,84 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% poż. inwest. . . е . .. 119,00—119,25 
5% konwersyjna. . . . « « » « . .5 00 
6% dolarowa...» 4 - 5 k k + 80,25 
8% L Z.B. G.K.iB R., obl. B. G. K. 94,00 
IMaaamo 1044 5 ae oe a 83,25 
41/,% ziemskie . . . .. .. 47,25—47,2 
5% warszawskie. . . . . .. .. .. 50,50 
8% warszawskie. . « - « « « « + » . 61,50 
10% Siedlęc 4.106 - 6 «/424 2.2 69,00 

35 minutach zwęgła się skóra na całem ciele 
i ciało samo zaczyna się płomieniem palić. 
Dalej, po 50 minutach odłącza się głowa od 
tułowia. Mózg wypływa i pali się płomieniem. 
Jeszcze 20 minut, a niema już śladu po tru- 
mnie. 

Otóż to poezja osławiona i piękno przy 
paleniu zmarłych. Ogarnia nas wstręt i o- 
burzenie na gwałt zadany nieboszczykowi. 
Rozumiemy, że już św. Augustyn nazwał pa- 
lenie zmarłych nieludzkiem, a Tertuljan, 
pisarz Kościoła, okrucieństwem". 

Następują dowodzenia, że badana 
woda po cmentarzach w Dreźnie, Mo- 
nachjum, Paryżu i Wiedniu, okazała 
się zdrowsza niż na ulicach miasta i 
że miazmy rozkładającego się ciała 
nie zawsze są szkodliwe dla zdro- 
wia. (7) 

Ale na zakończenie po tylu obcią- 
žających i „wyczrpujących“ dowodze- 
niach, taka konkluzja: 

„Choćby nas po śmierci palono, to znajdą 
się przecież prochy nasze na głos Boży i 
zmartwychwstanie ciało. Wielu męczenni- 
ków zginęło w płomieniach za wiarę. 

Palenie zmarłych samo w sobie nie jest 
przeszkodą do zbawienia, dlatego niema na 
to w Piśmie Św. wyraźnego zakazu”. 

Więc poco tyle namiętnej złości. 
Poco tyle erudycji? A przedewszyst- 
kiem czy niema narazie większych 
kłopotów @а wiernych, uczęszczają- 
cych do kościoła? Zwłaszcza w Wilnie 
temat nadzwyczaj palący! Strzeżcie 
się palenia zmarłych i krematórjów! 
O tem pouczać ludność zamiast o da- 
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Losy kolonistėw niemieckich w Rosji. 
MOSKWA, 20.XI (Pat). Wedlug 

krąžacych wersyj, rząd sowiecki od- 
mówił wydania wiz wyjazdowych 
kolonistom niemieckim, którzy przed 
niedawnym czasem, porzuciwszy 
gospodarstwa w Rosji Sowieckiej, 
zamierzali wyjechać zagranicę. Licz* 
ba tych kolonistów wynosi. obecnie 
zgórą 12 tysięcy osób. 

W ostatnich dniach wśród kolo- 
nistów tych przeprowadzono are- 
sztowania, nakazując im jednocześ- 
nie powrót do ich dawnych siedzib. 
Dzis miały się jakoby rozpocząć 

przymusowe odtransportowania ko- 
lonistów z okolic Moskwy. Władze 
sowieckie zapewniają pozostającym 
w Rosji kolonistom otrzymanie zpo- 
wrotem działek ziemi oraz pozosta- 
wionego przez nich inwentarza i 
pewne ulgi gospodarcze. 

Ostatnio dzienniki stwierdzają, 
że około tysiąca kolonistów zgodzi” 
ło się na pozostanie w Rosji So- 
wieckiej. Pozatem komunikują, iż 
sprawa odmowy wydania wiz nie 
jest jeszcze zdecydowana ostatecznie. 

  

Nowe ofiary czerwonych satrapów. 
MOSKWA. 20.XI. (Pat). Z Poł- 

tawy donoszą o rozstrzelaniu tam 
8 byłych właścicieli ziemskich i za- 
możnych chłopów, którzy mieli za- 
mordować kilku komunistycznych 
działaczy wiejskich. 

Według doniesień z Mińska roz- 
strzelano dwóch mieszkańców wsi 
Kościukowicze pow. mohylowskiego 
za podpalenie budynków, należących 

do członków miejscowogo Kołchozu. 
We wsi Archangielskoje pod Petro- 
pawłowskiem rozstrzelany został nie 
jaki Koczkarew za 
kontrrewolucyjnej propagandy wśród 
włościan. 

Pozatem oficjalnie donoszą z Sa- 
ratowa o rozstrzelaniu tam trzech 

kułaków za zabójstwo agenta zbo- 
żowego i antysowiecką propagandę. 

Odroczenie sprawy Biesiedowskiego. 
MOSKWA. 20.XI. (Pat). Wyzna- 

czona na dziś w sądzie okręgowym 
moskiewskim sprawa Biesiedowskie- 
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Zebranie grupy 

parlamentarneį polsko- 

francuskiej. 
PARYŻ, 20.XI. (Pat). Odbyło się 

pierwsze po wakacjach parlamen- 
tarnych zebranie grupy parlamen- 
tarnej polsko-francuskiej przy na- 
der licznym udziale posłów i sena- 
torów. Przewodniczył prezes grupy 
poseł Locquin, który po otwarciu 
posiedzenia udzielił głosu posłowi 
Jean Molinie, prosząc go o złożenie 
sprawozdania z odbytej we wrze- 
śniu wycieczki delegacji parlamen- 
tarnej francuskiej do Polski. Poseł 
Molinie, który znany jest ze swej 
kompetencji w sprawach polskich, 
w dłuższem, trwającem zgórą go- 
dzinę, przemówieniu opisał ze 
wszelkiemi szczegółami całość wy- 
cieczki przedstawicieli grupy parla- 
mentarnej francusko - polskiej do 
Polski. 

Po wysłuchaniu referatu powzię- 
to jednogłośnie uchwałę, orzekającą 
że pokój nie może być ustalony w 
Europie bez przyjęcia pod uwagę 
aspiracyj całego narodu polskiego, 
stwierdzającego swoje prawo do ży- 
cia oraz chęć rozwoju w ramach o- 
bowiązujących obecnie traktatów 
międzynarodowych. 

Minister Lattik o estońsko- 

litewskiej umowie handlowej. 
TALLIN, 20.XI (Pat.) W związku 

z wywiadem Zauniusa w sprawie 
estońsko-litewskiej umowy handlo- 
wej minister spraw zagranicznych 
Estonji Lattik na prośbę dziennika- 
rzy udzielił następujących wyjaśnień. 
Pertraktacje w sprawie zawarcia trak- 
tatu rozpoczęły się już dawno, bo 
w roku 1926. Estonja wówczas w 
formie pisemnej wręczyła swój pro- 
jekt traktatu Litwie. Do momentu 
wręczenia pomiędzy Litwą a Estonją 
odbył się szereg narad, które nie 
doprowadziły jednak do żadnego 
razultatu. W czerwcu r. b. Estonja 
znów poruszyła sprawę zawarcia 
umowy handlowej z Litwą. 

W tym celu rząd estoński za 
pośrednictwem przedstawicela swego 
w Kownie Lareteja wręczył rządowi 
litewskiemu projekt umowy hadlo- 
wej, jednakże dotychczas Litwa na 
projekt ten nie dała żadnej odpo- 
wiedzi. 

W Estonji panuje żal z powodu 
takiego stanu rzeczy tem bardziej, 
iż brak uwowy handlowej pomiędzy 
państwami, znajdującemi się w tak 
bliskich stosunkach, powoduje sze- 
reg trudności w rozwoju stosunków 
gospodarczych pomiędzy wymienio- 
nemi państwami. 

leko aktualniejszej chyba sprawie 
przyzwoitego zachowania się na po- 
grzebach, poszanowania tychże gro- 
bów, o których broszura p. Nigo tak 
wałczy, niekradzenia nagrobków, 
wieńców, kwiatów i wogóle utrzymy- 
wania cmentarzy w porządku, do cze- 
go bardzo daleko! 

Sprzedaje się w kościele broszury 
o sprawach, o których nikt w Wilnie 
nie myśli (gdzież są owe kremator- 
ja?) i o czem niema mowy, ale nad 
zgorszeniem ciągłem w dziedzinie po- 
grzebów i ementarzy przechodzi się 
do porządku dziennego lub z obłud- 
nem oburzeniem odpycha rzeczowe u- 
wagi. 

Druga broszurka z tejże szafki, 
równą pała nienawiścią do... oczywiś- 
cie „żydów i masonów, którzy chcą 
w Polsce zaprowadzić szkoły šwiee- 
kie, a więc bezwyznaniowe. (?) 

Albo tu jest jakaś gruba ciemnota, 
albo świadome wprowadzanie w błąd 
maluczkich. Pod nazwą szkoła świec- 
ka, każdy rozumie szkołę przez świec- 
kich ludzi prowadzoną t. j. nie przez 
zakon żeński, czy męski. Szkołami 
świeckiemi są wszelkie rządowe szko- 
ły w Palsce, prowadzone przez nau- 
czycielstwo świeckie, nie przez kler. 
Jakże więc identyfikować je ze szko- 
łami bezwyznaniowemi, których o ile 
wiem, niema ani jednej w Rzeczypos- 

go została w ostatniej chwili bezter- 
minowo odroczona. 
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Kolejarze wycofują się 
ze związków kiasowych. 

Wbrew kłamliwym twierdzeniom 
„Robotnika"*, dotyczącym zebrania 
koła maszynistów w Tczewie w dn. 
6 b.m., na podstawie ścisłego spra- 
wozdania z nadzwyczajnego walne- 
go zebrania związku maszynistów 
koła Tczew. stwierdzić należy, że 
na zebraniu tem uchwalony został 
następ. porządek dzienny: |) wyco- 
fanie całego związku maszynistów 
w Polsce z klasowych związków 
międzynarodówki, 2) zwołanie nad- 
zwyczajnego walnego zjazdu Z. Z. 
M. w Polsce w przeciągu jednego 
miesiąca, oraz 3) przywrócenie w 
prawach wszystkich członków wy- 
kluczonych z Z. Z. M. tendencyjnie 
przez przybyłych do Tczewa przed- 
stawicieli Zarządu Głównego, opa- 
nowanego przez CKW PPS. Powyż- 
szy porządek dzienny posłużył emi- 
sarjuszom cekawistycznym powodem 
do wywołania na zebraniu scysji. 
Twierdzenie „Robotnika“, jakoby 
„olbrzymia większość maszynistów, 
z wyjątkiem kilkunastu przekupio- 
nych łub zbałamuconych jednostek, 
stała i stoi wiernie pod sztandarami 
swego. klasowego związku”, —z grun- 
tu kłamliwa jest choćby dłatego, że 
już sam oddział tczewski związku 
maszynistów, protestujący przeciw 
łączeniu go z partyjnemi związkami 
klasowemi, liczy około 240 człoków. 

Zarządzenie ministra Pracy 
i Opieki Społecznej. 

Minister Pracy i Opieki Społecz- 
nej rozesłał do wojewodów okólnik 
„w sprawie koordynacji pracy spo: 
łeczno-opiekuńczej", wskazując, iż 
jednym z najpoważniejszych niedo- 
magań tej pracy jest: chaotyczność 
organizacji i nieskoordynowanie pra- 
cy i wysiłków czynników, sprawu- 
jących opiekę społeczną, co się 
głównie ujemnie odbija na finan* 
sach instytucyj. Za przyczynę „tego 
zjawiska uznano „niedostateczne 
wyrobienie tych czynników, a więc 
samorządów i instytucyj opiekuń* 
czych i brak należytego zrozumienia 
dla gkonieczności  ujednostajnienia 
akcji opiekuńczej". Stwierdzono na- 
stępnie, że np. różne stowarzyszenia 
prowadzą na tym samym terenie 
jedną i tę samą gałęż opieki spo- 
łecznej wskutek braku należytego 
porozumienia się wzajemnego. 

Wskazując w okólniku najwaž- 
niejsze braki, minister Pracy i Opie- 
ki Społecznej zwraca uwagę na ko- 
nieczność uzgadniania działalności 
opiekuńczej związków komunalnych 
wszystkich szczebli z działalnością 
stowarzyszeń i instytucyj prywat 

politej? Jeśli szkołą świecką nazywa 
się szkołę bezwyznaniową jest to błąd 
przeciw znaczeniu wyrazów w mowie 
polskiej potocznie używanych. Oto co 
pisze ks. Bystrzyga: 

„Obecnie rozmaite panki i półpanki, co 
swój rodowód od masońskiej kielni czy też 
sierpa komunistycznego wywodzą, rzucili się 
z całą zajadłością na nasze polskie i kato- 
Jickie szkoly...“ 

„Przeciwnicy istniejących obecnie szkół 
państwowych i rządowych w Polsce żądają 
t. zw. szkół świeckich. 

A eóż to są szkoly świeckie? 

Szkoła świecka, jak to sama nazwa poka- 
zuje, jest najpierw taka szkoła, w której mo- 
gą nauczać tylko osoby świeckie, a pod žad- 
nym warunkiem osoby duchowne. 

W szkołach świeckich mogą nauczać 
wszyscy, byle tylko nie ksiądz. 

I to jest pierwsza właściwość szkół świe- 
ckich. 

Druga właściwość szkół świeckich jest ta, 
że w szkołach świeckich mogą być wykłada- 
ne tylko przedmioty świeckie, a pod żadnym 
warunkiem przedmioty dotyczące wiary, re- 
ligji i Kościoła świętego. Czyli katechizm nie 
śmie być wykładany w szkole świeckiej. 

Na ścianach szkoły świeckiej można zo- 
baczyć malowidło rasowego konia, czy kro- 
wy, szkielety żab, czy też małp przeróżnych, 
portrety jakichś uczonych, czy dygnitarzy 
świeckich, ale nie zobaczysz nigdy wizerun- 
ku krzyża świętego, czy obrazu Matki Bos- 
kiej, czy też jakiegoś świętego. 

Oto obraz szkół jakiemi młodzież naszą 
katolicką chcieliby poczęstować zwolennicy 
i poplecznicy t. zw. szkół świeckich. 

Wrogowie wiary i Kościoła wołają, że nie 
chcą aby księża „panoszyli* się w szkołach, 

prowadzenie , 
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Niebywały dotychczas konkurs 
największych gwiazd ekranu 

   
iwan Mozżuchian, 

Brygida Helm, 
Dita Pario 

i Henryk George 

„HOLLYWOOD“. wkrótce 
w kinie     
    

nych na terenie danego związku 
komunalnego. Zadanie to winne 
spełniać komisje opieki społecznej. 
Następnie winne organy państwowe 
opieki społecznej dążyć do: nawią- 
zania kontaktu pomiędzy poszcze” 
gólnemi stowarzyszeniami i insty” 
tucjami, prowadzącemi te same 
działy opieki społecznej np. opieki 
nad starcami, nad dziećmi i t. p., 
oraz uzgadniania działalności towa- 
rzystw i komitetów pomocy inwali- 
dom wojennym. Należyte wypełnia” 
nie tych zadań doprowadzi bezwąt- 
pienia do planowej ogólnej działal- 
ności i wpłynie zwolna na złączenie 
się instytucyj słabszych z lepiej zor- 
ganizowanemi. Ostatecznym wyni- 
kiem takich wysiłków winno być 
powstąnie instytucyj o charakterze 
centralnym bądź o charakterze zwią- 
zku instytucyj opieki społecznej 
pewnej gałęzi opiekuńczej. 

Święto mieszczaństwa 
polskiego. 

24-go listopada r. bież. przypada 
140-ta rocznica wielkiego zjazdu 
mieszczaństwa polskiego, zwcłanego 
w 1789 roku przez niezapomnianego 
ówczesnego prezydenta miasta War- 
szawy, pierwszego bojownika o pra- 
wa miast, Jana Dekerta. Wobec roz- 
prężenia ówczesnego życia politycz- 
nego w Polsce patrjotyczne miesz- 
czaństwo wysunęlo jako jeden z na- 
czelnych postulatów swych koniecz- 
ność zmiany ustroju państwa, oraz 
obronę interesów gospodarczych 
miast. W uroczystym dniu tym po- 
wołane do życia komitety organiza- 
cyjne zwołują w.całej Polsce zebra- 
nia i akademje, przyczem w końcu 
tygodnia uroczystości, t. j. | grud- 
nia r. b. zwołany zostaje do War- 
szawy zjazd delegatów mieszczań- 
stwa polskiego, oraz zorganizowany 
zostaje w dniu tym uroczysty ob- 
chód. 

W rocznicę tak drogą dla mie- 
szczaństwa polskiego — organizato- 
rzy kongresu włączyli do programu 
uroczystości złożenie hołdu naczel- 
nym władzom Rzeczypospolitej, oraz 
przedstawienie im postulatów zmie- 
rzających do podniesienia gospodar- 
czego miast, oraz zapewnienie pań- 
stwowo twórczym organizacjom mie- 
szczańskim należytej roli i wpływów 
na bieg życia państwowego. 

Stronniczość sędziów zadecy- 

dowała o porażce pólskiego 
boksera. ё 

SAN PAULO, 20.X1. (Pat). Przeby- 
wający w Brazylji zawodowy bokser 
polski wagi ciężkiej Jan Gerbich wal- 
czył ostatnio w San Paulo z mistrzem 
Brazylji ciężkiej wagi Jose Brinkma- 
nnem i niezasłużenie został uznany 
'decyzją stronniczych sędziów za po- 
konanego. Cała kolonja polska zgoto- 
wała pięściarzowi polskiemu burzli- 
wą owację, protestując jednocześnie 
przeciwko orzeczeniu sędziów. Ger- 
bich pozostanie przez czas dłuższy w 
San Paulo. 

  

Popierajeie przemysł krajowy 

my zaś katolicy nie chcemy, aby różne bez- 
bogi i wymoczki niedowiarcze zawojowały 
szkołami katolickiemi“. 

Doprawdy, czytając te pisemka о- 
garnia głęboki smutek. Bo tu nie 
chodzi o temat, o punkt widzenia, o 

walkę, ale o ten ton, pełen jakiejś pa- 
sji i nienawiści. 

Nauka Chrystusowa, pełna miłoś- 
ci dla wszystkich, w co się obraca w 
takiej interpretacji? Cóż dziwnego, że 
zasady chrystjanizmu, najpiękniejsze 
i najszlachetniejsze, jakie istnieją na 
ziemi, zwyrodnieć muszą i zmartwieć 
nie oddziaływać, stawać się obojęt- 
ne tym masom, pozostawionym bez 
steru i grzęznącym w zbrodniczości. 

Szkół bezwyznaniowych, które ks. 
Bistrzyga nazywa „Świeckiemi* (ist- 
nieją one jedynie we Francji) nietylko 
w Polsce niema, ale nikt o nie nie to- 
czy walki. Nawet stronnictwa rady- 
kalne, umieszczając w swoich prog- 
ramach postulaty tego rodzaju, czynią 
to raczej dla demonstracji przeciwko 
klerykalizmowi i jego objawom w ży- 
ciu publicznem. Pocóż więc tyle gwał- 
townych słów, epitetów i złości, sko- 
ro się walczy w tej chwili z wiatra- 
kami. Czy dłatego, aby uczucia zło- 
ści i nienawiści nie mogły zaniknąć 
wśród nieoświeconej masy, której po- 
dobne broszurki przedewszystkiem są 
przeznaczone? C H. R. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Z działalności B. B. W. R. 

Wiec w Grodnie, 

Odbył się tu-wielki wiec politycz- 
my BBWR. Nie zważając na ulewny 
deszcz w sali teatru miejskiego zgro- 
madziło się przeszło 1000 osób. Wiec 
zagaił mec. Zaboklicki, który między 
innemi oświadczył, że miejscowy ko- 
mitet BBWR uchwalił urządzać co 2 
tygodnie publiczne odczyty na aktu- 
alne tematy z życia publicznego. 
Skład prezydjum stanowili: pp.Choj- 
nowski, dr. Jachimowicz i p. Jabłko- 
wska. Wiceprezes klubu BBWR. po- 
seł dr. Polakiewicz wygłosił wyczer- 
pujący referat, w którym zobrazował 
obecną sytuację polityczną w kraju. 
Na zebranie przybyła miejscowa gru- 
pa CKW. PPS. w otoczeniu bojówki. 

Gdy po skończonym referacie po- 
seł Polakiewicz zaproponował prze- 
prowadzenie publicznej dyskusji, po- 
szczególni pepeesowcy zadawali sze- 
reg pytań, któremi starali się osłabić 
silne wrażenie, jakie referat wywołał. 
W szczególności miejscowy przywó- 
dca CKW. PPS., w dłuższem przemó- 

  

wieniu poświęconem tej części refera- * 
tu w której poseł Polakiewicz zdema- 
skował fałszywe stanowisko opozycji 
wobec ludu, nie znalazł innego argu- 
mentu, jak powtórzenie starego ko-- 
munału o tem, że „w ustroju kapita- 
listycznym nie może być sprawiedli- 
wości i równowagi. Pozatem wysunął 
zarzut, że nie jest wykonywana re- 
forma rolna. W odpowiedzi na to po- 

LIDA 
+ Pożary.»W dniu 13 b. m. posterunek 

poi. państw. w Sobotnikach otrzymał zamel- 
dowanie iż w dniu 11 b. m. około godziny 12 
e wsi Wiguszki, gm. sobotniekiej z nieu- 
stalonej narazie przyczyny wybychł pożar, 
skutkiem którego spaliła się suszarnia lnu, 
należąca do Konstantego Grykina. Poszkodo- 
«wany oblicza straty na 1.500 zł. Dochodzenie 
prowadzi posterunek p. p. w Sobotnikach. 

+ W dniu 12 b. m. o godzinie 22 we wsi 
Nowa-Kozakowszcąyzna, gm.  Raduńskiej 
spaliła się suszarnia Inu na szkodę Niedź- 
wiedzkich Kazimierza i Teresy. Straty wyrzą- 
dzone pożarem poszkodowani obliczają na 
400 zł. Pożar powstał wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem. 

+ W dniu 13 b. m. o godzinie 4, we wsi 
Wigańce, gm. Raduńskiej powstał pożar, 
skutkiem którego spaliły się 3 stodoły ze 
zbożem. Na szkodę Romanowskiego Józefa, 
i Wojtkunów Wincentego i Antoniego. Po- 
żar powstał wskutek nieostrożnego obcho- 
dzenia się z ogniem. Straty poszkodowani 
obliczają na 12.000 zł. Dochodzenie w obu 
wypadkach prowadzi posterunek p. p. w Ra- 
"duniu. 

+ Awantura na zabawie. W sobotę, dn. 
16 b. m. odbyła się w lokalu „Ogniska kole- 
jowego* w Lidzie, przy ulicy Kolejowej 18 
zabawa taneczna na rzecz Polskiego Czerwo- 

mego Krzyża. 
Podczas zabawy o godzinie 1.30, mieszka- 

niec m. Lidy Iwanowski Stanisław, zam. przy 
ulicy Dworcowej 6, wywołał awanturę. 

Interwepjującemu policjantowi z poste- 
runku kolejowego Iwanowski stawił czynny 
opór a nawet go znieważył Iwanowskiego 
obezwładniono jednak i odprowadzono na 
posterunek skąd wraz z dochodzeniem zo- 
stał przekazany do dyspozycji władz sądow. 

PROZOROKI 
-+ Dzika swawola, a raczej barbarzyńst- 

wo. Ostatniemi laty tyle się mówi, a także i 
robi w dziedzinie urbanistyki w różnych 
«częściach naszego kraju. Najwięcej zaś uwa- 
gi zwraca się na sadzenie drzewek, do cze- 
go nawet są urządzane specjalne dnie i ob- 
chody. Piękny to cel świadczący o estetyce 
danego obszaru i ludności tam zamieszkują- 
«cej. Dużo w tym kierunku działają samorzą- 
<dy. Ludność jest zachęcona a najwięcej chy- 
ba robi młodzież szkolna, która swemi «wąt- 
łemi rękami nie jeden tysiąc drzewek zasa- 
dziła. I gdyby te drzewka otaczano należytą 
opieką i szacunkiem jakiżby to za lat dzie- 
sięć urok miały nasze place i drogi. Nieste- 
ty dzieje się inaczej. Nie zdążyło jeszcze 
drzewko puścić korzonków, jak po niem i 
znaku już niema. Wina spada na dzieci swa- 
wolne, na pastuszków zbiedzonych, na pół- 
dzikich podróżnych — biczyska potrzebują-- 
cych. 

Dwa lata temu np. uczniowie szkoły pro- 
zorockiej obsadzili ze trzy kilometry drogi 
w stronę Czerniewicz i Polewacz. Teraz z te- 
go ani drzewka nie zostało. W tym miesią- 
«cu młodociani pionerzy znów posadzili kil- 
kadziesiąt drzewek szlachetnych, a gmina 
przeprowadziła sadzenie na większej prze- 
strzeni w kierunku ulicy Odrodzenia i w stro- 

Nieudane występy bojówki P. P. S. 

seł Polakiewicz zobrazował sytuację 
w sowieckim „raju socjalistycznym 
i zaproponował cekawiście przeniesie- 
nie się do Rosji dla zaznania rozko- 
szy komunistycznej sprawiedliwości i 
równowagi. Co do wykonywania usta- 
wy o reformie rolnej referent przyto- 
czył rzeczowe dane, stwierdzając, że 
od 1926 r. parcelowanych jest, zgod- 
nie z ustawą, 200.000 ha rocznie, oraz 
że komasacja, likwidacja serwitutów 
i prace meljoracyjne w ciągu ostatnie- 
go trzechlecia są tak intensywnie pro- 
wadzone, że ostatecznemu zrealizowa- 
niu w ciągu najbliższych lat reformy 
agrarnej stoi na przeszkodzie jedynie 
brak pieniędzy. Wkońcu referent 
wskazał, że gdy przed przewrotem 
majowym liczba bezrobotnych wyno- 
siła zgórą 360.000, to obecnie liczba 
ta spadła do osiemdziesięciu kilku 
tysiący. 

Odpowiedź ta wywołała głębokie 
wrażenie, to też zebrani' uchwalili cał- 
kowite zaufanie dla prac rządu Mar- 
szałka Piłsudskiego, oraz solidarność 
z poczynaniami BBWR w kierunku 
zmiany ustroju. Tegoż dnia poseł Po- 
lakiewicz uczestniczył w zebraniu 
Związku Zawodowego Dozorców Do- 
mowych oraz w zebraniu miejscowe- 
go oddziału Zw. Legjonistów, które 
odbyło się pod przewodnictwem pp. 
Benkena i Masztaleka. 

  

nę Ziabek. I cóż? Oto pewnej nocy kilka- 
dziesiąt świeżo posadzonych drzewek, na 
drodze do Ziabek, jak również i w centrum 
miasteczka — zostało poharatanych! Przy 
tym uczynku barbarzyńskim przyłapano woj- 
skowego, którego nazwisko zostało, rzecz 
prosta, zameldowane władzy wyższej. Cóż 
się dziwić wobec tego dzieciom, postuchom, 
i ciemnym podróżnym, gdy człowiek trochę 
kulturalniejszy takie rzeczy robi. Sądy do- 
syć surowo karzą za kradzież drzewa z lasu, 
za niszczenie posadzonych powinna być je- 
szcze surowsza kara bo się psuje pracę lu- 

dzką. N. 

BIAŁOZÓRKA 
-- 11-lecie Niepodległości na pograniczu 

polsko-sowieckiem. Staraniem oddziału Zw. 
Legjonistów i D-cy 4 komp. pana kapitana 
Lówi 4 baonu K. O. P. w Białozórce, został 
powołany komitet gminny, składający się z 
przedstawicieli organizacyj społeczno-gospo- 
darczych i przedstawicieli miejscowego spo- 
łeczeństwa beż różnicy wyznania i narodo- 
wości. 

Dnia 10 b. m. odbył się capstrzyk o godz. 
6-ej wieczorem przy udziale oddziału Zw. 
Legjonistów, wojska, osadnictwa i straży 0- 
gniowej, która kroczyła z pochodniami na 
czele z prezesem zarządu i naczelnikiem. 

Po capstrzyku w szkole 7-io klasowej 
odbyła się akademja, gdzie kapitan rezerwy 
inż Barn wygłosił piękne przemówienie o 
znaczeniu 1i-lecia Niepodległości Polski i 
scharakteryzował Wielkiego Wodza Narodu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, któremu ca= 
ły naród jest wdzięczny, że dziś tak uroczy- 
ście i z radością obchodzimy święto Nie- 
podległej naszej Ojczyzny. Na zakończenie 
akademji zebrani wznieśli trzykrotny okrzyk 
na cześć Rzeczpospolitej Polskiej, Najdos- 
tojniejszego Przedstawiciela Pana Prezyden- 
ta i Twórcy Niepodległości Pana Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Po akademji odbyło się przedstawienie 
amatorskie i zabawa taneczna, z której czy- 
sty dochód w sumie 112,50 zł. został przeka- 
zany przez zarząd obchodu na bibljotekę 
publiczną im. Pana Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. 

Dnia 11 listopada we wszystkich świą- 
tyniach gminy Białozórka odbyły się nabo- 
żeństwa dziękczynne, a po nabożeństwie od- 
była się defilada wojska, straży ogniowej i 
organizacyj przysposobienia wojskowego. 

F. R. Kowalski. 

TROKI 
-+- Kurs dla pracowników oświatowych 

—nauczycieli publicznych szkół powszchn. 
z powiatu wileńsko-trockiego. W celu ułat- 
wienia pracownikom oświatowym prowadze- 
nia prac oświatowych pozaszkolnych Inspek- 
torat Szkolny na powiat wileńsko-trocki or- 
ganizuje w Wilnie, dla nauczycielstwa te- 
goż powiatu, w czasie od 21 do 24 b. m. 
czterodniowy kurs instrukcyjny z zakresu 
oświaty pozaszkolnej. 

Na kursie będą poruszane przedewszyst- 
kiem zagadnienia organizacji pracy oświa- 
towej na terenie gminy i powiatu, oraz sto- 
sowanie najwłaściwszych dla danego tere- 
nu form i metod pracy oświatowej. „OP* 
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ża wyłudzanie od naiwnych kaucyj. 
W lutym 1927 r. powstało w Wilnie to- 

warzystwo wzajemnej adoracji, mającej na 
<elu za wszelką cenę zdobycie gotówki. 

W skład tego towarzystwa odznaczają- 
cego się nie tylko pomysłowością, lecz głów- 
nie bezczelnością weszli znani na bruku wi- 
leńskim Sergjusz Szyszków, Stanisław Wo- 
łejszo, doniedawna aranżer różnych rozry- 
wek hazardowych, oraz Józef Winiarz i Lon- 
gin Nagrodzki. 

Tym razem teren działania rozwinęli w 
środowisku ludzi bezrobotnych, poszukują- 
cych pracy, a więc obiecując im danie posad 
bądź to przy mających powstać przed- 
siębiorstwach 1) dostarczaniu przesyłek ko- 
łejowych adresatom, 2) gry w lotto w Drus- 
kienikach i 3) takiejże instytucji w Grodnie. 

W ciągu sześciu miesięcy ruchliwi „przed- 
siębiorcy* znaleźli aż 15-cie naiwnych osób 
płci obojga, od których tytułem kaucji wyłu- 
dzili ogółem 2500 zł. pobierając od każdej 
osoby indywidualnie w zależności od ich za- 
możności i odporności po 50 do 300 zł. 

W wyniku trzechdniowego procesu sąd 
okręgowy skazał Szyskowa za oszustwa na 
2 lata domu poprawczego zaś Wołejszę za 
okazanie w tych oszustwach istotnej pomo- 
cy na 8 miesięcy więzienia. 

Innych podsądnych sąd dla braku dowo- 
dów dostatecznych uniewinnił. 

Prokurator od tego wyroku założył pro- 
test w stosunku do uniewinnionych Longina 
Nagrodzkiego i Józefa Winiarza, domagając 
się ukarania ich, natomiast skazany Wołej- 
szo wniósł skargę apelacyjną na zbyt suro- 
«wy wymiar kary orzeczonej. 

Sprawę tę rozpatrywał na ostatniem 

swem posiedzeniu sąd apelacyjny pod prze- 
wodnietwem p. sędziego Stulgińskiego. 

Na rozprawę stawił się jedynie podsądny 
Wołejszo, który przez swego obrońcę mec. 
Jasińskiego popierał swą skargę. 

Winiarza i Nagrodzkiego sąd nie odna- 
lazł, jednak, wobec tego, że stawiennictwo 
ich nie było obowiązkowe, sprawę postanowił 
prowadzić, powierzając ich obronę adwoka- 
towi z urzędu. 

W wyniku przewodu sąd apelacyjny po- 
stanowił wyrok pierwszej instancji zatwief- 
dzić w całej rozciągłoś: jedynie skazanemu 
Wołejszy na mocy ustawy o amnestji zmniej- 
szono wymiar kary o połowę t. j. do 4 mie- 
sięcy więzienia, które będzie musiał odpo- 
kutować. 

Skazany w tej sprawie Szyszkow, pogo- 
dził się z wymiarem sądu okręgowego i nie 
apelował do dalszych instancyj. Ka-er. 

Sąd apelacyjny na prowincji. 
Sąd apelacyjny w Wilnie wyjechał na se- 

sję do Słonima, gdzie w okresie od 21 do 27 
b. m. włącznie rozpatrywać będzie sprawy 
karne drugiej instancji wynikłe na terenie 
pow. słonimskiego i przyległych. 

W skład sesji wchodzą: wiceprezes wydz. 
karnego p. W. Dmochowski, jako przewodni- 
czący oraz pp. sędziowie J. Bądzkiewicz i K. 

  

  

„Kontowtt oraz jako sekretarz aplikant sądo- 
wy p. Bartoszewicz. 

Oskarżenia wnosić będzie wiceprokurator 
p. Komar. 

Na wokandzie znajduje się 85 spraw. 
Kr. 

DST NT TIT TI D TADA AST T TATTOO PASL 

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

+ 

K UKE R WI LEA 

Kurs informacyjny obrony . 
przeciwgazowej. 

Dn. 18 b. m. o godz. 5 po po- 
łudniu w Liceum Żeńskiem im. Fi- 
lomatów odbyło się otwarcie kursu 
informacyjnego obrony przeciwgazo* 
wej, zorganizowanego przez Kom. 
Woj. Wil. LOPP, dla uczenic tegoż 
Liceum. Kto zdaje sobie sprawę, 
jak doniosłem jest zagadnienie wy* 
szkolenia szerokich mas ludności 
cywilnej w obronie przeciwgazowej, 
ten zrozumie, iż każdy taki wypa- 
dek rozpoczęcia kursu jest etapem 
naprzód, krokiem ku zapewnieniu 
bezpieczeństwa dla rzesz społeczeń* 
stwa na wypadek wojny. Tem wię" 
kszą wartość ma kurs zainauguro- 
wany w dn. 18 b. m., iż bierze w 
nim chętny i liczny udział młodzież 
szkolna (na kurs zapisało się 63 o* 
soby) która już dostatecznie się 
przekonała do ligi Obrony Po- 
wietrznej i Przeciwgazowej i darzy 
ją ze swej strony całkowitem za- 
ufaniem. Przez młodzież wejdą do 
społeczeństwa te prądy i przekona- 
nia, które zaważą na szali naszego 
zwycięstwa w przyszłych konfliktach 
zbrojnych. To też ze szczerą radoś- 
cią należy powitać nowootwarty kurs, 
prowadzony wytrawną ręką długo- 
letniego pracownika w tej dziedzi- 
nie, absolwenta kursu inspektorów 
OPG p. E. Stankiewicza. 

Kurs ten rozpoczyna w tym roku 
szereg innych kursów wśród mlo- 
dzieży szkolnej, która ze swej stro- 
ny, należy żywić nadzieję, żywo o- 
dezwie się na rzucone hasło, orga- 
nizując u siebie podobne kursy. 

Skromną uroczystość otwarcia 
kursu rozpoczęła powitaniem przy” 
byłych gości dyrektorka Liceum p. 5. 
Pietraszkiewiczówna. 

Prof. J. Muszyński, jako przewo- 
dniczący Wydziału Gazowego LO*P. 
przemówił do zebranych słuchaczek, 
podkreślając doniosłą rolę wyszko* 
lenia ludności w obronie przeciwga- 
zowej, w szczególności wielkie za- 
danie, jakie w tem mają do spel- 
nienia kobiety. „Wiek XIX —mówił 
profesor—był wiekiem pary, ele- 
ktryczności i emancypacji kobiety. 
Wiek XX, jest wiekiem lotnictwa, 
radja, gazów trujących i zupełnego 
wyzwolenia się kobiety. Ale też, 
gdy kobieta, zajmując narówni z 
mężczyzną stanowisko w społeczeń- 
stwie, ma wielkie prawa, w trosce 
o dobro tego społeczeństwa wzięła 
na siebie wielkie obowiązki. Gdy 
pożoga, zniszczenie wojny i chmury 
gazów trujących ogarną kraj w 
przyszłych starciach zbrojnych, wó- 
wczas kobieta stanie wobec ogro- 
mu zadań, by samarytańską mocą 
swej indywidualności dać opiekę 
starcom, dzieciom, chorym i bez- 
bronnym“. 

Następnie przemawial dyrektor 
Kom. Woj. LOPP p. St. Romer, 
podkreślając rolę LOPP, jako tej 
instytucji, która podjęła na siebie 

szczytne zadanie na daleką przy- 

szłość—zadanie przysposobienia spo- 

łeczeństwa do zadań obronnych w 
przyszłej wojnie lotniczo-gazowej. 

Jako przedstawiciel wojskowości, 
a zarazem członek Zarządu Kom. 
Woj. LOPP zabrał głos p. mir. |. 
Chromy, w krótkich a mocnych sło- 
wach dobitnie podkreślając znacze- 
nie współpracy wojska z LOPP. 

Jako wykładowca kursu przemó- 
wił do swoich słuchaczek p. Stan- 
kiewicz, przypominając o doniosłej 
roli takiego kursu, jako zawiązku 
pionerów obrony przeciwgazowej, 
nawołując do wydajnej pracy. 

Uroczystość zakończono wykła- 
dem inauguracyjnym przez inspek- 
tora wojewódzkiego OPG p. L. Ko- 

rowajczyka n. t. „Wojna chemiczna 
wobec prawa międzynarodowego". 

Zapobieganie jaglicy w Wilnie. 
Dużo się u nas mówi o brakach 

higieny państwowej i komunalnej, 
onieczności walki z chorobami za- 

kažnemi it. p. lstotnie niejedno 
jeszczeby się dało zrobić. Obowią- 
zkiem jednak każdego obywatela 
jest też wiedzieć co już jest i co 
już zostało zrobione. 

Mało kto wie o coraz więcej śię 
rozpowszechniających typach po- 
radni leczniczo zapobiegawczych, 
instytucyj mających na celu leczenie 
chorób jako też zapobieganie im, 
Taką instytucją jeżeli chodzi o jag- 
licę (trachoma) jest bezpłatna porad- 
nia przeciwjaglicza (Żeligowskiego 
4) istniejąca od maja 1928 roku. Le- 
cząc bezpłatnie chorych na jaglicę 
i dokonując bezpłatnie operacyj, po- 
radnia drogą do chorych dochodzi 
do wykrycia środowisk jagliczych. 
"Takich środowisk wykryto już 206. 
Każde środowisko jest poddane 
troskliwej opiece pielęgniarki, która 
stale odwiedza te środowiska, dla 
odpowiedniego wyizolowania cho- 
rego od otoczenia, oraz poucza 
zdrowe otoczenia o środkach zapo- 
biegawczych przeciwko zakażeniu. 
Za pośrednictwem pielęgniarki przy- 
chodnia ma możność sprawdzenia 
co pewien czas, czy otoczenie cho- 
rego nie uległo zakażeniu i w każ- 
dym takim wypadku przychwycenia 
choroby w samym zaczątku. Wiele 
jednak chorych leczy się w różnych 
innych instytucjach albo też prywat- 
nie, wobec czego środowiska zaka- 
żenia nie są zarejestrowane i oto- 
czone należytą opieką. Żeby usunąć 
te braki wszczęte zostały kroki do 
zespolenia walki z jaglicą przez 
wciągnięcie do tej akcji wszystkich 
instytucyj leczących jaglicę. 

S K I 

KRONIKA 
Dziś: Ofiarowanie N. M. P. 

Jutro: + Cecylji P. M. 
  

Wschód słońca—g. 6 m. 58 

Zachód „ —g. 15 m. 41 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. S. B. z dala 20 XI — 1923 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 771 

Temperatura srednia: 4 1 С° 

Opady w milimetrach: — 

Wiatr: przeważ. połudn.-zachodni. 
Uwagi: pochmurno. 
Minimum: -- 0 

Maximum: -- 4 

Tendencja barometr.: wzrost ciśnienia. 

ADMINISTRACYJNA 

— Pozwolenia na chemiczną broń. 

Wileńskie starostwo grodzkie wzywa wszy- 

stkie osoby, posiadające pistolety chemiczne 

t. zw. „Knock-Out* bez zezwolenia odnośnej 

władzy, by w terminie do dnia 1 lutego 1930 

roku wniosły do tutejszego starostwa odnoś- 

ne podania o zezwolenie na posiadanie i no- 

szenie tej broni. Również dotyczy ten obo- 

wiązek osób posiadających pistolety podob- 

nych odmian broni. ; 

W razie ujawnienia posiadania tego rodza- 

ju broni bez zezwolenia tut. starostwa, wzgl. 

innej władzy administracyjnej po terminie 

wskazanym, broń zostanie skonfiskowana, 

a winni ulegną karze przewidzianej w de- 

krecie o nabywaniu i posiadaniu broni i a- 

municji z roku 1919. 

  

  

25KA 

— Ruch kolowy przechodzi pod zarząd 

magistratu. Dziś w lokalu magistratu odbę- 

dzie się konferencja poświęcona sprawie 

skoncentrowania ruchu kołowego pod za- 

rządem magistratu m. Wilna. 

W konferencji tej udział wezmą przedsta- 

wiciele urzędu wojewódzkiego, starostwa 

grodzkiego oraz policji państwowej. 

— Budowa rzeźni miejskiej. Sprawa budo- 

wy nowej rzeźni miejskiej zaczyna powoli 

wchodzić na tory realne. Plan budowy 20- 

stał już szczegółowo opracowany. Rozpatrze- 

niem tego planu oraz omówieniem sprawy 

przyjęcia terenu pod budowę zajmie się spe- 

cjalna ad hoc wyłoniona komisja, której po- 

siedzenie wyznaczone zostało na najbliższy 

poniedziałek. 
— Budżet miasta na rok 1930—31 jest 

już w opracowywaniu. Z polecenia prezyden- 

ta miasta poszczególne wydziałly magistratu 

miasta Wilna przystąpiły już do opracowy- 

wania preliminarza budżetowego miasta na 

rok 1930—31. Pierwsze tego rodzaju posie- 

dzenie poświęcone sprawom potrzeb sekcji 

technicznej odbędzie się w dniu dzisiejszym 

— Gdzie będzie stacja autobusów zamiej- 

scowych? Jak już w swoim czasie podawa- 

liśmy wyłonił się projekt przeniesienia sta- 

cji autobusów zamiejscowych z placu O- 

naniem magistratu, który gorąco zaoponował 

rzeszkowej na plac Łukiski. 
Projekt ten jednak nie spotkał się z uz- 

przeciwko jego realizacji. 
Magistrat zamierza urządzić na placu Łu- 

kiskim skwer publiczny, bliskość zaś stacji 
autobusowej paraliżowałaby te plany. Ze 
swojej strony magistrat wysunął projekt u- 

rządzenia stacji dla autobusów zamiejsco- 
wych przy ulicy Jakóba Jasińskiego wpo- 
bliżu Piekiełka. 

SANITARNA 
— Lustracja sanitarna. W ciągu ostat- 

nich kilku dni komisja techniczno-sanitarna 
przeprowadziła lustrację fabryk cukierków 
położonych najterenie miasta. W wyniku lu- 

stracji sporządzone zostały dwa protokuły 
karne za antysanitarny stan lokali. 

WOJSKOWĄ 
— Uwadze mężczyzn urodzonych w roku 

1909-ym. Z dniem 1 grudnia upływa ostate- 
czny termin rejestracji męzczyzn urodzonych 

w roku 1909. Wszyscy zainteresowani winni 
się zgłosić do referatu wojskowego magist- 
rału m Wilna w godzinach od 9 do 3.30. 

Po upływie wzmiankowanego terminu 0- 
pieszali pociągnięci będą do odpowiedzial- 
ności administracyjno-karnej. 

— Dodatkowa komisja poborowa. W 
piątek 22 b. m. w lokalu przy ulicy Bazyl- 
jańskiej 2, odbędzie się dodatkowe posie- 
dzenie komisji poborowej dla wszystkich 
tych mężczyzn, stale zamieszkałych na tere- 
nie powiatu wileńsko-trockiego, którzy do 
chwili obecnej z jakichkolwiek bądź wzglę- 
dów na komisję poborową w przepisanym 
czasie nie zgłosili się. 

Identyczna komisja poborowa dla męż- 
czyzn zamieszkałych na terenie miasta od- 
będzie się w dniu 4 grudnia b. r. w tymże 
lokalu. 

LITERACKA 
— Związek Literatów gościł w swym klu- 

bie kwartet artystów drezdeńskich, których 
audycja radjowa odbyła się w murach Ba- 
zyljańskich, dając w ten sposób możność a- 
bonentom koncertów kameralnych i człon- 
kom związku do wysłuchania raz jeszcze 
przepięknej 'zespołowej muzyki kwartetu. 
Zebrani w liczbie dwudziestu osób wysłucha- 
li w skupieniu produkcji, poczem gospoda- 

„rze lokalu podejmowali gości herbatą i 
czarną kawą z ciastkami i przy ożywionej 
pogawędce, w której brała też udział nasza 
znana artystka p. Dubiska, w drodze do 
Rygi, gdzie ma koncertować. 

Na zakończenie prof. Józefowicz prze- 
mówił do artystów dziękując im za wznio- 
słe wrażenia doznane przy ich muzyce, tłu- 
macząc, że są gośćmi Zw. Literatów Pols- 
kich w Wilnie oraz, że mury wśród których 
się znajdują, stanowią dla Polaków świę- 
tość narodową, gdyż były więzieniem stanu 
bojowników o wolność i między innymi naj- 
większego naszego poety A. Mickiewicza. 
Artyści drezdeńscy dziękowali uprzejmie i 
z zainteresowaniem oglądali lokal oraz ksią- 
żki i fotografje znajdujące się w klubie. 

Ten zaimprowizowany koncert był ro- 
dzajem premji dła abonentów koncertów. ka- 

meralnych. Hr. 

„SPRAWY _ AKADEMICKIE 

— Wiec studentów farmacji. W niedzielę, 
24 b. m. o godzinie 3 p. poł. w sali wykła- 
dowej zakładu farmakognozji U. S. B., przy 
ulicy Objazdowej 2, odbędzie się za zezwo- 

"leniem Jego Magnificencji ks. rektora, wiec 
studentów farmacji U. S. B., w sprawie orga- 
nizujących się w Wilnie kursów prowizor- 
skich. Ze względu na ważność sprawy, ma- 
jącej być przedmiotem obrad, pożądana jak- 
najliczniejsza frekwencja. 

— Akademieka Czarna Kawa. W sobotę 
t. j. dnia 30 b. m. odbędzie się w lokalu Ka- 
syna Garnizonowego doroczna Czarna Kawa 
VIII-go „Tygodnia Akademika*. Wejście za 
zaproszeniami 5 zł. akademickie — 3 zł. 
Zaproszenia nabywać można u Pp. Gospodyń, 
których lista podana będzie w dniach naj- 
bliższych. Urozmaicony program i oryginal- 
nie dekorowana sala w wykonaniu artysty- 
„eznem p. Ireny Pikiel, powinny zgromadzić 
*elitę społeczeństwa wileńskiego i liczne gro- 
no młodzieży akademickiej. 3 

— Zmiany w Zarządzie Bratnieį Pomocy 
Pol. Młodz. Akadem. U. S. B. Z dniem 16 b.m. 
1929 r. ustąpił ze stanowiska sekretarza ge- 
neralnego kol. Jerzy Dietrich, który został 
powołany na stanowisko skarbnika „VIII-go 
Tygodnia Akademickiego". Wakujące stano- 
wisko objął kol. Bohdan Szpądrowski. 

— „Czwartek Akademicki*. Epilogiem 
„Turnieju Krasomówczego”, zorganizowane- 
go przez Koło Prawników, który wzbudził 
tak wielkie zainteresowanie w sferach inte- 
ligencji naszego miasta — będzie „Czwartek 
Akademicki*, który odbędzie się dnia 21-go 
b. m. o godz. 20-ej w Ognisku Akademickiem 
(ul. Wielka 2). 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. 

Z KOLEI 

— Przyjazd do Wilna komisji ministerj- 

jalnej. Onegdaj z ramienia ministerstwa ko- 

munikacji przybyła do Wilna specjalna ko- 
misja, która przystąpiła do badań elatów w 
wileńskiej Dyrekcji Kolejowej. Ponadto ko- 
misja ta przeprowadzi lustrację odcinków 
kolejowych. 

    

ZESRANIA | ODCZYTY 
— Odczyt Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Zbyteczne nadmieniać jak straszną klęską 
jest choroba oczu — jaglica, szczególnie gdy 
występuje epidemicznie, jak to ma miejsce 

w wielu powiatach województwa wileńskiego. 
Ponieważ szrzenie się jaglicy w znacznym 

stopniu uzależnione. jest od uświadomienia 

społeczeństwa o sposobach jej zwalczania, 

Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego Czer- 

wonego Krzyża zaprosił doktora Ludwika 

Rostkowskiego, o wygłoszenie odczytu na te- 

mat: „Jaglica i jej zwalczanie”. | я 

Odczyt odbędzie się w sali kina „Šwia- 

towid“ Mickiewicza 9, w nadchodzącą nie- 

dzielę o godzinie 12-ej w pol. 
Wejście bezpłatne. 
— Naukowe posiedzenie Polskiego To- 

warzystwa Przyrodniczego im. Kopernika 
w Wiłnie. W piątek, dnia 22 b. m. o godz. 
7.30 odbędzie się w lokalu zakładu zoologji 
U. S. B. (Zakretowa 23) naukowe posiedze- 
nie wileńskiego oddziału Polsk. T-wa Przy- 
rodniczego im. Kopernika (wspólnie z Pol- 
skiem Toworzystwem  Anatomiczno-Zoolo- 
gicznem) z następującym porządkiem dzien- 
nym: 1) Sprawozdanie ze zjazdu Polsk. T-wa 
Anatomiczno-Zoologicznego w Wilnie. 2) St. 
Bagiński — Z historji lipoidów układu mię- 
dzynerkowego zwierząt kręgowych. 3) M. 
Racięcka — Przyczynek do znajomości u- 
nerwienia skrzydeł u chróścików. 

Wstęp wolny. Goście mile widziani. 
— Posiedzenie wileńskiego oddz. P. T. P. 

Dnia 22 b. m. o godzinie 20-ej w lokalu sta- 
cji Opieki nad Matką i Dzieckiem N-r. 1 
(Wielka 46), odbędzie się posiedzenie wil. 
oddz. P. T. P. 

Na porządku dziennym: 1) Pokazy cho- 
rych. 2) Dr. H. Kaulbersz-Marynowska: — 
Trichocephaliosis u dzieci. 3) Dr. Z. Olech- 
nowiczówna: — Wrażenia z pobytu w kli- 
nikach francuskich. 4) Spostrzeżenia z pra- 
ktyki. 5) Wolne wnioski. 

Zespołowi rewji „Złote Wilno* za wzię- 

cie udziału w poranku, urządzonym na rzecz 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet składa 

odziękowanie 
ła > Sekcja Finans. Z. P. O. K. 

— Poszukiwanie cygana-koniokrada, Wła- 

dze wdrożyły poszukiwania za cyganem Ja- 

nem Stankiewiczem, który ma na sumieniu 

cały szereg kradzieży koni. Jednego takiego 

konia skradzionego w Kurciach gm. olkieni- 

ckiej, znaleziono u jednego z włościan we 

wsi Łojcie gm. rzeszańskiej. W tejże samej 

wsi znaleziono konia skradzionego w zaśc. 

Pawłowszczyzna. W obu wypadkach policja 

zwróciła konie właścicielom. 

ZABAWY 
— 

— Wielka Zabawa-Koncert. W niedzielę 

dnia 24 listopada r. b. w sali Związku Zaw. 

Drukarzy m. Wilna odbędzie się Wielka Za- 

bawa Taneczna połączona z Działem Kon- 

certowym. Czysty dochód przeznacza się na 

cele kulturalno-oświatowe. AO 

Początek punktualnie o godz. 9-ej wiecz. 

— Sobótka. 23 b. m. w Kole Polskiej Ma- 

cierzy Szkolnej im. T. Kościuszki (ul. Tur- 

gielska 12), w programie: przemówienie, 

przedstawienie „Zagłoba swatem* i zabawa 

taneczna. Początek o godzinie 8 wiecz. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś te- 

atr miejski na Pohułance występuje z pre- 

mjerą czarownej baśni fantastycznej W. Sze- 

kspira z muzyką Mendelsohna „Sen nocy 

letniej”. W wykonaniu biorą udział wybit- 

niejsze siły zespołu, liczni statyści oraz ba- 

Jet. Przepiękną ilustrację muzyczną wykona 

orkiestra specjalnie zaangażowana, pod kie- 

rownictwem znanego kapelmistrza i kompo- 

zytora E. Dziewulskiego. Nowe dekoracje i 

kostjamy wykonane według projektów w. 

Małkowskiego dopełniają malowniczej ca- 

łości. zainteresowanie się premjerą olbrzy- 

mie. 
— Teatr miejski w Lutni. Dziś z powodu 

próby jeneralnej sztuki „Oberžystka“ prze- 

dstawienie zawieszone. Jutro wchodzi na re- 

pertuar teatru Lutnia, stylowa włoska kome- 

dja Goldoniego „Oberżystka” 

— Przedstawienie szkolne w teatrze Lut- 

nia. W sobotę nadchodzącą o godzinie 3.30 

p.p. odbędzie się przedstawienie dla mło- 

dzieży szkolnej. Wystawioną zostanie kome- 

dja Goldoniego „Oberžystka“ SĘ 

Przedstawienie popołudniowe. W niedzie- 

lę najbliższą ukaże się na przedstawieniu po- 

południowem w teatrze na Pohulance, po ce- 

nach zniżonych, doskonała krotochwila Grzy- 

mały-Siedleckiego — „Maman do wzięcia. 

— Koncerty „Harfy* warszawskiej. Wy- 

stęp A. Dobosza. W sobotę najbliższą zna- 

komity zespół chóralny „Harfa* o sławie 

światowej, nagrodzony na międzynarodowym 

konkursie śpiewaczym w Amsterdamie, wy- 
stąpi w teatrze miejskim „Lutnia* pod dyr. 

W. Lachmana. W koncercie bierze udział art. 
opery warszawskiej Adam Dobosz. Koncert 
sobotni poświęcony zostanie całkowicie 
pieśni polskiej. Drugi i ostatni koncert od- 
będzie się w niedzielę nadchodzącą o godz. 

3.30 po poł. Bilety w cenie od 50 gr. są do 
nabycia w kasie zamawiań 11—9 codziennie. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 21 listopada 

11.55: Sygnał czasu i komunikat meteó- 
rologiczny. 12.30: Koncert. 15.40: Program 
dzienny, repertuar i chwilka litewska. 16.00: 
Komunikaty L. O. P. P. 16.15: Gramofon. 
17.00: Nieco poezji. 17.15: „Wśród książek”. 
17.45: Koncert. 18.45: Pogadanka radjotech- 
niczna. 19.10: Wolna trybuna. 19.20: Przeg- 
ląd filmowy. 19.45: Program na piątek, syg- 
nał czasu i rozmaitości. 20.05: Koncert Jana 
Kiepury retransmitowany z Frankfurtu. 23.00 
„Spacer detektorowy po Europie", 

PIĄTEK, dnia 23 listopada 1929 roku. 

11.55: Sygnał czasu. 12.05: Gramofon. 
13.10: Komunikat meteorologiczny. -15.40: 

  

Program dzienny, repertuar i chwilka lite- 
wska. 16.00: „Kwadrans książki* — omó- 
wienie wydawnictw Gebethnera i Wolffa. 
16.15: Muzyka popularna. 17.00: Mała skrzy- 
neczka. Wygł. ciocia Hala. 17.25: Kurs fo- 
tografji dla amatorów, pogadankę III wygł. 
ks, Piotr Śledziewski. 17.45: Koncert. 18.45: 
Audycja sentymentalna „Ostatni list* Hen- 
ry'ego w wyk. Z. D. R. W. 19.15: Skrzynka 
pocztowa N-r. 90. 19.40: Program na sobotę 
sygnał czasu i=rozmaitości. 20.05: Pogadan- 
ka muzyczna, koncert symfoniczny, feljeton 
i komunikaty. 23.00: Gramofon. 

S$karky w żołądku. 
Strusie stanowczo mają pecha. Kiedy by- 

ly modnė „pleures'y“, wyrywano strusiom 
całe pióropusze ogonów; kiedy moda na pió- 
ra strusie minęła — mordowano biedne pta- 
ki dziesiątkami tysięcy: hodowla ich nie op- 
łacała się. I oto teraz — nowe nieszczęście— 
w żołądku kiłku strusi znaleziono drobne, 
błyszczące grudki — djamenty! Okazuje się, 
że strusie wyszukują i „chętnie* połykają 

djamenty! Rzucono się na nieszczęsne ptaki 
i znów zaczęto mordować je tysiącami dla 
tych djamentowych skarbów w żołądku. 

  

A propos — żołądek. My ludzie również 
„topimy* w żołądkach skarby: nic nas tyle 
nie kosztuje, co żołądek. Jemy za wiele! 

Przejadamy tysiące złotych! Z jedzenia robi- 
my cel sam w sobie. Przekarmiamy się! Ob- 
żarstwo jest jednym z najmilszych grzechów 
ludzkości. Załewamy żołądek alkoholem, na- 
pełniamy go takiemi frykasami, że i struś 
już nam przestał imponować swoim „„stru- 

sim żołądkiem*. Ba, piszemy całe tomy o do- 
brej kuchni. Obżarstwo i smakoszostwo pod- 
nosimy niemal do godności nauki: (patrz 
dzieło Brillat-Savarin'a „Filozofja smaku*). 

Lekarze wyprowadzają rodowód licznych 
chorób z nieracjonalnego i nadmiernego od- 
żywiania. Rak jest najbardziej rozpowszech- 
niony w Anglji: ci gentlemani odżywiają się 
wspaniałe! Czasu wojny, kiedy odżywialiśmy 
się więcej niż skromnie — choroby żołądka 
zmniejszyły się bardzo, a reumatyzm i atre- 
tyzm zniknęły zupełnie! Wieśniacy jedzą 
mniej a zdrowiej — są przeto od mieszczu- 
chów zdrowsi. 

Pomyślcie ile wydajemy na jedzenie i pi- 
cie! Ile ciężko zapracowanych pieniędzy lo- 
kujemy, a właściwie przepędzamy przez żo- 
łądek! Ileśmy przepili, ile przejedli, przesma- 
kowali! Śniadanka, obiadki, kolacyjki, bibki, 
powitania, pożegnania, oblewania, bankiety, 
uczty, bary, knajpy, kawiarnie, ect. ect.! Ileż 
to pieniędzy kosztowało. Gdybyśmy teraz tę 
„Torsę“ mieli! 

Wniosek prosty: mniej przejadać, przepi- 
jać, skromniej, mili obywatele, mniej tłusto, 
mniej słodko, nie tak obficie! Ale za to — 
każdy wydarty żołądkowi grosz — do P.K.O. 
na książeczkę oszczędnościową! Zobaczycie 
jak to będzie rosło, przyrastało co tydzień, 
co miesiąc, co rok! Po kilku latach — bę- 
dziecie mieli na książeczce ładny grosz, spo- 
ry fundusz powstały z tych nieprzejedzonych 
i nieprzepitych pieniędzy. No i zdrowia Wam 
przybędzie! X. 

Pierwsze posiedzenie Rady 

Pol. Związku Wydawców. 

W dniu 18 b. m. odbyło się pierwsze po- 
siedzenie Rady Polskiego Związku Wydaw- 
ców Dzienników i Czasopism. Na przewodni- 
czącego Rady zaproszony został najstarszy 
wiekiem członek rady p. Stefan Krzywosze- 
wski („Świat*). Na zebraniu tem przepro- 
wadzono wybory do władz związku. Do pre- 
zydjum rady związku powołano p. Feliksa 
Mrozowskiego („Kurjer Warszawski”), jako 
prezesa oraz p. Marjana Dąbrowskiego („ł. 
K. C.“) i p. Edwarda Pawłowskiego („Kur- 
jer Poznański*) jako wiceprezesów Rady 
Związku. 

Do zarządu głównego związku powołano 
p. Stefana Krzywoszewskieg („Świat*) — ja- 
ko prezesa, p. Mieczysława Niklewicza (,Ga- 
zeta Warszawska*) oraz p. Antoniego Lewan- 
dowskiego („Express poranny“ i „„Kurjer 
Czerwony”) jako wiceprezesów zarządu głó- 
wnego, pp. Wacława Gebethnera („Tygod- 
nik Ilustrowany“) Franciszka Głowińskie- 
go („Express Lubelski"), Franciszka Krajnę 
(P. A. R. Poznań), Marcelego Magnuskiego 
(„Kurjer Poranny*) i Jerzego Szapirę („Ro- 
botnik*) jako członków zarządu: głównego, 
oraz pp. Aleksandra  Budrys-Budrewicza 
(„Kurjer Wiłeński*) i Józefa Włodarskiego 
(„Płomyk* i „Płomyczek*) — jako zastęp- 
ców członków zarządu głównego. Na dyrek- 
tora związku wydawców powołano p. Stani- 
sława Kauzika. 

Następnie rada związku uchwaliła szreg 
regulaminów dla rady związku, zarządu 
głównego oraz sekcyj związku, poczem b. 
prezes Sądu Najwyższego Aleksander Mogil- 
nicki wygłosił referat w którym rozwinął 
krytykę obowiązującego dekretu o prawie 
prasowem oraz przedstawił szkic niezbęd- 
nych zmian i uzupełnień tego dekretu, ma- 
jącego na celu zagwarantowanie wolności 
prasy, oraz zabezpieczenie państwa przed 
nadużyciem tej wolności. W drugiej części 
posiedzenia p. Stanisław Kauzik przedsta- 
wił przebieg dotychczasowej działalności 
tymczasowego zarządu głównego związku, 
oraz plan prac związku na najbliższą przy- 
szłość. Rada uchwaliła odpowiednie pełno- 
mocnictwa dla prezydjum rady i zarządu 
głównego oraz powołała do życia 5 sekcyj: 
redakcyjną, kolportażową, ogłoszeniową, ty- 
godników, miesięczników i kwartalników о- 
raz prasy prowincjonalnej. 

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
— Kradzież garderąby. W dniu 19 b. m. 

Aronowi Izaakowi ul. Kolejowa 11 skradzio- 
no różnej garderoby i bielizny na sumę 351 
złotych. 

— „Sublokator*, W dniu 19 b. m. Burzyń- 
ska Zofja ul. Trębacka 25 zameldowała iż 

skradziono jej z mieszkania bieliznę na su- 
mę 100 zł. Kradzieży dokonał sublokator po- 
szkodowanej Rosin Aleksander od którego 
część bielizny odebrano i zwrócono poszko- 
dowanej. 

— Fatalny upadek. W dniu 19 b. m. Woj- 
tkiewicz Józef lat 52 ul. Witoldowa 32 scho- 
dząc po drabinie do piwnicy spadł i poniósł 
śmierć na miejscu. 

— Samobójstwo. Bilikowski Kazimierz, 
lat 52 ul. Połocka 4 wypił amonjaku. Pogo- 
towie Ratunkowe odwiozło go do szpitala 
żydwskiego w stanie ciężkim. Przyczyna — 
ciężkie warunki materjalne. 

— Zatrzymanie poszukiwanego. Na sku- 
tek żądania P. P. w Drui został zatrzymany 
Paszkiewicz Franciszek mieszkaniec m. Drui 
pow. brasławskiego oskarżony o przywłasz- 
czenie 300 skórek owczych na sumę 2000 zł. 
Paszkiewicza skierowano do powyższego po- 
sterunku policji. Miał on zamiar wyjechać 
do Francji. 

— Wypadki za dobę. Od dnia 19 b. m. 
od godz. 9 do dnia 20 b. m. do godz. 9 zano- 
towano różnych wypadków 656, — w tem 
kradzieży 8, opilstwa 14, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 25. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!! |   
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Bibljoteki naukowe. 
Ważnym wskaźnikiem rozwoju nauki w 

danym kraju jest rozwój bibljotek nauko- 
wych. Jak się to przedstawia w Polsce, w 
okresie 1926—1928? Ogółem bibljotek na- 
ukowych, mieszczących się przy wyższych u- 
czelniach było 19, jedna sięga początkami 
swemi wieku XV (Jagiellońska w Krakowie) 
jedna powstała w wieku XVIII (Uniwer- 
sytecka we Lwowie), sześć bibljotek zosta- 
ło założonych w wieku XIX, jedenaście w 
wieku XX, z czego większość po odzyskaniu 
niepodległości. Najmłodszą z nich jest Bib- 
ljoteka Wyższego Studjaum Handlowego w 
Krakowie, założona dopiero w roku 1926. 

Stan księgozbiorów w tomach wynosił: 
z końcem roku 1927 — 2.492.997, z końcem 
roku 1928 — 2.562.361, co oznacza wzrost 
w ciągu roku 1928 o 7 tysięcy tomów na całą 
Polskę Przeważną część tych książek stano- 
wią egzemplarze obowiązkowe, nadsyłane 
bibljotekom. Liczba ich dla samych tylko 5 
uniwersytetów wynosiła w ciągu roku 1928 
około 30.000, natomiast drogą zakupu uzys- 
kały te uczelnie tylko 8 i pół tys tomów. 

Jak się przedstawia zkolei rzeczy czytel- 
nictwo w bibljotekach naukowych? Czytel- 
nikami są przeważnie studenci, „inni*, to 
znaczy nie profesorowie i nie studenci, sta- 
nowią nieznaczny bardzo odsetek korzysta- 
jących. Statystyka jest pod tym względem 
niedokładna, ta grupa wyszczególniona jest 

  

Kim Miejskie 
SALĄ MIEJSKA 

Ostrobramska 5. 

KINO-TEATR 

„RELIOS" 
W roli gł. tytan 

Wileńska 38. EA ekranu, genjalny 

KINO-TEATR 

„ТИ° 
Mickiewicza 22. 

DZIŚ!   

słynny wykonawca roli cadyka w Dybuku 

Dziś! Sensacja wszechświatowa! 

NARZECZONA Nr. 68 
CONRAD VEIDT 

Niebywała emocjonująca akcja! Potężna gra! 

tylko w dziale „czytelnictwo na zewnątrz”, 
a wynosiła ona na uniwersytecie warszaw- 
skim na 4273 studentów — 295 osób, na uni- 
wersytecie krakowskim — na 2128 student. 
— 322 osób z poza uniwersytetu. 

Z bibljotek naukowych korzysta się prze- 
ważnie na miejscu, pod tym względem in- 
formuje poniższa tabela. Liczba przeczyta- 
nych tomów: uniwersytet we Lwowie — 
105.384, w Krakowie — 84.896, Politechnika 
we Lwowie — 68.755, uniwersytet w Wilnie 
— 67.989, Wyższa Szkoła Handlowa w War- 
szawie — 33.584, uniw. w Warszawie — 
25.855. Najniższy stan jest jak widzimy w 
Warszawie, gdzie przeczytano zaledwie jed- 
ną czwartą część tego co we Lwowie. 

Poza temi biBljotekami mamy cały szereg 
innych, jak bibljoteka Czartoryskich i Kra- 
sińskich, pozostałości dawnych, feudalnych 
czasów, jak Bibljoteka Publiczna w Warsza- 
wie, posiadająca bogaty księgozbiór z dzie- 
dziny nauk społecznych, jak bibljoteki im. 
Wróblewskich i Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk w Wilnie. J. B. 
RZAD TAT RLTAOWRCENSERYREORISZEA 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— „Album Budownietwa Polskiego“. W 

związku z Powszechną Wystawą Krajową w 
Poznaniu wydany został zeszyt specjalny 
czasopisma zawodowego „Polski Przemysł 
Budowlany* pod powyższym nagłówkiem. 
Zeszyt ten obejmuje szczegółowe sprawozda- 

, 
04 dnia 20 do 23 listop. 

1929 roku wlącznie W 

będzie wyświetlany film 99 

Dramat życiowy w 10 aktach. W roli arcyksiężniczki- HENNY PORTEN, w roli rabbina—A. Morawski 
Ghetto Małopolski-Cesarski Burg w Wiedniu. 

Kasa czynna od g 3 m. 30. — Początek seansów od godz 4-ej. — Następny program: „Wiosenna parada”. 

Potężne arcydzieło! 

i jego utalentowana 
parinerka, przepiękna 

Niebywała treść! Szalone napięciet Film ten z wielkiem powo- 
dzeniem demonstruje się jednoceśnie w Warszawie w największem feszeneb. kinie „Coloseum*. Seansy o £.4,6,8110,15. 

WŁODZIMIERZ GAJDAROW i Claire Rommer 

WŁADCA SAHARY 
Nad program: Tygodnik filmowy Początek seansów 4, 6, 81 10 g. Transmisja radjowa na poczekalni. 

KoODYRSCIESE W 

nie z technicznych działów poznańskiego po- 
kazu z krótkim a treściwym zarysem dziejów 
odbudowy i rozbudowy kraju. Obok tej tre- 
ści sprawozdawczej „Album Budownictwa 
Polskiego'* zawiera bogaty przyczynek histo- 
ryczny o budownictwie polskiem w ogólnoś- 
ci, skreślony przez wybitnych znawców na- 
szej architektury. W opracowaniu działu na- 
ukowego w „Albumie wzięli tej miary ucze- 
ni i architekci co prof. Dr. Jan Sas-Zubrzycki 
(„Pierwiastki źródłowe budownictwa pols- 
kiego"), prof. Dr. Adam Kuryłło („Konstruk- 
cje szkieletowe w budownictwie żelazobeto- 
nowem“), prof. Dr. Stefan Bryła („Żelazne 
konstrukcje spawane i ich początki wPols- 
ce"), Dr. Inż. Czesław Thullie („Budownictwo 
drewniane w Polsce*), Arch. Inż. Witold Min- 
kiewicz („Od romantyzmu do konstruktywi- 
zmu“), Arch. Inż. Wacław Polkowski („Płas- 
kie dachy“) i in. Bardzo obfity jest dział in- 
formacyjny, na który złożyły się prace zna- 
nych w Polsce przedstawicieli świata tech- 
nicznego i przemysłowego. Pozatem każde 
zagadnienie, związane z odbudową i rozbu- 
dową Polski, znalazło na łamach „Albumu'* 
wyraz należyty. 

„Album Budownictwa Polskiego" obej- 
muje 240 stron druku formatu dużej ósemki 
(30 X 22 cm). Półsztywną dwukolorową ok- 
ładkę zdobi reprodukcja rzeźby dłuta art. 
rzeźbiarza Antoniego Polkowskiego, przed- 
stawiającej majestatyczną postać Kazimierza 
Wielkiego — tego, „który znalazł Polskę dre- 

(Arcyksiežniczka 
i syn „Ghetta“) ATY“ 

Nowa wielka kreacja mistrza ekranu 
Wielki 

wzruszający 
dramat 

erotyczny. 

ELGA BRINK. 

w wspaniałem 
arcydzięle p.t. 

Monumentalny dramat wschodni 
w 10 aktach. O miłoścj szejka 

ku białej kobiecie. 

  

KINO-TEATR Dziś! 
Od dn. 20 listopada 

SŁOŃCE 
Dąbrowskiego 5. 

dram. erotyczny 

ojca o życie dziecka ekranu P Walka 

Daiśl Film w nowem wydaniu i nowem opracowaniu! 
* Glośny romans znakomitego pisarza 

KENIGSMAR 
KINO 

Piccadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85. 

oraz intryg, 

piękna paryża 

Tajemnice śmierci arcyksięcia 

ssa» Na zgliszczach namiętności 
w 10 akt. W rolach główn. stuprocentowy mężczyzna Milton Sils i szampańska nowa przepiekna gwiazda 

Nad program arcywesoła krmedja „WALKA O UKOCHANĄ". 

Piotra Benoit. 
Olbrzymi obraz, dający ilustracje życia dworów monarszych 

Niebywały dotychczas 
dramat w 12 w. akt. 

które wywołały ostatnią wojnę Światową. 
W rolach głównych: znany tr gik ekranv Jaque Catelain, 

nka Huguette Dufiois, I. Petrowicz i ini. 
Pochody.— Orazaki.—-Palace.—Sztuozno ognie.—Dworskie łowy.—Balet uroczystych syren — Wielka rowja mody. 

Rudolfa 
  

GćWisko|-5_„CĆmy paryski 
(obok dworca kolejow.) 

mn SPORT 
Kulturalno-Oświatowy 

ul. Ludwisarska 4, II p. 

opó 
POSZUKUJE SIĘ do poważnego, dobrze prosperującego 
w centrum miasta i mającego dużą przyszłość interesu. 
Przyjmiemy tylko solidnego i mogącego przyjmować czynny 
udział w prowadzeniu interesu. Pośrednictwo wykluczone. 

Adres w Biurze Ogłoszeń S. JUTANA ь 
Wilno, ul. Niemiecka 4. Teleion 222. 

paryskie 
Początrk seansów o z.5. w niedziele 

Czynny narazie w soboty, n   
  

  

1 kapie (0002000 dol 
SZA PALETA A TZTZARA Z IO Z WZASRWADJCZA A! KOLWWTOZTALI Т 

2. 

3. 
4. 
е 
U 

i 3 Icans w rolach głównych Bajeczny przepych pałaców Elizejskich... 
.„ Piekło, niebo i czyściec stolicy świata.. Nad program: „WYNAJĘTA ŽONA“ komedja w 2 akt. 

10-cio aktowy dramat namięt- 
ności ludzkich, z najpiękniejszym 
mężczyzną ekranu Irorem 
Nowelio, oraz Niną Vanną 

' ajemnica spelunek apaszów 

1 ewięta o g 4. 

Uroczyste otwarcie Kina w sobotę dnia 23 b. m. o godz.4pp. 

iedziele i święta. 
Seanse od godziny 4, 6, 8, 10. W niedziele i święta, z wyjątkiem 17 b. m. od godz. 2-giej. 

Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
Zatwierdzenie wykazu ezłonków Towarzystwa oraz ustalenie daty zwo- 
łania ogólnego zebrania członków Towarzystwa celem dokonania wy- 
borów Pełnomocników Towarzystwa ($ 67 Statutu Towarzystwa). 
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„wnianą a zostawił murowaną”. Treść „Albu- 
mu“ ilustrują setki rysunków i fotografij. 
Cena efektownego zeszytu wynosi 10 zł. Do 
nabycia we wszystkich księgarniach i w Ad- 
ministracji „Polskiego Przemysłu Budowla- 
nego“ w Warszawie, ul. Wspólna 7. 

Moje dzeiciństwo. — Józef Kłosowski. 
Bardzo smutna historja o biednym chłopcu 
w szkole rosyjskiej, o chorobie, nędzy i biciu, 
polityka zgoła niepotrzebna dla młodzieży, 
zwłaszcza jeśli się pisze o odezwie Mikołaja 
Mikołajewicza: „Patrz jak u nóg naszych peł- 
zają, jak proszą... Sam wielki książę błaga i 
zaklina.. Tak teraz naprawdę uwierzyłem, 
że będzie Polska". Dopiero wtedy!? Winszu- 
jemy autorowi, ale nie czytelnikom młodym, 
którym tej książki też nie warto dawać do 
rąk. Znów „wały trupów, jęki konających i 
rannych“, bicie, omdlewanie z głodu, pięść 
pruska na karku i t. p. Nie ratuje tych ciem- 
nych obrazów wspomnienie „szarego wodza” 
z pod Wawelu i obraz zmartwychwstającej 
Polski. Więcej pogody, choć dla dzieci! 

PEER NEOTURAS 

WŚRÓD PISM 
— Wyszedł z druku nakładem Głównego 

Urzędu Statystycznego, zeszyt 7-my miesię- 
cznika „Statystyka cen*. Dotychczas dane z 
zakresu statystyki cen Główny Urząd Sta- 
tystyczny ogłaszał w „Kwartalniku statys- 
tycznym'* w osobnym dziale. Wydawanie no- 

wego miesięcznika zasługuje na uznanie, u- 
możliwi bowiem bardziej aktualne publi- 
kowanie danych. 

Zeszyt zawiera szczegółowe tablice cen 
oraz wskaźników za styczeń-sierpień 1929 r. 
Pozatem w tablicach są podane dla porów- 
nania dane miesiącami i przeciętne roczne 
za szereg lat wstecz, co ułatwia wykorzysta- 
nie materjału w szerszym zakresie. 

Miesięcznik „Statystyka cen** wychodzi re- 
gularnie dnia 1-go każdego miesiąca. 

— Ukazał się zeszyt 3 kwartalnika „Pra- 
ea i Opieka Społeczna*. Na treść numeru 
październikowego składają się artykuły pp. 
dr. Władysława Dobrzyńskiego p. t. „Jak 
przeciwdziałać zbytniemu skupieniu łudnoś- 
ci w miastach wielkich*, Józefa Zagrodz- 
kiego: „Czas pracy pracowników umysło- 
wych', dr. Franciszka Pajerskiego: „Ubez- 
pieczenie górników w Belgji*'. Pozatem ze- 
szyt zawiera przegląd spraw bieżących, mię- 
dzynarodowych, polskich i obcych oraz bi- 
bljograf ję. 

— Wiadomości Statystyczne, dwutygod- 
nik Głównego Urzędu Statystycznego. Uka- 
zał się z druku zeszyt 21 „Wiadomości Sta- 
tystycznych“. Na bogatą treść zeszytu skła- 
dają się tablice następujące: 

Stan gospodarczy Polski: 4 wykresy. Stan 
gospodarczy Anglji, Francji, Niemiec i Sta- 
nów Zjednoczonych A. P. — I. Produkcja: 
Ubój bydła za drugi kwartał 1929 r. Fabry- 
ki celułozy, masy drzewnej, paieru i tektu- 

   

Nr. 267 (1612) 

ry. Plantacje buraków cukrowych. — IŁ. 
Handel zagraniczny. — III. Komunikacja: 
Przewóz towarów na kolejach. Ruch poczto- 
wy, telegraficzny i telefoniczny. Ruch stat- 
ków w portach gdyńskim i gdańskim. — IV. 
Ceny: Żywność i wskaźniki kosztów utrzy- 
mania. Przegląd międzynarodowy. — V. Pra- 
ca: Bezrobocie. Zatrudnienie w górnictwie, 
hutnictwie, przemyśle i na robotach publi- 
cznych. Płace zasadnicze. VI. Zrzeszenia go0- 
spodarcze. VII Kredyt. VIII. Skarbowość. 
Wydatki i dochody kolei skarbowych. IX. 
Demografja i zdrowotność. X. Różne. 

Rozmaitości _ 
WĘŻE ZATRZYMAŁY POCIĄG. 

Nieraz już zdarzały się wypadki zatamo- 
wania komunikacji kolejowej przez szarań- 
czę, która w takich ilościach spadała na tory, 
że pociągi nie mogły kursować, ponieważ 
koła ślizgały się po rozgnieconych owadach 
i obracały się w miejscu. Pierwszy natomiast. 
wypadek zatrzymania pociągu przez węże 
miał niedawno miejsce w Marokku, gdzie 
pociąg, kursujący między Casablancą a Kon- 
righa natrafił w pewnym miejscu toru na 
wędrówkę olbrzymiej ilości węży, których 
rozgniecione przez koła pociągu cielska za- 
trzymały pociąg, aż do chwili oczyszczenia 
toru. 

  

Т M. GORDON" 2
 

ul. Niemiecka 26. 

WIELKA DOROCZNA 

WYPRZEDAŻ RESZTEK 
i wysortowanego towaru. 

M ATER į AŁY damskie i męskie, io tlena 

    

  

  dowych. 
kamgarny, szewioty, wełna, jedwab, firanki, gobeliny, plusz i portjery. 

CENY WYJĄTKOWO NISKIE. 
  

  

  

Ogłoszenie. 
Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie 

podaje do wiadomości, że w dniu 10 grudnia 1929 r. 
nabędzie w drodze przetargu publicznego ofertowego 
około 100 tonn różnych gwożdzi z dostawą w ciągu 
1930 roku. 

Warunki przetargu oraz specyfikacje potrzebnych 
gwoździ są do przejrzenia w dziale zakupów Wydziału 
Zasobów Dyrekcji w Wilnie, przy ul. Słowackiego 
Nr. 2 (III piętro, pokój Nr. 38). 

Informacje udziela się w godz. 12—14 dni urzę- 

2279/V1/3334 
  

Czy jesteś już członkiem LOPP-n? 
GEZEBZZZOBEOWEZKEWKEM 

O emitowaniu Il-ej serji 8% listów zastawnych. 
Sprawa nabycia nieruchomości dla potrzeb Towarzystwa. 
Wolne wnioski 

WAGA: 

  

Komitet Nadzorczy Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna 
zaprasza p. p. Pełnomoeników Towarzystwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie, a Posady 5 
które ma się odbyć w niedzielę, dnia 22-go grudnia 1929 roku, o godz. 6-ej pp. | B 
w lokalu Towarzystwa przy ulicy Portowej 4-4, z następującym porządkiem 
dziennym: 

Zgromadzenie będzie prawomoene bez względu na ilość obec- 
nych na niem Pełnomocników ($ 74 Statutu). 

  

ca 

SANATORJUM 
Położnicze-ginekologiczne - 

chirurgiczne „VifA* 
Lwów, Listopada 22, 

przyjmie 2 rutynowane 
siostry-piolęgniarki 
z dłuższą praktyką szpi- 

talną lub kliniczną, 
Zgłoszenia z odpisami 
świadectw skierować do 

Zarządu. 

  

Przyjmiemy | 
agentów powiększeń 
portretowych, stała 

pensja i prowizja. 
Kraków 15, Skrzynka 

Pocztowa 8. 

INŻYNIER 

p" FROM 

Kursy kierowców 
samochodowych. 

Centrala: Warszawa. 
Oddz.: Lwów, Suwałki, 
Bereza Kart., Zegrze, Wło- 
cławek, Płock, Kutno, 
Łomża, Mława, Katowice 

1 inne. 

Wilno, W. Pohulanka 9. 
byplom nasz ułatwia ot- 
rzymanie posady w eałej 
Polsce, ponieważ Szkoła 

znana jest wszędzie. 

EOZEEESOGECECOAJA 
= ra 

8 RÓŻNE 
ZECEZCOEAEADOEOOO 

š ierwszo- Pianina Liza 
fabryk sprzedaję na do- 
godnych warunkach i do 
wynajęcia, ullca Kijow- 

  

Terminowe wypłaty 
procentów i kapitału 
zapewnia każdemu 
lokującemu gotówkę 

Wileńskie Biuro. 
Komisowo Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

FACHOWO, 
tanio i szybko 
piszemy na maszynach 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

  

    

KOLONJĘ 
pod Wilnem, obsz 90ha 
sprzed. za 4.000 dol. 

bez zabudowań. 

  

  

  

  Wileńskie Biuro Komi- 
8owo-Handlowa 

Mickiewicza 21, tel. 152 | 

  

    

SPRZEDAMY 
parcelę ok. 10 ha 
ziem: miejskiej z kom- 
pletnem zabudowan. 

nadaj. się na ogrodn, 

Dom H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza |, tel. 9-05 

    

  

uszerka A 

Harfa Anezina 
przyjmuje od © rana 
do 7 w. ul. Mickis 
wicza 80 m. 4, W.Zdu, 

Nr. 8098. 

    

Do sprzedania 
wpobliżu dworca dwa 
domy murowane ze skle- 
pem od ulicy i murowano- 
drewniany o 9 mieszka- 
niach. Około 400 sążni 

ziemi własnej, ogród owo- 
cowy i warzywny. Hipo- 

teka wywołana. Szczegóły 
w sklepie B-ci Gołębiow- 

skich Trocka 3. 

Pies przybłąkał się 
„doberman*, po 

odbiór zgłosić się do dr. 
30. XI. r, b. ul. Niemiec- 
ka 22—1, p. Urbanowiea. 

    

Z. książ. wojsk. oraz 
kartę mob., wyd. przez 

Р. К, U. Lida na imię 
Chaima Lejby Berkowi- 
CZA, POCZ, 19U4, uniew. się. 
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PHILIP MACDONALD. 5 

ZEMSTA DETEKTYWA. 
(„THE WHITE CROW*). 

Autoryzowany przekład Janiny Sujkowskiej. 

Lukas zrobił na bloku krótką no- 
tatkę. Boyd — w notesie, dużo dłuż- 
szą. Zapadło chwilowe milczenie, któ- 
re przerwał Antoni, patrząc na wy- 
dmuchane przez siebie kółko dymu: 

— A te „inne koncerny'? — za- 
pytał. — Które to, panie Dufresne? 

Sekretarz zwrócił na niego oczy i 
odpowiedział jeszcze wolniej, niż po- 
przednio: 
.  — Templar—Towarzystwo Ubez- 
pieczeniowe; Prasa—Hortbury; Che- 
venix — Rozbudowa Kraju; Torran- 
ce—Fabryki Broni i Materjałów Wy- 
buchowych. 

— Groch z kapustą — zauważy! 
Antoni. — To wszystko? : 

— Wszystko — odpowiedział Du- 
frense — z wyjątkiem tego koncernu, 
którego sir Albert jest — b ył dyrek- 
torem. 

Mówił z namysłem, starannie do- 
bierając wyrazy. 

Antoni wykręcił się trochę w krze- 
śle i rzucił Lucasowi znaczące spoj- 
rzenie. Komisarz rzekł prędko: 

-— To nie odpowiedź, panie Du- 
fresne. 

Z za czarno oprawnych okularów 
spojrzały intensywnie niebieskie oczy. 

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, 

— Nie? — powtórzył łagodnie ich 
właściciel. 

— Naturalnie, że nie. — Lucas u- 
derzył w stół końcem ołówka i głos je- 
go przybrał ostre, urzędowe brzmie- 
nie. — Proszę pana o drugą, właściw- 
szą. Jak pan widzi nie mamy czasu do 
stracenia. Czy, wyłączając to towa- 
rzystwo i inne, zanotowane właśnie 
przez superintendenta Boyda, sir Al- 
bert był jeszcze zainteresowany w 
czem innem, finansowo lub w inny 
sposób? 

— Owszem, rzekł krótko sekre- 
tarz — chociaż moja praca nie miała 
z tem nic wspólnego. 

— Proszę mówić. 
Młody człowiek wstał i oparł się 

rękami o poręcz krzesła. Były to ręce 
mądre, siłne, energiczne i starannie 
wypielęgnowane. Patrząc w twarz Lu- 
casowi, rzekł: 

— Stawia mnie pan w okropnie 
trudnem położeniu. Żądanych infor- 
macyj będą panu mogli udzielić do- 
radcy prawni sir Alberta. Przynajm- 
niej narazie. Ja, naturalnie, mógłbym 
je ewentualnie potwierdzić, to jest o 
tyle, o ile mi to lub owo będzie wiado- 
mem. 

Boyd spojrzał na Lucasa i rzucił 
uprzejmie: 

— Uważam, że wszystko w porzą- 
dku. Jeżeli pan Dufresne powie nam 
kto są ci doradcy, mógłbym tam odra- 
zu kogoś posłać. 

Lucas wyraził zgodę. 
— Dobrze. Proszę, zapytaj pan. 
Antoni pochwalił w głębi duszy 

takt superintendenta. 9 
W oczach Dufresne'a zamigotał 

przelotny błysk, ale usta pozostały za- 
ciśnięte. Tym razem był to prawdziwy 
uśmiech. : 

— O ile wiem, adres jest taki: 
Field i Beauchamp, 9 Torpenhaug 
St E 0, 1: 

Olėwek Boyda nakrešlit szybko 
parę zygzaków. Dufresne mówił dalej: 

— Oprócz tego: Marsch, Hedges i 
Ribinson, 60 Gray's Inn Square. The- 
obald i Hoare, MancyBuildings, Brid- 
ge St., S. W. I. Carter, Mitchell i Car- 
ter,384 Regent St. I jeszcze: Monłagu 
— A. R. Montagu, Finsleury Pavo- 
mont, zdaje się, że numer 108. 

Boyd pisał szybko. Na twarzy I.u- 
casa malowała się urzędowa niewzru- 
szoność. Zato Antoni oparł się o po- 
ręcz krzesła i wyjął fajkę z ust. 

— Skończył pan już, czy nie? -— 
zapytał. — Chyba nie? Musi być je- 
szcze paru prawników w Londynie. 
Nom d'une pipe! 

Dufresne udał, że nie słyszy. Stał, 
patrząc na Lucasa. 

— Dziękuję, rzekł komisarz-asy- 
stent. — Teraz prosiłbym o nazwiska 
pracowników. Ale, ale, czy pan... ja- 

  

kże on się nazywa?... Clifford, czy już 
przybył? 

— Dufresne potrząsnął głową. 
— Jeszcze nie, ale spodziewam się 

go lada chwila. Dam panu znać. Pew- 
nie pan komisarz życzy sobie, żebym 
go zawiadomił o tem, co się stało. Nie 
mogłem się z nim stelefonować. 

— Jeżeli pan łaskaw — odpowie- 
dział Lucas. — A teraz nazwiska per- 
sonelu. Po panu kto idzie? 

+. — Dwie kobiety i chłopiec: panna 
Holroyd i panna Fanthorpe — steno- 
grafistki, i Lennet, chłopiec biurowy. 

Boyd podniósł oczy z nad notesu. 
— Najprzód panie, czy są to ta- 

kie zwyczajne stenografistki, czy coś 
więcej? 

— Owszem coś więcej. Używane 
są niejednokrotnie do poufnych zle- 
ceń, otrzymują odpowiednio wysoką 
płacę i, ogólnie biorąc, zajmują zupeł- 
nie inne stanowisko, niż pozostałe 
funkcjonarjuszki towarzystwa. 

Boyd skinął głową, zamknął notes 
i zwrócił się do Lucasa. 

— (zy je odrazu poprosimy, pa: 
nie komisarzu? : 

— Jeszcze chwilkę, — rzekł An- 
toni. — Czy Lines-Bower łatwo da- 
wał do siebie przystęp, będąc w swo- 
im gabinecie? 

Dufresne wykonał gest zaprzccze- 
nia. 

— O nie. Był zawsze bardzo za- 
jęty. Nie miał na niec czasu. Fakiycz- 
nie nikt nie mógł wejść do jego poko- 
ju — nawet ja — nie zapytawszy 
wpierw przez telefon, czy można. 

Wskazał ręką na stojący na stoli- 
ku aparat i ciągnął dalej: 

— (Chcąc się z nim widzieć, zaw- 
sze telefonowałem z zapytaniem, czy 
mnie przyjmie. Jeżeli któś inny 
chciał do niego iść, ja służyłem za po- 
średnika... 

Antoni skinął 
chwilowe milczenie. 

Boyd spojrzał znów na Lucasa 
— Qzy poprosimy teraz tamtych, 

panie komisarzu? 
— Tak. Panie Dufresne, proszę 

zaprowadzić superintendenta do tele- 
fonu, żeby mógł się porozumieć bez 
świadków. Potem on tu powróci z 
jedną z panien, a pan pozostanie z 
tamtymi. Przypilnuje pan, żeby nie 
wychodzili z pokoju i nie telefono- 
wali. 

Dufresne i Boyd opuścili salę. Lu- 
cas zwrócił się do Antoniego, którego 
długie ciało spoczywało niedbale na 
krześle z gęstym obłokiem dymu nad 
głową. Atmosfera była gorąca i wil- 
gotna, i dym nie chciał się rozpraszać. 

— Jesteś zadziwiająco rozmowny 
— rzekł tonem skargi. 

Antoni powrócił do prostej pozy- 
cji. 

— Nie gniewaj się, stary — rzekł 
i, wytrząsnąwszy na purpurowo-czer- 
wony dywan popiół z fajki, rozdep- 
tał go nogą. — Nasłuchasz się mnie 
jeszcze zanim skończymy z tą sprawą. 
Zacznę odrazu. Od pytania. Kim wła- 
ściwie był ten Lines Bower? 

Lucas otworzył szeroko oczy. 
— Co? 

głową i zapadlo 

+ 

, 

— Zrozum, mój kochany, o co mi 
idzie. Wiem to, 60 wie le monde. 
Wiem, że był jakimś tam prezesem, 
jakimś tam dyrektorem, że pisma ilu- 
strowane podawały często jego foto- 
grafję, że dawał hojnie pieniądze na 
„straszne cele i że umiał wygłaszać 
zręczne przemówienia na bankietach. 
Ale to jest nic. To zupełnie to samo, 
jakby kto się chciał dowiedzieć, co 
się dzieje w kamienicy, obserwując z 
ulicy fasadę. 

— Lines-Bower — objaśnił Lu- 
cas — nazywał się niegdyś, na począ- 
tku swojej karjery Leinz-Bauer. Euro: 
pa środkowa, z przymieszką Jerozo- 
limy. Przywędrował z Kanady w dzie- 
więćset szóstym i został kierownikiem 
departamentu eksportowego tego kon- 
cernu. Niebawem opanował cały in- 
teres i doprowadził go do dzisiejsze- 
go stanu. * 

Wtedy nie było to nawet ćwierć 
tego co obecnie. W swoim rodzaju tę- 
ga głowa. 

— Tak — rzekł Antoni i rozejrzał 
się po pokoju. — Ale co za gust! Tem 
pokój jest taki sam okropny, jak jego. 
Może nawet gorszy. Przypuszczam, że 
zmienił nazwisko piątego sierpnia 
1914 roku? 

— Jakoś wtedy — odparł Lucas. 
— Proszę!... — zawołał, gdyż rozległa 
się pukanie. 

Drzwi otworzyły się i weszła mło- 
da panna, a za nią Boyd ze słowami: 

— Panna Holroyd, panie komi- 
sarzu. Panna Sheila Holroyd. 

D. e. n. 
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