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Posiedzenie Sejmu z dnia 5-go grudnia. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Przemówienie p. ministra skarbu Nerwowy nastrój. 
Z dużą niepewnością, z drżeniem 

oczekiwańo w Sejmie wczoraj rano 
na moment, w którym zjawi się na 
trybunie marszałek Sejmu otwiera- 
jący obrady nowej sesji budżetowej. 
Jeszcze na godzinę przed otwarciem 
posiedzenia krążyły po kuluarach 
najróżnorodniejsze pogłoski i plotki, 
częstokroć w postaci fantastycznej 
które niestety znajdowały posłuch 

„wśród posłów, siejąc nastrój nerwo- 
wy w gmachu Sejmu. 

Oczekiwano, że największe de- 
cyzje ze strony rządu zostaną ogło- 
szone w chwili otwarcia posiedzenia. 

Tymczasem przed gmachem Sej- 
mu na ulicy gromadziły ;się tłumy 
publiczności, by przyjrzeć się zarzą- 
dzenióm ostanie wyjątkowym marsz. 
Daszyńskiego wprowadzanym wczyn 
rzez gorliwą kancelarję sejmową. 

Posłowie którzy niewątpliwie do 
Sejmu mieli być wpuszczeni stali 
przed furtką, gdzie ich szczegółowo 
legitymowano, Przez bramę główną 
coraz to. zajeżdżały samochody wio- 

Zagajenie obrad przez 
Posiedzenie Sejmu otworzył p. 

marszałek Daszyński o godzinie 12 
min. 15, wygłaszając przemówienie, 
w którem przytoczył zarządzenie 
P. Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
24 pażdziernika r. b. o zwołaniu 
sesji Sejmu i Senatu, zaznaczając, 
że na podstawie tego zarządzenia 
wyznaczył posiedzenie Sejmu i Se 
natu na dzień 3] października r. b. 
Posiedzenie to—mówił p. marszałek 
Daszyński — nie mogło dojść do 
skutku z powodu znanych wyda- 
rzeń, których omawiać nie. chcę. 
Zdarzenie to skłania mnie do po- 
czynienia następujących uwag: Armję 
naszą otaczamy wciąż miłością, pa- 
miętamy jej bohaterskie wysiłki ijej 
rew przelaną w obronie granic i 

niepodległości naszego młodego pań- 
stwa. W razie grożby wojny jest 
armja nasza zbrojnem ramieniem 
narodu dla odparcia najazdu wro- 
ga zewnętrznego. olnierz polski 
przysięga „stać na straży Konsty- 
tucji* i „uległość prawu iPrezyden- 

zące członków rządu. Przy innej 
znów bramie utworzył się ogonek z 
tych wybranych, którym p. Daszyn- 
ski łaskawie użyczył biletów na ga- 
lerję, by mogli przyglądać się otwar- 
ciu sesji. : 

W klubach sejmowych toczyły 
się tymczasem narady; między inne- 
mi obradował także klub BBWR. 

Gdy o godz. 12 w poł. rozległy 
się w kuluarach Sejmu dżwięki po- 
wołujące posłów na posiedzenie, 
galerje dla publiczności były już za- 
jęte, w loży dziennikarskiej panow: 
tłok, gdyż obok przedstawicieli 
wszystkich pism krajowych, przybyli 
również korespondenci zagraniczni. 
Sala zwolna się napełniała. 

Powszechną uwagę zwróciło to, 
iż p. Witos po zgórą trzech latach 
znów zasiadł w pierwszym rzędzie 
ław poselskich, jako przywódca nie- 
dawno obwołany przez swój klub 
Stronnictwa Piasta. W loży dyplo- 
matycznej zgromadziło się wielu 
członków korpusu dyplomatycznego. 

marsz. Daszyńskiego. 
towi Rzeczypospolitej”. Wszystkie 
zdrowe armje narodów cywilizowa- 
nych trzymają się zdała od polityki. 
Miecz jest argumentem wobec wro- 
ga, lecz nigdy wobec przedstawi- 
cielstwa narodu. Politykując, armja 

„staje się klęską swego narodu. Tej 
zasady nie wolno nikomu lekcewa- 
żyć. Doniosłem Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej, że nie mogłem 
wykonać jego zarządzenia z dn. 24 
października i zwołałem posiedzenie 
Sejmu na dzień 5 listopada b. r. 
Przed posiedzeniem wręczył mi p. 
prezes Rady Ministrów zarządzenie 
Pana Prezydenta o odroczeniu sesji 
na dni 30. Na tej podstawie zwoła- 
łem posiedzenie na dzień 5 grudnia. 
W ten sposób na podstawie arty- 
kułu 25 ust. 6 i 7 Konstytucji jest 
posiedzenie dzisiejsze początkiem 
5-miesięcznego okresu, przeznaczo- 
nego dla Sejmu i Senatu oraz 3 i pół- 
miesięcznego dla Sejmu do uchwa- 
lenia budżetu państwa. 

  

Program obeciiej sesji. 
Wysoka lzbol Sesja bieżąca ma 

przed sobą dwa wielkie zadania: 
uporządkowanie gospodarki finan- 
sowej państwa i rewizji Konstytucji. 
Jedna i druga sprawa jest pilna i 
ważna. Uchwała z 22 stycznia b.r., 
mocą której Sejm zdecydował się 
przystąpić do prac nadrewizją usta- 
wy konstytucyjnej, powinna być jak 
nejrychlej wykonana. Niech mi bę- 
dzie. wolno wyrazić przekonanie, że 

Uczczenie 
Wysoka lzbol Bratni i sprzymie- 

rzony z nami naród francuski po- 
niósł w ostatnich dniach bolesną 
stratę. Zmarł sędziwy „Ojciec zwy- 
cięstwa" Jerzy Clemenceau, Była to 
potężna postać, wcielenie woli słu- 
zby ojczyznie, woli zwycięstwa. 
ciężkich i trudnych walkach poko- 
jowych, na kongresie pokojowym, 
popierał Clemenceau wszystkie in- 
teresy, związane ze zmartwychwsta- 
niem Polski. Mielismy w nim pra- 

Sprawy 
Następnie Marszałek zawiadamia, 

że od prezesa Sądu Najwyższego 
wpłynęły odpisy orzeczeń o unie- 
ważnieniu mandatu pani Jadwigi 
Markowskiej i Tomasza Czernickie- 
go. Posłowie Baczyński, Henryk 
Bitner, Warszawski, Wołoszynowski, 
Kazimierz Bartel, Jaroszyński, Sa- 
pieba, Makowski, Woynowski i Wrze- 
siński zrzekli się mandatów. Mar- 
szałek Senatu zawiadamia, że Senat 
uchwalił cały szereg zmian projek- 
tów ustaw, przyjętych przez Sejm. 
Rząd wycofuje szereg przedłożeń, 
między innemi o popieraniu budowy 
tanich mieszkań, o dodatku na mie- 
szkanie, o zmianie ustawy w spra- 
wie podatku od lokali, o upoważ- 
nieniu od obniżenia podatku prze- 
mysłowego od obrotu, o stałym po- 
datku majątkowym, o podatku dro- 
gowym od pojazdów mechanicznych, 
o ubezpieczeniu społecznem. Wpły- 
nęły pisma z żądaniem wydania 
posłów Wójtowicza, Pellicha, Roga 
1 Celewicza. Przewodniczący Try- 
bunału Stanu nadesłał odpis decy- 
zji tego Trybunału w sprawie był, 
min. Czechowicza. W związku z tem 
marsz. Daszyński prosił o nadesła” 

wszystkie ugrupowania Wysokiej 
lzby uczynią w komisji konstytu- 
cyjnej wszelkie wysiiki, aby zadanie 
tego Sejmu, słusznie zwanego kon- 
stytucyjnym, spełnić w sposób wy- 
datny. Mam nadzieję, że jeżeli Sej- 
mowi dany będzie czas potrzebny 
z natury rzeczy dla dokonania re- 
wizji Konstytucji, Sejm tej pracy z 
pożytkiem dla kraju dokona. 

  

zmarłych. 
wdziwego przyjaciela, jakim okazał 
się w ciężkiej potrzebie. Obok Fran- 
cji i Polska okryła się z powodu 
tego zgonu ciężką żałobą. Dałem 
wyraz tej żałobie depeszą, wysłaną 
do prezesa lzby Deputowanych. 
Przemówienia o zgonie Clemenceau 
Izba wysłuchała stojąc, jak również 
wspomnienia pośmiertnego o zmar- 
łych posłach ś. p. płk. Adolfie Ma- 
cieszy i dr. Leonie Reichu. 

  

bieżące. 
nie akt tej sprawy, co też w dniu 
31 października prezes Trybunału 
uczynił. Pismo p. prezesa Supiń- 
skiego oraz akta Trybunału Stanu 
z załącznikami marszałek przekazuje 
komisji budżetowej, jako komisji do 
sprawy p. Gabrjeła Czechowicza. 
Od ministra skarbu wpłynęło zam- 
knięcie rachunków państwowych za 
czas od | kwietnia 1927 roku do 
3] marca 1928 roku, a od prezesa 
Najwyższej lzby Kontroli uwagi o 
zamknięciu rachunków i wykonaniu 
budżetu za rok 1926-27 i 27/28, 
jakoteż sprawozdanie z działalności 
kontroli za rok 1928-29. Uwagi te 
i sprawozdanie marszałek odesłał 
do komisji budżetowej. : 

Następnie zložyli šlubowanie po- 
selskie p. p. Franciszek Stąžowski i 
Stanislaw Janusz. Zkolei przystą- 
piono do pierwszego punktu po- 
rządku dziennego: preliminarza bud- 
żetowego za czas od | kwietnia 
1930 roku do 31 marca 193] roku. 
Marsz. Daszyński udzielił głosu p. 
min. Matuszewskiemu. W tym mo- 
mencie zajmują miejsca na ławach 
rządowych ministrowie z p. prem. 
witalskim na czele. 
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ignacego Matuszewskiego. 
Wysoka Izbo! Preliminarz budże- 

towy, który przedłożono Sejmowi 
jest planem gospodarki państwowej 
na rok, 1930-31. Gospodarka według 
tego planu zacznie się zatem dopie- 

ro za cztery miesiące, zakończy się 

zaś za 16 miesięcy od chwili obec- 
nej. W ten sposób więc ani uzasad- 
nić, ani ocenić krytycznie prelimi- 
narza nie można, jeśli nie rozpatry- 
wać go na tle szerszem, na tle o- 
gólnej sytuacji gospodarczej i praw- 
dopodobnego jej rozwoju. Zarówno 
optymizm jak i pesymizm, narzuco- 
ny przez położenie dzisiejsze jednej 
klasy, jednej warstwy, jednego po- 
wiatu, czy pojedyńczego folwarku, 
nie może służyć za słuszną podsta- 
wę ani do prowadzenia, ani do są- 
du o planach przyszłej gospodarki. 

W «życiu gospodarczem Polski w 
momencie, gdy budżet układano i 
teraz, gdy ma on być rozważany, 
zarysowały się wyrażnie trzy zjawi- 
ska, dwa z nich o charakterze 
przejściowem, dość jednak glębo- 
kim, aby odbić się w skutkach na 
przyszłym okresie budżetowym. Te- 
midwoma zjawiskami były i są jesz- 
cze ogólna ciasnota pieniężna na 
rynkach światowych, ze wszystkie- 
mi stąd wynikającemi trudnościami, 
oraz kryzys cen dla produkcji zbo- 
żowej. Trzecim wreszcie zjawiskiem 
o charakterze — jak wierzę — nie- 
przemijającym jest wielka odpor- 
ność, okazana przez organizm go- 
spodarczy Polski wobec tego pierw- 
szego kryzysu ekonomicznego, przed 
jakim stanęliśmy od czasu pamięt- 
nego kryzysu lat 1925 i 1926. 

Powszechna ciasnota 
pieniężna. 

Co do pierwszego zjawiska, zja- 
wiska powszechnej ciasnoty pienięż- 
nej, jaka istnieć poczęła na ryn- 
kach światowych od połowy 1926 
roku, obecnie zaś przechodzi przez 
fazę katastrofalnych wstrząsów gieł- 
dowych, uderzających kolejno w 
Nowym Jorku, Berlinie, Paryżu, to 
pozwolę sobie wypowiedzieć mnie- 
manie dosyć być może nieoczeki- 
wane. Sądzę bowiem. że skutki tej 
ciasnoty pieniężnej stać się mogą 
dla naszej gospodarki narodowej w 
pewnym stopniu dodatnie. Ciasnota 
pieniądza, jaką od półtora roku ob- 
serwujemy na świecie całym, jest 
zjawiskiem zbyt szybkiego tempa 
rozbudowy nowej wytwórczości, nie 
zaś objawem powszechnej przewyż- 
ki spożycia nad wytwórczością. Dla- 
tego też trudności stąd wynikłe na- 
zywam przemijającemi, dlatego są- 
dzę, że wstrząsy, które w dużym 
stopniu szarpnęły różnemi krajami. 
nie są zwiastunem powszechnego 
zubożenia, które musiałoby się stać 
i dla nas dotkliwe, dlatego wreszcie 
widzę pewne możliwości dodatnie, 
wynikające z przebiegu powszech- 
nego, choć nierównomiernego kry- 
zysu kredytowego, dla naszej go- 
spodarki.  Pierwszem zjawiskiem, 
które może dać skutki pożądane 
jest pewne zmniejszenie różnic w 
drożyżnie kredytowej naszej wobec 
szeregu krajów, z któremi jesteśmy 
w ożywionej wymianie. 

Drugim skutkiem dodatnim, jaki 
mieć może dla gospodarki polskiej 
przystosowywanie się ogólnej cia- 
snoty pieniężnej, jest możliwość 
wzmocnienia się i ugruntowania 
przedsiębiorstw jużistniejących.Zwol- 
nienie tempa rozbudowy spowo- 
dowało, iż stosunek kapitałów obro- 
towych do kapitałów inwestowa- 
nych uległ niewątpliwie poprawie. 
Rynek nasz upłynnił się. 

Trzecim wreszcie skutkiem do- 
datnim, jaki oby przyniósł nam о- 
kres ciasnoty pieniężnej, może być 
rozpoczynające się już potroszę o- 
graniczenie kredytu dla forsowania 
spożycia. 

Skutki ciasnoty pieniężnej na 
świecie stać się mogą dla nas do- 
datnie, lecz należy podkreślić, że 
mogą być, nie zaś muszą być do- 
datnie. Światowy kryzys pieniężny 
jest bowiem w tej chwili w momen- 
cie przesileniowym. Wstrząsy już 
nadeszły, lecz jeszcze nie minęły. 
Mimo to więc, że wiele oznak 
wskazuje na zbliżanie się końca 
złej konjunktury finansowej, mimo 
że dotychczasowe oddziaływanie tej 
konjunktury na nasz aparat kredy- 
towy było więcej dodatnie, niż u- 
jemne, to jednak w budżecię ta 

zdy- 
tem 

przyszła poprawa nie została 
skontowana. Jeśli nadejdzie, 
lepiej. 

Kryzys w rolnictwie. 
Drugim kryzysem, jaki przeżywa 

dziś Polska wespół z wieloma inne- 
mi krajami, jest rozpiętość między 
cenami zbóż i kartofli a cenami wy- 
tworów przemysłowych. Cenny in- 
nych artykułów rolnych, jak nabiał, 
mięso, żywiec nie doznały spadku, 
przeciwnie raczej wzrosły. Spadek 
cen na produkta rolne niewątpliwie 
niema w sobie żadnych cech pocie- 
szających. Spada w ten sposób 
wartość znacznej części naszej wy- 
twórczości. Wysiłki rządu zmierzają 
w tym kierunku, żeby zrównoważyć 
podaż i popyt. Zamknięto więc gra- 
micę cłami ochronnemi od przywozu, 
rozwarto ją dla wywozu. Zniżono 
podatek obrotowy od eksportu sze- 
regu artykułów rolniczych. Zdecy- 
„dowano dalej w drodze zwrotu ceł 
ułatwić wywóz prawdopodobnej nad- 
wyżki, ciążącej na rynku. Wreszcie 
aby przeciwdziałać sezonowemu nad- 
miarowi podaży, zezwolono przedłu- 
żyć terminy płatności podatku do- 
«chodowego i majątkowego oraz uru- 
<homiono kredyt zastawny na zboże. 

Odporność organizmu gospo- 
darczego Polski. 

Wwa zjawiskiem, jakie musi 
być wzięte pod rozwagę, jest sposób 
zeagowania społeczeństwa na tru- 
dności, wywołane przez ciasnotę 
pieniężną i spadek cen płodow rol- 
nych. Pragnę skonstatować ' tu już 
nie po raz pierwszy, że organizm 
gospodarczy Polski wykazał w obli- 
czu tegorocznych poważnych trud- 
ności znaczną odporność. Zrówno- 
ważenie bilaneu handlowego prze- 
dewszystkiem w drodze podniesie- 
sienia wywozu, nieosłabione tempo 
oszczędności, utrzymanie się wkła- 
dów bankowych na poziomie wyż- 
szym od stanu poprzedniego, brak 
wzrostu bezrobecia—są to zjawiska, 
których zespołem mało które pań- 
stwo europejskie pochwalić się mo- 
że. Po raz pierwszy od zaistnienia 
państwa polskiego, zobowiązania je- 
go wobec wierzycieli zagranicznych 
zniżyły się o sumę 90 miljonėw, 
przyczem wypłacono ogółem kapi- 
tałów i procentów przeszło 160 mil- 
jonów. Główną, decydującą: badaj 
cechą odmiennego przeżywania kry- 
Zysu obecnego w stosunku do kry- 
zysów poprzednich, jest wzrost za- 
ułania w stałość i siłę państwa pol- 
skiego. To też, mimo iż sytuacja 
jest subjektywnie ciężka, to jednak 
objektywnie stwierdzić należy, że 
zmierza ona ku poprawie i przypusz- 
czać wolno, iż rok przyszły będzie 
rokiem pokryzysowym, nie zaś ro- 
kiem kryzysu. 

Realny budżet. 
Przechodząc do samego budżetu, 

minister podkreślił doniosłość zagad- 
nienia równowagi budżetowej i za- 
powiedział, że budżet zawierać musi 
obliczone iw sposób możliwie naj- 
realniejszy prawdopodobne dochody 
i zawierać zarazem maksymalną gra- 
nicę wydatków, która może, ale nie 
musi być osiągnięta. Minister skarbu, 
który nie miałby prawa czynić 
oszczędności wedle oceny potrzeb, 
byłby właściwie manekinem zbęd- 
nym zarówno w rządzie, jak i w ży- 
ciu państwa. Dopóki będę pozosta- 
wał na powierzonem mi stanowisku 
oświadcza min, Matuszewski —żadne 
teorje nie zmuszą mnie do wyda- 
wania więcej, niż przynoszą skar- 
bowe dochody. 

Projekt budżetu, zgłoszony Wy- 
sokiej Izbie, w swoich cyfrach glo- 
balnych mało różni się od budżetu 
tegorocznego, obliczony był bowiem 
w swej części decydującej po stro- 
nie dochodów wedle wpływów real- 
nych, osiągniętych w pierwszem, 
letniem i gorszem zazwyczaj niż zi- 
mowe, półroczu okresu budżetowego. 
Obliczenie to dało jedną wyraźną 
wytyczną, której trzymaliśmy (się 
ściśle: nie wolno iść z wydatkami 
w górę; dało rdugą bardziej hipote- 
tyczną, ale całkowicie prawdopo- 
dobną, że można całość wydatków 
przewidzieć na tym samym mniej 
więcej poziomie, jaki osiągały one 
w poprzednim i bieżącym okresie 
budżetowym. Jak wiadomo, okres 

budżetowy 1928-29 zamknął się po 
stronie dochodów sumą 3.008 miljo- 
nów. Sześć miesięcy bieżącego roku 
budżetowego dały ogółem 1.452 mil- 
jony wpływów. Na rok przyszły 
przewidujemy dochody w wysokości 
2.943 miljony. Dochody pierwszego 
półrocza bieżącego okresu były niż- 
sze, niż być powinne normalnie, dla 
całego szeregu przyczyn. Zima ze- 
szłoroczna zrujnowała budżet kolei. 
Zamiast przewidywanych wpłat do 
budżetu kolei, zaciągać musiała ko- 
lej pożyczkę ze skarbu, którą obec- 
nie dopiero zwraca. Spożycie mono- 
poli w styczniu i w lutym roku ze- 
szłego spadło z powodu trudności 
komunikacyjnych i braki wpływów 
z tego powodu wystąpiły w całej 
pełni dopiero w miesiącach wiosen- 
nych. Wreszeie większa część płat- 
ności podatków bezpośrednich wy- 
pada na okres jesieni i zimy. Prze- 
ciętna wpływów i wydatków za 8 
miesięcy wynosić winna, jak wiadomo, 
66,60/,. Całość dochodów, osiągnię- 
tych z danin publicznych i mono- 
poli w ciągu 8 miesięcy b. r.. wy- 
nosi 69,48%/, preliminowanych na 
rok przyszły z tego tytułu wpływów. 

„Analiza poszczególnych 
pozycyj budżetowych. 

‚ Szereg specjalnych uwag pošwię- 
«ił minister sprawie przejściowego 
zmniejszenia się wpływów z mono- 
poli, stwierdzając, że niema |powo- 
dów do przypuszczenia, aby powtó- 
rzyła się obecnie klęska surowej zi- 
my, która tak znaczne szczerby czy- 
miła w dochodach monopolów, jak 
również żadne oznaki nie wskazują 
dotychczas na zahamowanie spożycia 
wyrobów monopołowycb, które wzra- 
stać musi równolegle do przyrostu 
ludności. Dalej minister przeszedł 
do szczegółowej analizy poszczegól- 
nych pozycyj budżetowych w dziale 
dochodów, poczem przeszedł do o- 
mówienia wydatków. We wszystkich 
prawie ministerstwach wydatki, prze- * 
widywane na rok przyszły, uległy 
zmniejszeniu w stosunku do okresu 
bieżącego. Droga, którą rząd poszedł, 
polegała na zaniechaniu rozpoczy- 
nania wszelkich nowych inwestycyj, 
natomiast na skoncentrowaniu sił 
dla wykończenia starych. 

Następnie minister mówi o zmniej- 
szeniu innych wydatków, między 
innemi etatów w Min. Skarbu, jak- 
kolwiek wysokość etatów wzrosła 
wobec dodania 4 tys. etatów nau- 
czycieli szkół powszechnych oraz 
wzrostu etatów kolei i poczty dzię- 

i przeniesieniu na pracowników 
etatowych kolejarzy i pocztowców 
t. zw. dniówkowych. 

Ogłoszony budżet jest budżetem 
całkowicie istotnie zrównoważonym, 
t. zn. nie jest preliminowany w do- 
chodach zbyt nisko, ani w wydat- 
kach zbyt wysoko. Podobnie jak 
wszystkie budżety, nie jest on bez 
braków. Budżet ten jest chory na 
chorobę wspólną wszystkim latom 
naszej gospodarki — nie zaspakaja 
normalnych potrzeb państwa. Po- 
trzeby państwa, ściślej mówiąc po- 
trzeby ogółu obywateli, są olbrzy- 
mie. Tu minister wymienia główne 
bolączki w życiu gospodarczo-kul- 
turalnem państwa, które wymagały- 
by ogromnych wkładów na ich cał- 
kowite usunięcie, jak to: niezadawal- 
niający stan dróg, konieczność wy- 
datniejszego szerzenia oświaty, cięż- 
ka sytuacja urzędników, oficerów 
i sędziów. Pozostaje dalej szereg 
innych doniosłych kwestyj, jak me- 
ljoracja rolna, rozbudowa miast i t.d. 

0 podatkach. 
W społeczeństwie naszem — cią- 

gnie minister — rozpowszechniona 
jest pewna psychoza jakby, rozpo- 
wszechnione jest przekonanie, że 

wszystkie zło mogłaby wyleczyć ra- 
dykalna reforma podatkowa. Jedno- 
cześnie z tem prowadzona jest bar- 
dzo ożywiona kampanja polityczna 
o zwyżkę płac urzędniczych. 

ówiąc o zagadnieniu reformy 
podatków, minister stwierdza: Nie 
uważam bynajmniej, aby nasze us- 
tawy podatkowe były doskonałe. 
Przeciwnie, roją się od błędów, peł- 
ne są gospodarczych sprzeczności, 
Uważam jednak, że wielka reforma 
podatkowa przeprowadzana w dzi- 
siejszej sytuacji zaszkodziłaby życiu 
gospodarczemu stokroć więcej, niż 
szkodzą mu dzisiejsze ustawy po- 
datkowe. Musimy czynić nieznaczne 
poprawki, usuwać błędy najbardziej 
rażące, ale niezwykle powoli, nie- 
słychanie ostrożnie. Być może, zna- 
ne są panom projekty rządu, prze- 
słane izbom przemysłowo-handlowym 
dla zasięgnięcia ich opinji. Oto jest 
maksymalny program ulg, jaki uwa- 
żałbym obecnie za możliwy. 

Stawianie na porządku dziennym 
równocześnie z obniżeniem podat- 
ków sprawy urególowania uposażeń 
urzędniczych jest próbą rozwiązania 
kwadratury koła. ' 

Zalatwienie sprawy uposaženio- 
wej w całej rozciągłości jest możli- 
we tylko w drodze stworzenia no- 
wych źródeł dochodów. Dzisiaj jed- 
nak rząd widzi tylko możliwość 
przyniesienia czasowej ulgi funkcjo- 
narjuszom państwowym przez stop- 
niową wypłatę dodatku mieszkanio- 
wego za rok 1928, stopniową, gdyż 
uskutecznienie tej wypłaty zależy 
od posiadanych, odłożonych i za- 
oszczędzonych środków. 

Zestawienie z budżetem 
z roku 1925. 

Ostatnią część swego przemė- 
wienia poświęcił minister zestawie- 
niu budżetu i sytuacji gospodarczej 
państwa z roku 1925 oraz budżetu 
i sytuacji ekonomicznej obecnej. 
Minister stwierdza, że budżet roku 
1925 układany w bez porównania 
cięższych ogólnych warunkach ży- 
cia, był wyższy, niż preliminarz 
przedłożony o sumę 387.884.765 zł. 
dzisiejszych. Pomimo to w budżecie 
obecnym daje się zauważyć wydat- 
ne wzmożenie wydatków na repre- 
zentację zagraniczną, na politykę 
morską, na drogi i rozbudowę, na 
ochronę pracy, na lotnictwo cywilne. 

Różnica między rokiem 1925 a 
następnemi laty polega na obec- 
ności woli, która potrafi przeciwsta- 
wić się potrzebom w imię koniecz- 
ności. Nie taka czy inna doktryna 
ekonomiczna, ale prosta, lecz Aie- 
ustępliwa decyzja, aby żyć wedle 
posiadanych środków, nie zaś po- 
nad nie, ta decyzja zamieniona w 
czyn, uszeregowała sama przez się 

potrzeby państwa wedle słuszniej- 
szej zasady gospodarczej, niżby to 
uczynić potrafił zespół najdoskonal- 
szych teoretyków. Jeżeli Polska 
mogła tak szczęśliwie i tak zdrowo 
przystosować się do kryzysu, który 
przeżywa Europa, to dlatego prze- 
dewszystkiem, że filar—równowaga 
budżetu, na którym „wsparte jest 
całe sklepienie życia gospodarczego 
państwa już od lat dźwigał to skle- 
pienie mocno i pewnie. 

Budżet, jaki w ręce panów skła- 
dam, jest odbiciem już innego, niż 
w 1925 roku układu stosunków, nie. 
tylko administracyjnych i gospodar- 
czych, lecz i psychicznych. Między 
jednym i drugim leżą cztery prawie 
lata usilnej pracy. Zdaję sobie do- 
kładnie sprawę z tego, że wszystko, 
co jest w zgłoszonym panom preli- 
minarzu pocieszającego w stosunku 
do tak niedawnej przeszłości, to jest 
zasługą nie moją, ale tych właśnie, 
którzy lata ostatnie nieśli na sobie 
odpowiedzialność za kierowanie ży- 
ciem Polski. 

Odprężenie wśród posłów. 
Exposć p. min. Matuszewskiego, 

które trwało blisko 2 godz, wysłu- 
chane zostało przez całą lzbę, bo- 
wiem wszyscy posłowie mowie p. 
ministra przysłuchiwali się z wiel- 
kiem skupieniem i uwagą. 

Zarówno zręczna mowa marsz. 
Daszyńskiego, jak i exposć p. min. 

Matuszewskiego rozchwiały wszel- 
kie nadzieje opozycji na jakieś nie+ 
spodziewane efektowne rozwiązanie 
sytuacji, rozwiały to naprężenie, ja- 
kie istniało wśród posłów opozycji, 
wreszcie przyczyniło się w dużym 
stopniu do uspokojenia zbyt nerwo- 
wo nastrojonych posłów. 

Dalsze obrady. 
Obrady dalsze potoczyły się już 

według utartego starego szablonu 
bez większych efektów i bez ja- 
kichkolwiek awantur. 

Nad exposć odbyła się obszer- 
na dyskusja, która jednocześnie by- 

ła generalną dyskusją nad budże- 
tem na 1930 rok, W dyskusji tej 
przemawiali przedstawiciele wszyst- 
kich stronnictw opozycyjnych w 
Sejmie. Posiedzenie więc przecią- 
gnęło sięfjdo późnego wieczora. 

(Dalszy eiqg na 2-iej stronie).   
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Działalność Ministerstwa Reform 
Rolnych. 

Dn. 4 grudnia w gmachu Pań- 
stwowego Banku Rolnego odbyło 
się posiedzenie Głównej Rady Na- 
prawy Ustroju Rolnego, któremu 
przewodniczył minister Reform Rol- 
nych prof. W. Staniewicz. Po zaga- 
jeniu posiedzenia p. minister w dłu- 
giem i szczegółowem przemówieniu 
zanalizował pracę ministerstwa Re- 
form Rolnych w 1928—29 r. 

W pracach ministerstwa 1928—29 
r. bardzo ważną rolę odegrała spra- 
wa rozbudowy ustawodawstwa agrar- 
nego Polski. Ogółem dekretów Pre- 
zydenta z mocą ustaw, przepisów 
oraz ustaw, przeprowadzonych przez 
Sejm (4)— ogłoszono 70, Obecnie, 
oświadczył minister, całokształt usta- 
wodawstwa, dotyczącego naprawy 

ustroju rolnego Rzplitej znajduje się 
w ministerstwie w końcowem opra- 
cowaniu. 

Przechodząc do szczegółowej a- 
nalizy zagadnienia finansowania 
przebudowy ustroju rolnego, p. mi- 
nister podkreślił, że błędnem jest 
mniemanie iż do 2'/ą proc. ogółu 
wydatków państwa ograniczają się 
sumy, łożone corocznie przez Skarb 
Państwa na przebudowę ustroju 
rolnego. Są one znacznie większe, 
ponieważ poza budżetem parafowa- 
nym minister Reform Rolnych do- 
konywa wydatków z funduszu obro- 
towego reformy rolnej, który w ciągu 
ostatnich trzech lat znacznie wzrósł, 
a ponadto na fundusz zapomóg i 
kredytu ulgowego poza dotacjami 
budżetowemi wpływają należności 
rentowe i z tytułu zwrotu pożyczek, 
wreszcie część (15 proc.) czystych 
zysków P. B. R. 

Dalej p. minister szczegółowo 
zastanawiał się nad organizacją pra- 
cy ministerstwa i podległych urzę- 
dów. wykazującą stałą poprawę. 
Poważnym szkopułem w pracach 
ministerstwa R. R. jest brak ścisłej 
statystyki agrarnej. Ministerstwo o- 
czekuje poważnych rezultatów od 
spisu 1930 r., gdzie sprawy agrarne 
mają być szeroko uwzględnione. 

Przechodząc do zagadnienia ko- 
masacyjnego, statystyka wykona- 
nych i wykonywanych prac w tej 
dziedzinie wykazuje w latach 1926— 
1929 obszar, na którym prace scale- 
niowe zostały ukończone, wynoszący 
1.136.979 ha, przyczem dotyczył on 
141.508 gospodarstw. P. minister 
przywiązuje wielkie znaczenie akcji 
scaleniowej z punktu widzenia go- 
spodarczego i społecznego tego za- 
gadnienia. 

Drugiem zagadnieniem niezmier- 
nej wagi dla naprawy ustroju rol- 
nego jest sprawa likwidacji służeb- 
ności, spadek, pozostawiony nam 
przez zaborców. 

W 1924 r wydzielono obszarów 
tytułem ekwiwalentu przy likwidacji 
służebności — 12.872 ha. Liczba ta w 
1929 r. wzrosła do 85.000 ha przy 
liczbie 39.000 uregulowanych gospo- 
darstw. Całość tego zagadnienia na 
terenie Polski zostanie uregulowana 
w ciągu najbliższych dwóch lat. 
Również w ciągu najbliższych 2—3 
lat zakończoną będzie kwestja uwła- 
szczenia czynszowników. 

W miarę rozwoju prac nad na- 

prawą ustroju rolnego zaistniała ko- 

nieczność przeprowadzenia równo- 
cześnie prac meljoracyjnych. O po- 
stępach na tym odcinku naprawy 

ustroju rolnego świadczą najlepiej 

również cyfry. | tak, w 1926 roku 

meljoracji nie dokonywano. W 1927 
roku dokonano meljoracji na ob- 
szarze 761,4 ha; w 1928 r. na ob- 

szarze 33.041,0 ha, zaś w 1929 r. па 

obszarze 50.591,0 ha. Dla uspraw- 
nienia jednak działalności meljora- 
cyjnej p. minister uważa za koniecz- 

ne powstanie Naukowego Instytutu 
Meljoracyjnego. 

Wreszcie p. minister" przeszedł 
do zagadnienia parcelacji, która w 
b. r. wykazuje lekkie zmniejszenie 
w związku z pewnemi trudnościami 
kredytowemi. Opinja, która przez 
pewne czynniki była rozpowszech- 
niana jakoby rządy Marszałka *ił- 

  

HANS BRECHT. 

sudskiego wstrzymy wały proces par- 
celacyjny, jest zupełnie fałszywa i 
niezgodna z prawdą. 

W 1928 r. ogółem rozparcelowano 
121.389 ha; w 1926 r. — 216.228 ha; 
w 1927 r.—238.985 ha; w 1928 r. — 
227.193 ha, zaś w 1929 r. (dane pro- 
wizoryczne) — 164.000 ha. Liczby 
powyższe obejmują parcelację, prze- 
prowadzoną przez państwo i spółki 
prywatne. Wybitny współudział w 
akcji parcelacyjnej bierze Państwowy 
Bank Rolny, który w przeciągu 
ostatnich dwóch lat rozparcelował 
około 12.000 ha. 

Przechodząc do spraw osadni- 
ctwa wojskowego, p. minister oś- 
wiadczył, iż najważniejsza sprawa 
t. j. kwestja przewłaszczenia, regu- 
luje się i że w latach 1930 i 1931 
będzie można sprawę tę doprowa- 
dzić do całkowitego załatwienia. 

Omawiając sprawę pomocy kre- 
dytowej przy parcelacji, p. minister 
dłużej zatrzymał się nad działalno- 
ścią Państwowego Banku Rolnego. 
Rozwój działalności tej instytucji 
zaznaczył się wybitnie we wszyst- 
kich dziedzinach jego zadań. Ilu- 
strując rozwój P. B, R., p. minister 
przytoczył ważniejsze pozycje bilan- 
sowe Banku, wzięte na koniec lat 
od 1924 aż po dzień |-go paździer- 
nika 1929 r. Przy sposobności p. 
minister wyraził prezesowi Banku 
p. Ludkiewiczowi, dyrektorom oraz 
współpracownikom tej instytucji po- 
dziękowanie za dotychczasową ic 
owocną pracę. 

Omówiwszy jeszcze pokrótce za- 
gadnienie rent, zagadnienie opieki 
nad organizacją drobnych gospo- 
darstw rolnych, która winna przede- 
wszystkiem spocząć w rękach or- 
ganizacyj rolniczych, p. « minister 
stwierdził, kończąc swe przemówie- 
nie, iż prace Ministerstwa Reform 
Rolnych wysoce się usprawniły, a 
to dzięki Marszałkowi Piłsudskiemu, 
który od 1926 r. umożliwił ciągłość 
pracy rządowej i wyraził nadzieję, 
iż danem będzie p. Marszałkowi 
dokonać wielkiego dzieła naprawy 
całości naszego ustroju, co będzie 
uwieńczeniem jego prac w histo- 
rycznem dziele odbudowy niepodle- 
głóści Polski. 

Po przemówieniu p. ministra wy- 
wiązała się dyskusja, w której 
wzieli udział pp. senator Stecki, 
prezes Trzciński, poseł Kwapiński, 
poseł Przedpełski. Wszyscy mówcy 
jednozgodnie stwierdzili postęp i 
rzeczowość prac Ministerstwa Re- 
form Rolnych pod kierownictwem 
p. ministra Staniewicza. 
  

ARCYDZIEŁO FILMOWE 

reżyserji JOE MA Y 
p. t. 3 

„Powrót z niewoli" 
W roli głównej DITA PARLO. 

Wkrótce w kinie „HOLLYWOOD“     

Wraženia prof. Szymaūskiego 
z pobytu w Estonii. 

RYGA, 5.XII. (Pat). W dniu dzisiej- 
szym przybył tu z Tallina marszałek 
Senatu prof. Szymański. Korespon- 

dent P. A. T. w Rydze uzyskał u p. 

marszałka wywiad, w którym p. mar- 

szałek podzielił się swemi wrażeniami 

z pobytu w Estonji. P. marszałek na 
wstępie podkreślił to serdeczne przy- 
jęcie z jakiem się spotkał w Estonji, 
a potem mówił co następuje: W Esto- 
nji odwiedziłem nowe szkoły powsze- 
chne. Uderzyła mnie ogromna ilość 
światła i bardzo staranne upiększenie 
wnętrza. Wszystko to daje nastrój ra- 
dosny uczącym się. Widziałem szpi- 
tale, które stanowią niemal ostatnie 
słowo nauki: mówię o szpitalu woj- 
skowym w Tallinie i nowych klini- 
kach w Dorpacie. Poziom wykładów 
na uniwersytecie jest bardzo wysoki, 
mogłem to skonstatować w pracach 
kliniki neurologicznej, w której prof. 
Pusepp toruje nowe drogi chirurgi, 
usuwając nowotwory z mózgu i rdze- 
nia pacierzowego. 

KUBA ROZPRUWACZ 
I TAJEMNICZY MORDERCA Z DUSSELDORFU. 
Ciche i pracowite miasto Diissel- 

dorf drży od kilku miesięcy przed ok- 
ropnym mordercą, który napada po 
nocach bezbronne kobiety i dziewczę- 
ta i zabija je niby chciwy krwi tygrys 
Policja pracuje z gorączkową inten- 
sywnością, do Diissełdorfu zjechali 
najwybitniejsi kryminologowie z ca- 
łego państwa, przeprowadzono szereg 
aresztowań, ale jak dotychczas rezul- 
tat badań i dochodzeń jest zdecydo- 
wanie negatywny. 

Prawie 41 lat temu rozpoczęła się 
w Londynie orgja mordów, przedsta- 
wiających uderzające podobieństwo 
do krwawych popisów wampira z Dii- 
sseldorfu. Nieznanego zbrodniarza na- 
zwano „Kubą Rozpruwaczem*. Tak 
samo jak dzisiaj policja diissełdorf- 
ska poszukuje gorliwie mordercy i nie 
może natrafić na jego ślad, tak samo 
wówczas trudziła się policja łondyń- 
ska. Ale napróżno. Na trop mordercy 
nie natrafiono i tajemnica jego zbrod- 
ni pozostała do dziś niewyświetlona. 
Nie od rzeczy będzie przypomnieć e 
tych dziwnych wydarzeniach, które 

w Swoim czasie poruszyły całą An- 
glję i szerokie koła zagranicą. 

„Wśród piekła mrocznej egzys- 
tencji* — pisałem kiedyś na innem 
miejscu—,,z bagna ludzkiego poniże- 
nia, przyziemnej wegetacji, pasorzyt- 
nictwa i włóczęgostwa, z mrowiska 
miljonów wyrasta czarna beznadziej- 
ność, szukająca złudnego zapomnie- 
nia w oparach alkoholu. I niekiedy 
w takim zgorączkowanym mózgu wy- 
bucha płomieniem nienawiść, śmierte- 
Ina nienawiść, podsycana chyba przez 
złego ducha, która objawia się naze- 
wnątrz fanatyczną żądzą niszczenia 
i mordu. Nienawiść dla samej niena- 
wiści, namiętność, szał nienawiści, 
prącej nieodparcie do zbrodni. Każdy 
mord jest czynem nienawiści, a tam, 
gdzie morderca jest obłąkańcem, czę- 
stą przyczyną „Śmierci duszy jest 
właśnie nienawiść”. 

Ale do rzeczy... 
Jest siódmy sierpień 1888 roku. 
Ciszę północnej godziny przerywa 

dwanaście głuchych uderzeń. Na tle 
ciemnego horyzontu rysują się czar- 

KURZE FIR 

Pożegnalne wizyty posłów 
Bogomołowa i Rauschera. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj minister Spr. Zagranicz- 
nych p. Zaleski przyjął posłów nie- 
mieckego w Warszawie p. Rauschera, 
oraz posła ZSSR w Warszawie p. Bo- 
gomołowa, którzy złożyli p. ministro- 
wi wizytę pożegnalną przed opuszcze- 
niem Warszawy. 

Order Orła Białego dla pre- 
zydenta Finlandji. 

Tel. od wł. kor, z Warszawy. 
W dniu 6 b. m. jako w dniu św. na- 

rodowego Finlandji 12 rocznicy niepo- 
dległości poseł polski w Helsingforsie 
wręczy p. prezydentowi Finlandji in- 
sygnja Orła Białego. Jak wiadomo jest 
to największa odznaka Polski. 

Zjazd legjonistów. 
Tel. od wł, kor. z Warszawy, 

W dniu 7 i 8 b. m. odbędzie się w 
Warszawie 8-my zwyczajny wielki 
zjazd delegatów Związku Legjonistów 
Polskich. Na zjazd ten przyjadą dele- 
gaci ze wszystkich okręgów i oddzia- 
łów Związku Legjonistów. 

  

Porozumienie w sprawie 
reformy konstytucji 

w Austrji. 
WIEDEŃ, 5-XII. (Pat). Nocne po- 

siedzenie podkomitetu komisji kon- 
stytucyjnej trwało do godz. 3 m. 30 
rano. Na posiedzeniu tem osiągnię- 
to porozumienie we wszystkich 
spornych punktach, dotyczących re- 
formy konstytucji. 

Jak donosi „Arbeiter Ztg.“, do 
drukarni państwowej sprowadzono 
w ciągu nocy automobilami zece- 
rów celem wydrukowania sprawo- 

zdania, które ma być przedłożone 
komisji konstytucyjnej, która ma się 
zebrać dziś po południu. W sobotę 
na plenum Izby ma się rozpocząć 
drugie czytanie przedłożeń rządo- 
wych. 

Reforma „Pogoni“? 
W początku ubiegłego miesiąca li- 

tewskie ministerstwo spraw zagrani- 
cznych wyłoniło specjalną komisję, 
celem ustalenia godła państwowego. 
Do komisji tej kooptowany został nie- 
jaki Jan Iłgunas, który niedawno za- 
mieścił w jednem z pism artykuł p. t. 
„Pochodzenie Pogoni. 

Iłgunas zadziwił całą komisję, do- 
wodząc, iż podwójny krzyż na tarczy 
Pogoni, został wprowadzony przez Ja- 
giełłę, jako symbol Unji połsko-lite- 
wskiej i wobec tego nie powinien się 
znajdować na litewskiem godle państ- 
wowem. 

We wspomnianym wyżej artyku- 
le Iłgunas opisuje stare pieczęcie ks. 
litewskich i krółów polskich, stwier- 
dzając iż w. książę Witold i inni ksią- 
żęta litewscy używali pieczęci z Pogo- 
nią bez tarczy i bez krzyża. Następ- 
nie przytoczywszy szereg dowodów, 
iż Jagiełło wprowadził tarczę i bizan- 
tyjski krzyż do godła litewskiego ja- 
ko symbol unji i chrztu, Iłgunas pisze 
„Królowie polscy i nasi kisążęta dos- 
konale rozumieli ten symbol bizantyj- 
skiego krzyża, tylko my go nie rozu- 
miemy!“ 

„Obecnie jednak — kończy Ilgu- 
nas — godło nasze musi wyzbyć się 
pamiątek unji i stać się takiem, jakie 
było używane przez Witolda*. 

Komisja przed ostatecznem usta- 
leniem godła państwowego postano- 
wiła dokładnie zbadać dowody i roz- 
ważyć wywody Iłgunasa. Przewidywa- 
ne jest nawet urządzenie specjalnego 
odczytu, w czasie którego Ilgunas 
przedstawiłby publicznie zebrany ma- 
terjał. 

Składajcie ofiary, kupujcie 
nalepki Vlil-go Tygodnia 

Akademika. 

ne, nieforemne zarysy domów koło 
Aldgate Pump (East Londyn). W mro- 
cznej dali blyska się na pogodę. 

Jakiś nieznajomy, człowiek czy 
widmo — tego nikt nie rozstrzygnął, 
krąży po ulicach jak natrętny cień. 
Od przeciwnej strony nadchodzi ktoś 
drugi. Rozlegają się szybkie, lekkie 
kroki. Cień staje się niewidzialny. 
Roztapia się niedosłyszalnie w jesz- 
cze czarniejszych cieniach nocy. W 
mętnem świetle gazowej latarni uka- 
zuje się sylwetka kobiety. W najbliż- 
szej bramie czai się cień, gotowy do 
skoku. Nagle wyskakuje jak tygrys... 
Nie, to już nie cień a człowiek, stra- 
szliwa bestja ludzka, spragniona krwi 
i mordu. Rzuca się na ofiarę, kościste 
ręce oplatają się koło gardła i rozdzie- 
rają ją od góry do dołu... Okropne 
dzieło śmierci dokonuje się w ciągu 
sekundy. 

Morderstwo rabunkowe? Nie! Nic 
nie ginie. Motywy zbrodni są innego 
rodzaju. Morderca upił się przedtem 
w szynkowni portowej. Whisky... Nie 
za wiele i nie za mało. Tyle tylko, że- 
by dodać sobie odwagi i podniecić 
wolę, zagłuszyć protest sumienia, 
Obłąkaniec? Nie, obłąkaniec nie idzie 
do szynku, bo tego nie potrzebuje. 
Nie potrzebuje się podniecać. Dla nie- 
go nie istnieją żadne względy. Nadto 
tajemniczy morderca nie nosi butów 
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pracownik Okręgowego Urzędu Ziemskiego, 
po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami 

zmarł 4 go grudnia r. b. 

Eksportacja zwłok ze szpitala na Wilczej Łapie do Kościoła Serca 
Jezusowego nastąpi w dn, 6 grudnia o godz. 16 m. 30. 

się w sobotę o godz. 9 m. 30 rano, 
poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa, 

O tym smutnym obrządku zawiadamia 

Prezes Okręgowego Urzędu Ziemskiego. FRMGĄ 
    

  

POSIEDZENIE SEJMU. 
(Dokończenie). 

Wniosek opozycji o wyrażenie nieufności 
rządowi. 

Poseł Niedziałkowski, który prze- 
mawiał pierwszy imieniem klubów 
centrowych i środka zgłosił wniosek 
wyrażający wotum nieufności rzą- 

dowi. Wniosek ten w swoich prze- 
mówieniach poparli przedstawiciele 
klubów opozycyjnych zarówno le- 
wicy jak i prawicy. 

Wniosek klubu BBWR. 
Klub BBWR zgłosił wniosek w 

sprawie wyłonienia specjalnej komi- 
sji dla zbadania zajść w Sejmie w 
dniu 3| października r. b. Wniosek 
ten brzmi: „Wysoki Sejm uchwalić 
raczy — Sejm postanowił wyłonić 
komisję z 15 osób dla zbadania 
zajść w Sejmie w dniu 31 paždzier- 

nika*, A zatem BBWR nie wniósł 
zapowiadanego wniosku zgłoszenia 
wotum nieufności p. Daszyńskiemu, 
wychodząc z założenia, iż należy 
najpierw zbadać zajście, które mia- 
ło być powodem tego wniosku a 
potem wyciągać odpowiednie kon- 
sekwencje. 

Wnioski Ukraińców i komunistów. 
Pod koniec posiedzenia wygło- 

szono ponadto szereg wniosków 
zwyczajnych jak i nagłych, z któ- 
rych należy wymienić dwa: pierw- 
szy klubu Ukraińskiego z wotum 
nieufności dla rządu z powodu „ek- 
Sterminacyjnej" polityki narodowo- 
šciowej rządu i drugi frakcji komu- 

dla 
„fa- 

nistycznej z wotum nieufności 
marsz. Daszyńskiego za jego 
szystowskie" postępowanie. 

Trzeba jeszcze dodać, że przez 
cały czas dyskusji na ławach rzą- 
dowych siedział min. skarbu p. Ma- 
tuszewski przysłuchując się jej prze- 
biegowi. 

Następne posiedzenie. 
Następne posiedzenie wyznaczo- 

ne zostało na piątek to jest na dziś. 
Na posiedzeniu tem odbędzie się 
głosowanie nad wnioskami w spra- 
wie wotum nieufności dla rządu, ja- 
ko wynikiem dyskusji generalnej 
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Najtańsze źródło kupna nici, 

  

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przeplaca“ 

Polska Składnica Galanteryjna 

FRANCISZEK FRLICZKA 
Telefon 6-46. — Wilno — ul. Zamkowa Nr 9. 

nad budżetem, przyczem nie ulega 
wątpliwości, że sam preliminarz bud- 
żetowy zostanie przesłany do komi- 
sji, oraz wniosku komunistycznego 
w sprawie wotum nieufności dla 
marsz. Sejmu. 

: SKARPET i RĘKAWICZEK 

pończoch, skarpet i bielizny. 
| CAŃCKUKZEKIAJ 
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Wycieczka łotewska w Wilnie. 
Wycieczka dyneburskiego Tow. 

łotewsko-polskiego zbliżenia zwiedzi- 
ła we czwartek pod przewodnictwem 
p. prof. Mieczysława Limanowskiego 
zabytki m. Wilna, poczynając od od- 
wiedzania mogił straconych przez Ro- 
sjan bohaterów powstań, na Górze 
Zamkowej. 

O godz. 15 tegoż dnia p. wojewoda 
Raczkiewicz wydał na cześć gości ło- 
tewskich śniadanie w górnej sali ho- 
telu George'a z udziałem przedstawi- 
cieli duchowieństwa, prasy, sfer zie- 
miańskich, przemysłowych, miasta, 
literackich i muzycznych. 

Pierwszy toast na cześć Łotwy, jej 
Prezydenta i narodu łotewskiego, 
wzniósł p. Wojewoda, witając serde- 
cznie przedstawicieli społeczeństwa 
łotewskiego jako drogich gości całego 
społeczeństwa naszego. 

W imieniu uniwersytetu naszego 
na którym studja odbywa kilkudzie- 
sięciu studentów obywateli łotewskich 
J. M. rektor Falkowski wzniósł toast 
na cześć wspólnej twórczej pracy kul- 
turalnej i naukowej. : 

Prezes Tow. Zbliżenia łotewsko- 
polskiego w Dyneburgu p Anze, wspo- 
mniat o pomocy, udzielonej Łotwie 
przez Polskę w odzyskaniu niepodłeg- 
łości i ze wzruszeniem podziękował za 
serdeczne przyjęcie wycieczki w Wil- 

z twardemi podeszwami, a biega boso, 
cicho jak kot. 

Z jakiego powodu dokonał on tego 
zwierzęcego czynu? Z zimnej, piekieł- 
nej nienawiści do łudzi. Może mieć 
lat 25—6, lecz jest już zdegenerowa- 
ny do szpiku kości. Krótko mówiąc, 
„Skończył* z życiem. Należy do tych 
beznadziejnych zatraceńców, którzy 
rezygnują z siebie samych i szukają 
ostatniej, strasznej zemsty na „rodza- 
ju ludzkim”. I kiedy zemsta takiego 
człowieka domaga się ofiary krwi za 
krzywdy, które mu może wyrządzono 
w życiu, morderczą logika popycha go 
na drogę zbrodni. Tchórzliwy jak wo- 
gėle mordercy, spełnia swoje potwor- 
ne przestępstwa w mrokach nocy na 
osobach bezbronnych kobiet. 

Taki był pierwszy straszny, krwa- 
wy czyn człowieka, którego ochrzczo- 
no anonimowo „Kubą Rozpruwa- 
czem”. 

W ciągu roku w Londynie doko- 
nano sześciu dalszych morderstw pra- 
wie takich samych jak pierwsze, tak 
samo szatańskich i wyrafinowanych. 
Na ślad zbrodniarza nie natrafiono. 
Wzmocniono posterunki policyjne, 
rewidowano noc w noc wszystkie za- 
ułki, dziury i kryjówki. Bez rezultatu. 
Co gorzej, jak zaznaczają pisma w ro- 
ku 1888, morderca „częste sprzątał 
swoje ofiary wprost z przed nosa poli- 

nie, dając wyraz życzeniu, aby ta pier- 
wsza wycieczka stała się podstawą da- 
iszego zbliżenia i utrwalenia przyjaz- 
nych stosunków między obu naroda- 
mi. Zakończył okrzykiem: Niech żyje 
naród polski, Rzeczpospolita, Niech 
żyje Prezydent Rzeczypospolitej Pol- 
skiej. 

Burmistrz miasta Dyneburga, Wo- 
łonts, zaprosił przedstawicieli społe- 
czeństwa polskiego, aby wzięli udział 
w odsłonięciu pomnika wyzwolenia 
Dyneburga. Uroczystość odbędzie się 
w tem mieście dnia 5 stycznia 1930 r. 

Obydwa przemówienia, wygłoszo- 
ne w języku łotewskim, przetłumaczył 
konsul Świerzbiński z Dyneburga. 

Następnie zabrał głos ks. prob. Wi- 
zul, Łotysz, w języku polskim, i na- 
wiązując do rocznicy oswobodzenia 
Łotwy przy pomocy armji polskiej 
i jej wysoce utalentowanych wodzów 
wzniósł toast na cześć narodu i żołnie- 
rza polskiego, kończąc okrzykiem na 
cześć pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. 

Generał Mokrzecki toastował na 
cześć armji łotewskiej. 

Wysłano do Rygi następującą de- 
pesze do Prezydenta Łotwy: 

„Zebrani w Wilnie członkowie 
wycieczki dyneburskiego Towarzyst- 
wa łotewsko-polskiego zbliżenia oraz 

cji*. Ostatnią ofiarą tego „widma i 
zwierzęcia była Alice Mackenzie, za- 
mordowana w nocy 17-go lipca 1889 
roku. 

Na temat tej tajemnicy w Londy- 
nie napisano całą górę literatury. Po 
upływie przeszło czterdziestu lat po- 
została ona i pozostanie „największą 
tajemnicą wszystkich czasów''. Poeta 
niemiecki, Frank Wedełkind każe lo- 
sowi w jednym ze swoich piekielnych 
dramatów („Puszka Pandory*) wy- 
wrzeć zemstę na „Lulu* mordercy 
dziewcząt. Wogóle „Kuba Rozpru- 
wacz' posłużył na temat do niezliczo- 
nych rozpraw, romansów kryminal- 
nych i sztuk teatralnych. 

Jedno tylko pytanie nie zostało do- 
tychczas postawione — mianowicie, 
czy „Kuba Rozpruwacz* jeszcze żyje! 
Jeżeli miał on w roku 1888 — 26 lat, 
to teraz miałby 67, a nawet jeżeli był 
starszy o 10 łub 20 łat, to zawsze ist- 
nieje jeszcze możliwość, że chodzi do- 
tychczas po ziemi na hańbę ludzkiej 
sprawiedliwości. 

Możliwe, że spotykaliśmy go kie- 
dy — szałana, ukrytego w łudzkiem 
ciele — w porcie w Hamburgu, w pół- 
aocnych zaułkach Londynu, na Mont- 
maartre w Paryżu lub w jakiem dale- 
kiem miešcie Ameryki. Može poczę- 
stował nas kiedy na rogu ulicy zapał- 
kami jako handłarz uliczny, a my 
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przedstawiciele społeczeństwa wileń- 

skiego przesyłają J. E. Prezydentowi 
Republiki Łotewskiej wyrazy czci i 
hołdu. 

Do Warszawy wysłano telegramy: 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej. 

Warszawa, Zamek. Delegaci Dynebur- 

skiego Towarzystwa Zbliżenia łotew- 

sko-polskiego i uczęstnicy zebrania 

przesyłają Ci czcigodny Panie Prezy- 

dencie z prastarego Wilna wyrazy 

hołdu i głębokiej czci. 
P. Marszałek Józef Piłsudski. War- 

szawa. Belweder. Delegaci Dynebur- 

skiego Towarzystwa łotewsko-polskie- 

go Zbliżenia pomni, co ich miasto ro- 
dzinne zawdzięcza Pierwszemu Mar- 

szałkowi Połski oraz uczestnicy ze- 

brania ślą Ci czcigodny Panie Mar- 

szałku wyrazy hołdu i głębokiej czci, 
z prastarego miasta Wiłna. 

W Instytucie Teatrologicznym 
Reduty. 

Uczestnicy wycieczki łotewskiej 
przybyli o godz. 18 do siedziby Insty- 
tutu Teatrologicznego Reduty przy ul. 
Zawalnej 2, witani tam przez Redu- 
towców z dyr. Osterwą na czele. Przy 
czarnej kawie spędzono wśród serde- 
cznego nastroju około 2 godzin aż do 
chwili, kiedy miał się rozpocząć wie- 
czór w Związku Literatów. Do zebra- 
nych w siedzibie Reduty gości łotew- 
skich i b. licznego grona najwybitniej- 
szych przedstawicieli wileńskiego spo- 
łeczeństwa przemówił w gorących 
słowach profesor U. S. B. Mieczysław 
Limanowski na temat wspólności du- 
chowej oraz wzajemnego zrozumienia 
obydwu narodów. Artyści Reduty de- 
klamowali utwory Wyśpiańskiego i 
Kasprowicza, zaś wychowankowie In- 
stytutu wygł. chórem Odę do Młodo- 
ści. Zwiedzono wystawę Reduty, ar- 
chiwum i zbiory cennych kostjumów. 

W Związku Literatów. 

Wspaniały przebieg miał wieczór 
w murach pobazyljańskich, w Zwią- 
zku Zawodowym Literatów Wileńs- 
kich transmitowany przez radjo. Po 
przemówieniu powitalnem p. W. Hu- 
lewicza zabierali głos kolejno prezes 
Tow. Zbliżenia łotewsko-polskiego p. 
Anze, burmistrz Dyneburgu p. Wo- 
lonts, obydwaj po łotewsku, dyr. Hiib- 
szman po francusku.Przemówienia te 
cechowała wielka serdeczność i przy- 
jaźń dla narodu naszego. 

Imieniem tutejszego świata mu- 
zycznego przemawiał dyr. Wyleżyń- 
ski. Nastąpiły będące na wysokim po- 
ziomie artystycznym produkcje mu- 
zyczne gości łotewskich, profesorów 
konserwatorjum muzycznego w Dy- 
neburgu, oklaskiw. gorąco przez ze- 
branych. Na wieczorze tym obecnym 
był p. wojewoda Raczkiewicz, wice- 
wojewoda Kirtiklis i w. in. wybitnych 
osób naszego świata towarzyskiego. 
Pogawędka przy herbacie podanej na 
zakończenie zebrania towarzyskiego 
przeciągnęła się do późnego wieczoru. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ARESZTOWANIE PRZYJACIÓŁ 

WOLDEMARASA. 

Jak komunikują, pomiędzy aresztowany- 
mi w związku z wybuchem w lokalu „Żelaz- 
nego Wilka* znajduje się kilka przyjaciół 
Woldemarasa. Narazie nie można jednak us- 
talić, jakie należałoby z tych aresztowań 
wyciągnąć wnioski. 

MEMORANDUM OPOZYCJI. 

„Rig. Rundschau* podaje z Kowna, że 
partje opozycyjne postanowiły złożyć rządo- 
wi memorandum, w którem domagać się ma- 
ją rozpisania wyborów do Sejmu, Następnie 
memorandum ma wykazać, iż obecne warun- 
ki polityczne mogłyby pociągnąć za sobą róż- 
ne nieoczekiwane sytuacje. 

  

spojrzeliśmy na zwiędłe drżące ręce i 
na przerażającą, zapadniętą twarz, w 
której zgasło światło oczu, i nazwaliś- 
my go „żywym trupem*. 

Według innych wersyj Kuba Roz- 
pruwacz był lekarzem, którego jedyny 
ukochany syn umarł w młodym wieku 
na syfilis“. Oszalaly z bólu po okrop- 
nej stracie, nieszczęśliwy ojciec za- 
przysiągł zemstę tej klasie kobiet, 
wśród której musiała znajdować się 
winowajczyni, i dokonał jej, przypie- 
czętowawszy śmierć syna siedmiokro- 
tną krwawą pieczęcią”. 

Znany krymionlog londyński lat 
dziewięćdziesiątych, dr. Forbes Wins- 
low doszedł do wniosku, że nieznany 
morderca musiał cierpieć na obłęd re- 
ligijny, z czego rozwinęła się manja 
mordów. Niedawno ukazało się ob- 
szerne dzieło Leonarda Mattera, tra- 
ktujące o tajemniczych wydarzeniach 
związanych z osobą Kuby Rozpruwa- 
cza ale jak wszystkim poprzednikom 
w tej dziedzinie, psychologom i kry- 
minologom, i temu autorowi nie uda- 
ło się rozwiązać ciemenj zagadki i 
znaleźć motywów, powodujących 
zbrodniarzem. 

Przedruk wzbroniony. 

mažuma 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Z działalności Wileńskiej Grupy Regjonalnej 

-- W Brasławiu, w sali Ogniska 
odbył się dn. | b. m. zjazd mężów 
zaufania BB. i działaczy społecznych 
w gminach z terenu całego powiatu 
z udziałem ok. 120 osób. Przewod- 
niczył prezes Rady Powiat. p. W. 
Kwinto, sekretarzował p. W. Rytel. 
Poseł dr. Stefan Brokowski z Wilna 
wygłosił referat o sytuacji obecnej 
w kraju. W dyskusji szereg mów- 
ców zabierało głos w sprawach gos- 
spodarczych i społecznych, przyczem 
sp. Kwinto w dłuższem przemówie- 
»miu uząsadniał postulaty powiatu, 
prosząc pos. Brokowskiego o przed- 
stawienie ich Grupie Wileńskiej B, 
*B.W.R. dla uzyskania poparcia władz 
wojewódzkich i centralnych. Po dys- 
kusji zebrani jednomyślnie uchwalili 
"rezolucję, żądającą przeprowadzenia 
przez Sejm zmian konstytucji w myśl 
głównych zasad projektu BB, 

-- W Chocieńczycach, pow. wi- 
łejskiego, pod przewodnictwem p. 
J. Mordasa na zebraniu sympatyków 
BBWR, gm. chocieńczyckiej, odby- 
“tem dn. 28 ub. m., powzięto jedno- 
„myślnie uchwałę, wyrażającą uzna- 
"nie i poparcie dla Bezpartyjnego 
Bloku w jego poczynaniach, zmie- 
rzających do naprawy obencnej kon- 
stytucji, która winna być przepro- 

ŚWIĘCIANY 
-Ł Działalność Związku Pracy 

"Obywatelskiej Kobiet w ywięcianach. 
Przed kilku dniami odbyło się w 
Święcianach walne zebranie Związ- 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 
Związek ten mimo niedługiej sto- 
-sunkowo pracy, mimo nadzwyczaj 
„ciężkich warunków lokalnych za- 
wdzięczając wytężonej działalności 
kilku kobiet może już poszczycić 
się pięknemi wynikami swej pracy. 

Warunki pracy Związku były 
ciężkie i są jeszcze ciężkie nie tyle 
z powodu trudności finansowych, 
ile z powodu czasami złośliwej bier- 
ności i przeszkadzania rozmaitych 
osób pretendujących do odgrywania 
oli społecznej w Święcianach. Zwią- 
zek jednak, nie zrażając się tem, 
pracę swoją prowadził i jak wyka- 
szują zestawienia w stacji Opieki 
nad Matką i Dzieckiem w ciągu 
lata zostało zarejestrowanych 150 
dzieci, 48 kobiet ciężarnych, udzie- 
łono 427 porad lekarskich, rozdano 
majbiedniejszym dzieciom po kilka- 
'naście kilogramów mączek odżyw- 
<czych i kaszy mannej, 1600 prze- 
«szło litrów mleka, oraz w wielu wy- 
padkach rozdzielono bieliznę dzie- 
cinną. Ponadto od września r, b. 
Związek zaangażował  higjenistkę 
łotną na gminy święciańską, miele- 
giańską, łyntupską i kołtyaiańską. 

dalszym ciągu prowadzone 
jest również przedszkole, do które- 
go uczęszcza 30 dzieci przeważnie 
z biedniejszych sfer. Dzieci w 
przedszkolu otrzymują śniadania. 

Ze sprawozdania kasowego Zwią- 
zku wynika, że wpływy za okres od 
| stycznia b. r. wyniosły 11662 zł. 
51 gr. wydatki wyniosły zaś 9328 zł. 

31 gr., saldo zatem na dzień | li- 
stopada b. r. 2.334 zł. 20 gr. w czem 
-2.000 zł. na organizację 2-ch nowych 

stacyj opieki nad matką i dzieckiem. 
Według sprawozdania Komisji Re- 
«wizyjnej rachunkowość i gospodarka 
pieniężna Związku prowadzona była 

we wzorowym porządku. 

Wkońcu dokonano wyborów 
nowego Zarządu, w składi którego 
weszły następujące panie: Mydla- 
+1z0wa, Kubarska, Polkowska, Chi- 
trowa, Mieszkowska, Leszczyńska, 
„Staszewiczowa. W skład Komisji 
Rewizyjnej weszły: pp. Sorokowa, 
„Jodkowa, Maszczykowa. 

Ponadto powolano do žycia na- 
stępujące referaty: finansowy z p. 
Kubarską na czele, opieki nad mat- 
ką i dzieckiem z p. Polkowską, 
"opieki nad kobietą z p. Chitrową 
i Jodkową na czele, wytwórczości 
gospodarczej z p. Krasicką na czele, 
oświatowy i uświadomienia obywa- 
telskiego z p. Mydlarzową i p. So- 
rokową na czele. 

Interesująca się 
życiem społecznem. 

+ Koncert chóru „Echo* z Wilna. Publi- 
<czność i młodzież tutejsza, spragniona wra- 
żeń artystycznych, przeżywała chwile wielce 
emocjonujące. Oto na estradzie miejscowego 
gimnazjum, stanął w niedzielę 1 grudnia, 
<hėr „Echo“ z Wilna w liczbie 70 osób, pod 
wytrawnem kierownictwem prof. Kalinows- 
kiego. Drużyna ta, rozporządzająca poważn. 
materjałem głosowym, tak w sile, jak i w 
skali głosowej (zwłaszcza soprany i basy), 
stoi na bardzo wysokim poziomie artystycz- 
mym. Bezwzględna karność, czystość iuto- 
macji, ekspresja muzyczna, znakomite opa- 
nowanie rytmiczne, sumienne wykonanie 
pod względem melodyjnym i dynamicznym, 
to są zalety tego wspaniałego zespołu špie- 
waczego. Na szczególną uwagę zasługuje dy- 
namika, zwłaszcza w tak wielkim zespole. 
Tylko chór tej miary co „Echo”, może sto- 
sować fortissimo, zbliżone do brzmienia o1 
ganowego, aż do najlżejszego i nieuchwyt- 
mego pianissima. 

Program koncertu należycie dobrany, 
składał się wyłącznie z kompozycyj autorów 
polskich. Zbytecznem jest omawiać posz 
<zególne punkty programu, stwierdzić jedy- 
mie należy, że całość koncertu, mimo trud- 
nych warunków akustycznych (brak odpo- 
wiedniej sali) wywarła na słuchaczach bar- 
dzo silne wrażenie. 

Młodzież, jak i publiczność przyjęła wy- 
stęp z entuzjazmem, nagradzając dyrygenta 
i wykonawców rzęsistemi oklaskami, po od- 
śpiewaniu każdej pieśni. Z uznaniem należy 
podnieść popularyzowanie pieśni polskiej w 
tak pięknej szacie, zwłaszcza tu na kresach, 
jek również i to, że zarząd chóru nie liczył 
siłę z tem, że może ponieść dotkliwą stratę, 

wadzona przez Sejm obecny. Zebra- 
ni zapewniają, że w akcji tej stać 
wiernie będą przy Wodzu naszym, 
Marszałku Piłsudskim, dopomagając 
mu w tej pracy bez zastrzeżeń. 

-- Wiec w Mielegjanach. Dnia 2 
b, m. w Mielegianach, pow. świę- 
ciańskiego, odbył .się wiec pod go* 
łem niebem, zwołany przez BBWR. 
w obecności ponad 300 osób. Po re- 
feracie p. F, Krasickiego o obecnej 
sytuacji politycznej, zebrani wznie- 
śli gorący okrzyk na cześć Marszał- 
ka Piłsudskiego, oraz uchwalili rezo- 
lucję za zmianą konstytucji w duchu 
wniosku Bezpartyjnego Bloku. Po 
uchwaleniu rezolucji zebrani poru- 
szyli wiele spraw lokalnych, a w 
szczególności sprawy podatku ma- 
jątkowego, konieczności dożywiania 
dziatwy szkolnej, zwłaszcza we 
wsiach, dotkniętych w tym roku klę- 
ską posuchy. 

Ponadto zebrani uchwalili prosić 
Grupę Wileńską Bloku o zwrócenie 
się do Rządu z prośbą o skonwer- 
towanie krótkoterminowych požy- 
czek siewnych na pożyczki, płatne 
w ciągu 3 lat, ewent. płatne w po- 
staci odrobku przy robotach drogo- 
wych. 

zwłaszcza gdyby publiczność nie dopisała. 
Niechaj odniesiony sukces artystyczny i gre- 
mjalny udział publiczności, będzie szczerą 
zapłatą i zachętą na przyszłość, za ponie- 
sione trudy, Pieśń polska na terenie Świę- 
cian zawsze znajdzie chętnych słuchaczy. To 
też p. dyr. Skurski, dziękując w imieniu pu- 
bliczności i życząc chórowi powodzenia, w 
swojem pięknem przemówieniu zupełnie słu- 
sznie zaznaczył, że młodzież i publiczność 
dzisiejsza żyje pod znakiem „bubliczków* i 
innych tego rodzaju bezmyślnych tekstów 
i melodyj. 

Inicjatorom tej imprezy, ks. dr. Siekier- 
ce i p. dyr. Skurskiemu, należy się iakże 
szczere uznanie. Obeeny. 

WIDZE 
-+ Nasze porządeczki w powiecie bras- 

ławskim Obfite jesienne deszcze mocno zunie- 
niły wygląd naszych miasteczek, czyniąc je 
ponuremi osiedlami, ugrzęzłemi w błocie. 
Najbardziej chyba jest to widoczne w mia- 
steczku Widzach, położonem wśród jezior 
i przeważnie gliniastych dróg gruntowych, 
prawdziwych topieli, trudnych obecnie do 
przebycia na jakim bądź wehikule. 

Życie tutaj, w listopadzie, zamiera już 
całkowicie o godzinie 4-ej po południu, a 
wszelki ruch na ulicach miasteczka ustaje od 
zmierzchu. Chociaż miasteczko posiada prze- 
szło 3.000 mieszkańców, to niema w niem 
żadnej latarni, rozświetlającej mroki wieczo- 
rów jesiennych, niema żadnego, choćby wąs- 
kiego nawet chodnika, dla wyminięcia błota 

ulicznego. Co się tutaj dzieje podczas pory 
deszczowej w dnie targowe, przy większem 
skupieniu ludności, trudno poprostu opisać. 
A uajesriof jest z rynkiem dla bydła i za- 
razem drzewnym, wcale niebrukowanym. 
"Tutaj to już mamy istną topiel, gdzie błoto 
sięga do kostek i w luźnych butach nikt 
przejść nie zdoła, bo błoto ściąga obuwie z 
nóg. Co gorsza na rynku od strony zachod- 
niej stoi oddawna wielka kałuża wody bru- 
natnej, wysięku z gnoju, roznosząca cuch- 
nącą woń dookoła i to naprzeciw restaura- 
cji, bliziutko posterunku policyjnego, poczty 
i szkoły powszechnej, do której uczęszcza 
przeszło 300 dzieci. Słowem wszyscy odczu- 
wają sąsiedztwo tego rynku, tej cuchnącej 
kałuży rynkowej. 

Ilustrując tutejsze nasze życie, przedsta- 
wię obrazek z wydarzeń przeszłego tygodnia. 
Wieczorem, wskutek panujących ciemności 
wpadł do studni mieszkaniec Widz Motla 
Gendel. Padając do nisko ocembrowanej stu- 
dni nieszczęśliwy mocno się potłukł i tylko 
na skutek rozpaczliwego wołania o ratunek, 
został wydobyty i uratowany. I to się dzieje 
u nas, po dziesięciu latach od czasów woj- 
ny, w miasteczku ludnem, najbogatszem w 
brasławskim powiecie, posiadającem przesz- 
ło 3.000 mieszkańców,w gminie z zaludnie- 
niem 15.000 osób, dającej dochodu Urzędowi 

gminnemu 30.000 zł. rocznie samych tylko 
opłat wjazdowych na rynki. 

Patrząc na to wszystko mieszkańcy Widz 

zadają sobie pyłania, czemu tutaj tak się 
dzieje? Czemu w to nikt nie wglądnie, nie 
zaradzi złemu?! 

Ze słów sameego p. Rawicza wiemy iż nie 
dba on o to, co o nim mówią i piszą bo ma 

„plecy za sobą*! Stąd też i płynie widocznie 
ta niedbałość, z jaką odnosi się on do na- 
szych bolączek. 

Pozatem wójt Rawicz, jest zupełnie obcy 
dla gm. widzkiej. Przybył tu z Dyneburga 
i naznaczony został z nominacji przez sta- 
rostę brasławskiego. 
Człowiek taki, rzecz prosta, nie umie zbytnio 
brać do serca spraw nas obchodzących. I dla- 
tego należałoby położyć kres tej gospodar- 
ce Rawicza w gminie widzkiej. 

Mamy już 10 lat po wojnie, widzimy i ob- 
serwujemy, jak liczne osiedla w naszym kra- 
ju zabliźniły swe rany i odbudowały się, ma- 
ją porządek, schlujność. Widze dotąd gnuś- 
nieją w ciemnościach i gniją w błocie.. 

Miejscowy. 

BRASŁAW 
- Depesza do pana kuratora O. S. U- 

częstnicy kursu oświaty pozaszkolnej w Bra- 
sławiu przesłali kuratorowi Okręgu Szkolne- 
go Wileńskiego depeszę wyrażającą wdzięcz- 
ność za urządzenie kursu i złożyli oświadcze- 
nie o gotowości prowadzenia pracy oświa- 
towo-społecznej. 

Z POGRANICZA 
+ Świąteczny przemyt. Patrol K. O. P, 

lustrując odcinek graniczny w rejonie Trok, 
ujął dwóch przemytników, którzy usiłowali 
przemycić do Polski większy transport rodzy- 
nek i sacharyny. 

Skonfiskowany przemyt przekazano do 
urzędu celnego w Wilnie. 

PAST RZEYWSDESE BASIE PE OWWTZE A YRJEET PORE WESDWATO 

Przelewy międzynarodowe 

Pocztowa Kasa Oszczędności zawarła u- 
mowy z Austrją, Czechosłowacją i Francją 
w przedmiocie przelewów na konta czekowe. 
Na mocy tych umów uczestnicy obrotu cze- 
kowego P. K. O. mogą przelewać dowolne 
kwoty na rachunek właścicieli kont czeko- 
wych wymienionych krajów i otrzymywać 
tą samą drogą należności z zagranicy. 

Pocztowa Kasa Oszczędności żadnej pro- 
wizji za przelewy, pochodzące z zagranicy 
nie pobiera, natomiast za przelewy na za- 
granicę liczy minimalną stawkę w wyso- 
kości 1 pro mille, minimum 50 groszy. 

Korzystanie z przelewów międzynarodo- 
wych leży w interesie wszystkich sfer prze- 
mysłowo-handlowych, 

  

  

   

  

  

KURIER 

Jeden z etapów pracy 

LS 0 P. P. 
W dniu 4-go grudnia r. b. w mę- 

skiem  Państwowem Seminarjum 
Nauczycielskiem im. T. Zana odby- 
ło się otwarcie kursu obrony prze- 
ciwgazowej dla uczniów Seminarjum, 
zorganizowanego przez Wil. Woj. 
Kom. LO, POP. 

Jest to jeszcze jeden fakt, stwier- 
dzający, iż Liga Obrony Powietrz- 
nej i Przeciwgazowej stale i kon- 
sekwentnie rozwija swój plan wy- 
szkolenia w obronie przeciwgazo- 
wej szerokich mas ludności cywil- 
nej. Pokažna liczba słuchaczów, 63 
osoby, świadczy, iż nasza młodzież 
szkolna ma zrozumienie dla ważnej 
sprawy bezpieczeństwa w przyszłej 
wojnie i darzy należytem poparciem 
wszelkie poczynania w tym kierun- 
ku. Nowootwarty kurs ma szcze- 
gólnie doniosłe znaczenie, gdyż z 
niego wyjdą ci, co wśród najszer- 
szych warstw ludności będą szerzy- 
li zainteresowanie dla prac LOPP— 
przyszli nauczyciele, wychowawcy 
młodzieży i nieraz kierownicy życia 
gromadzkiego podejmą szczytne za- 
danie przygotowania ludności cy- 
wilnej do przyszłych _niebezpie- 
czeństw wojny chemicznej. 

Na otwarcie przybyli przedstawi- 
ciele LOPP i ciała profesorskiego. 
Na wstępie przemówił p. Dyrektor 
Seminarjum, podkreślając wielką ro- 
lę wyszkolenia w obronie przeciw- 
gazowej i wyrażając swoje zadowo- 
lenie, iż rzucone hasło w powierzo- 
nej mu szkole, znalazło szeroki od- 
dźwięk.Następnie głos zabrał dyrek- 
tor Kom. Wojew. LOPP p. St. Ro- 
mer iw imieniu Komitetu dokonał 
otwarcia. Mjr. J. Chromy treściwie 
scharakteryzował współpracę wojska 
i ludności cywilnej w dziele obrony 
przeciwgazowej. Do swoich przy- 
szłych słuchaczy przemówił również, 
nawołując do wydajnej pracy na 
tem polu, wykładowca kursu, znany 
ze swej umiejętności prowadzenia 
tego rodzaju kursów p. Eug. Stan- 
kiewicz. 

Na zakończenie Inspektor Woje- 
wódzki OPG p. L. Korowajczyk wy- 

głosił referat n. t. „Z. historji walki 
chemicznej". 

T T ii 

Dalsze pogorszenie konjunk- 
tury dla eksportu drzewa 

polskiego. 
Jak donosi Izba Przemysłowo-Handlowa 

w Krakowie, w Niemczech z powodu zniko- 
mego ruchu budowlanego i fatalnej sytuacji 
kredytowej, zaznaczyła się ostatnio na całej 
linji zniżka cen, przy zupełnym braku zain- 
teresowanie dla drzewa polskiego. Sytuację 
pogorszył nadto fakt, że lwią część skrom 

nego naogół zapotrzebowania drzewa impor- 
towanego pokrywają po bardzo niskich ce- 
nach Sowiety. Ponadto na rynku. zaciążyły 
dość poważne zapasy towaru krajowego. 

W Angli sytuacja nie uległa nadał żadnej 
zmianie. Rynek jest opanowany przez tanie 
drzewo sowieckie. Ewentualnej poprawy о- 
czekuje się dopiero w miesiącach zimowych. 

Co się tyczy Holandji, to konkurencja So- 
wietów utrudnia coraz silniej usadowienie 
się naszego eksportu na tamtejszym rynku. 

Eksport we Francji uniemożliwiło słabe 
zapotrzebowanie oraz dość poważny spadek 
cen, dochodzący do 10 proc. 

Niekorzystnie również kształtują się kon- 
junktury na rynku czeskim. Ekspansji ek- 
sportowej w tym kraju stoi na przeszkodzie 
słaby ruch budowlany, oraz wyraźna ten- 
dencja ze strony kopalń Zagłębia Ostrowskie- 
go, które dążą do obniżenia cen, wstrzymując 
się z zakupem drzewa. 

(NETIKS 

ANTYPODY EKONOMICZNE. 
Ci ludzie „przeciwnožni,“, chodzący na 

przeciwległym krańcu globu ziemskiego w 

Ameryce — na dół głową (w stosunku do 

nas) wytworzyli takie szczególne warunki 

istnienia materjalnego, ekonomicznego, że 

możemy to określić jako antypody ekonomi- 

czne, jako coś, co jest w stosunku do naszego 

mizernego bytowania — szczytem im prze- 
ciwstawną — tak jak bogactwo i nędza, 

Bo posłuchajcie, proszę, kilku cyfr sta- 
tystycznych. Oto w ciągu ostatnich 5 lat 
amerykańskie wkłady bankowe wzrosły z 
2 na 52 miljardy dolarów, zaś bogactwo naro- 
dowe z 40 do 300 miłjardów dolarów. 

Obfitość gotówki i co za tem idzie jej 
płynność i łatwość wydatkowania ilustrują 
następujące dane: obecnie przypada 1 sa- 
mochód na 5 mieszkańców St. Zjedn. W roku 
1928 amerykanie wydali okrągłe 50 milj. 
dolarów na aparaty i sprzęt radjowy. Na ło- 
dy i napoje chłodzące — 30 milj. dol. Na 
perfumerje wydały Amerykanki — 177 milj. 
dol. A podróże, rozrywki, kina, stroje etc. 
— Setki, setki miljonów dolarów! 

Cały ten wielki dobrobyt Ameryki stwo- 
rzyła wielka, tytaniczna. zorganizowana pra- 
ca i oszczędność, gromadzenie zasobów, two- 
q1zenie małych kapitalików, zaczem — sku- 
„pianie tych drobnych osobistych fundusi- 
ków w potężne kapitały, tworzące wielki 
przemysł i handel, zaczem — znowu two- 
rzenie nowych warsztatów ludzkiej pracy, 
„znowu produkowanie, nowe zarobki, dalsze 
tworzenie zasobów, kapitalizacja, wzrost i 
rozwój wszystkiego, czego się dotknął dolar 
— i ot, macie wielkość, potęgę i bogactwo 
Ameryki. 

A u nas? Słabo, niewydajnie pracujemy, 
mało zarabiamy, mało wytwarzamy, nie two- 
rzymy zasobów, kapitałów, stąd zastój, cięż- 
kie czasy, mizerja. Od nas samych i tylko 
od nas, zależy, aby ten stan rzeczy, zmienić 
na lepsze, aby nasz byt osobisty i społeczny 
poprawić i wydźwignąć z biedy. 

Praca i oszczędność są rękojmią dobro- 
bytu. Szara, mała książeczka oszczędności 
wa P. K. O., notująca tydzień po tygodniu i 
miesiąc po miesiącu nasze oszczędności — 
to bezwarunkowo fundament pod nasz dom, 
pod nasz dobrobyt i spokojne jutro, Kto te- 
go nie rozumie, ten nosi wodę sitem i pogo- 
dził się z losem parjasa. Kto jest przeciwne- 
go zdania — niech jeszcze dzisiaj złoży pier- 
wszą złotówkę na nową książeczkę P. K. O. 
"Ten pierwszy krok — skieruje go na nową, 
właściwą drogę. M. Cz. 

  

SZUKAM POKOJU 
? UMEBLOWANEGO 
možliwie > wygodami w ceamtrum miesta, 
lub okelicy M. Pohulanki. Zgłeszenia nad- 
syłać do „Kurjera Wileńskiego" pod R Ż. 
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Odznaczenia wilnian orderem „Polonia 
Restituta". 

Monitor z d. 3 b. m. donosi,że Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski o- 
trzymali: Leontyna Twaszewska w Wil- 
nie za zasługi na polu pracy naro- 
dowej i filantropijnej, Marjan-Wta- 
dysław Jankowski, starosta dziśnień- 
ski w Głębokiem za zasługi na po- 
lu pracy narodowo-społecznej, Zofja 
Paszkowska, nauczycielka Państw. 
Gimn. im. Orzeszkowej w Wilnie 
za zasługi na polu pracy społecznej 
i tajnego nauczania, /ulja-Aleksandra 
Rodziewiczowa, przełożona Gimn. 
Państw. im. Orzeszkowej w Wilnie 
za załugi na polu tajnej pracy oświa- 

towej i pedagogicznej, dr. Abraham 
Wirszubski, lekarz w Wilnie za za- 
sługi na polu pracy społecznej. 

Krzyż Kawalerski Orderu Odro- 
dzenta Polski otrzymali: kpt, dypl. 

Hipolit Słabicki w Wilnie za zasługi 
na polu organizacji służby w Kor- 
pusie Ochrony Pogranicza, Janina 
Sumorokówna, kierowniczka szkoły 
powszechnej w Wilnie, za zasługi na 
polu tajnej pracy oświatowej i filan- 
tropijnej, Karol Wędziagolski, rolnik 
w Jaworowie, pow. wileńsko-troc- 
kiego za zasługi na polu pracy nie- 
podległościowej. 

Szczegóły niezwykłego zjawiska 
przy ul. Tatarskiej. 

Chorą zainteresowali się lekarze-specjaliści. 

Sprawa tajemniezej chorej z ul. Tatar- 
skiej nie przestaje być sensacją dla szero- 
kich rzesz naszego miasta. 

Dom, w którym chwilowo zatrzymała się 
chora, jest oblężony przez tłumy, żądne uj- 
rzenia „opętanej przez djabła*, jak twierdzą. 

Polieja z trudem broni sforsowania bramy 
W ciągu wczorajszego dnia ustaliliśmy, 

iż ehorą jest 18-letnia Darja Jakimaszkówna, 
córka zamożnego gospodarza ze wsi Bojary, 
gm. Cyryn, wojew. nowogródzkiego, Od 8 
lat cierpi ona nerwowo, o czem Świadczy 
dokument wydany przez lekarzy. 

Przywieziona ona została do Wilna w na- 
dziei, że tu, w mieście uniwersyteckiem znaj- 
dzie skuteczną pomoc i zostanie wzdrowioną. 

Chora obecnie przebywa w mieszkaniu 
Slusarza Putana i oczekuje na ulokowanie jej 
w szpitalu. 

Dziewczyna jest dobrze zbudowana i roz- 

rośnięta, zewnętrznie nie zdradza żadnych 
stanów anormalnych, jednak kilka razy w 
eiągu dnia popada w niesamowity sen, w cza- 

sie którego nabrzmiewają nadmiernie różne 

części ciała i wted yto wydaje z siebie jakieś 

dźwięki, bliżej nierozpoznawalne. 
Po minięciu ataku ehora znowu jest zu- 

pełnie normalną, nie jednak nie pamięta co 
się z nią działo i eo przeżywała w czasie 
ataku. 

Doktorzy, którzy licznie odwiedzają cho- 
zgodnie twierdzą, iż Jakimaszkówna po- 

dlega chorobie nerwów. 
Dziś odwiedzi ehorą jeden ze znanych w 

Wilnie psychjatrów, który ostatecznie orze- 

knie co jest przyczyną chorobliwych stanów 

u dziewczyny. 
Wobee niezwykłego zainteresowania się 

chorą szerszych mas, które dopatrują się tu 

„siły nieczystej* policja wytęża siły by utrzy- 

mać porządek — i nie dopuścić do jakichkol- 

wiek nadużyć. 
W tym celu zabroniono dopuszezania do 

chorej osób niepowołanych i gapiów żąd- 

nych niezdrowej sensacji. 
  

  

KRONIKA 
Dziś: $. Mikołaja A. W. 

Jutro: Ambrożego BWDK. 
  

Wschód słońca—g. 7 m. 20 
Zachód в —. 15 ш. 30 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 
U. 8. B. z dnia 5/XII—1929 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 765 
Temperatura srednia: +- 4 C? 
Opady w milimetrach: — 

Wiatr: południowy. 
Uwagi: pochmurno, mgła. 
Minimum: +- 3 

Maximum: 4 5 

Tendencja barometr.: spadek ciśnienia. 
‘ 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 

—- Zgon sędziwego weterana. Wczoraj dn. 
5 b, m. zmarł w Wilnie zasłużony weteran 
roku 1863 Henryk Baniewicz, W związku z 
powyższem p. wojewoda Raczkiewicz i wi- 
cewojewoda Kirtiklis złożyli na ręce rodzi- 

ny zmarłego kondolencje. . 
Na pogrzebie ś. p. Baniewicza z ramienia 

p. wojewody obecnym będzie starosta grodz- 
ki p. Iszora. 

  

ADMINISTRACYJNA 

— Kontrola nad doraźnemi mandatami 

karnemi. Wileński Urząd Wojewódzki otrzy- 

mał okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych w sprawie prowadzenia ścisłej ewiden- 
cji bloczków doraźnych nakazów karnych. 

Bloczki te winne być wydawane przez 
władze administracji ogólnej za pokwitowa- 
niem i w ilości odpowiadającej miejscowym 
potrzebom. Właściwi funkcjonarjusze zużyte 
grzbiety bloczków kolorowych, względnie 
bloczki z drugimi egzemplarzami nakazów 
białych, wypełnianych przez kalkę, winni od- 
syłać do referatu karnego odpowiedniego u- 
rzędu starościńskiego za pokwitowaniem od- 
bioru. 

Po otrzymaniu zużytych błoczków, wła- 
dze administracji ogólnej winne sprawdzić 

je. celem ustalenia, czy były one należycie 

wypełnione, czy nie ujawnia się nienormalna 
ilość kar nałożonych za pewne wykroczenia 
stosownie do wyniku swych spostrzeżeń 

wydać odpowiednie pouczenia, zmierzające 
do usunięcia zauważonych niedokładności. 

Ewidencja zwracanych grzbietów i blocz- 
ków winna być stale i dokładnie prowadzona 
i porównywana z ilością wydanych bloczków. 

Jednocześnie M. S. W, zawiadamia, że ko- 
menda główna P. P, wydaje równocześnie 
rozkaz podległym organom policyjnym co do 
prowadzenia ścisłej ewidencji i oznaczenia 
bloczków nazwą posterunku, który go otrzy- 
mał. 

  

MIEJSKA 
— Lustracja budujących się domów. Jak 

już podawaliśmy, w celu zbadania stanu bu- 
dowanych domów wyłoniona została spec- 
jalna komisja, której posiedzenie wyznaczo- 
ne zostało na dzień dzisiejszy. Posiedzenie 
to ma na celu zapoznanie się z wnioskami 
sporządzonemi w wyniku dokonanych już 
lustracyj. 

— Rejestracja latarń oświetlających n-ry 
domów. Wydział Elektryczny Magistratu m. 
Wilna uprzejmie prosi pp. Właścicieli Do- 
mów, którzy korzystają z energji elektrycz- 
nej dla oświetlania latarń z Nr. domm, o pi- 
semne zawiadomienie Wydziału, celem zare- 
jestrowania powyższych latarń. 

— Subwencja miasta na rzeez instytucyj 
dobroczynnych. Magistrat m. Wilna w m-cu 
listopadzie wyasygnował na rzecz instytucyj 
dobroczynnych tytułem subwencji bezzwro- 
tnej 75,490 zł. 

SANITARNA 
— Ogólne inspekcje sanitarne. Z dniem 

1 b. m. upłynął ostatni termin doprowadzenia 
do porządku wszystkicąh urządzeń w mia- 
stach, miasteczkach i wsiach. Do dnia 1-go 
grudnia b. r. miał być podniesiony stan sani- 
tarny siedlisk w Polsce w ramach możliwo- 
ści. Wprawdzie przewidywało się w roku 
ubiegłym, że w ciągu tego roku więcej się 
zdziała, była nadzieja, że budżety samorzą- 
dów będą mogły przewidzieć pozycje inwes- 
tycyjne. Jednak radykalna zmiana sytuacji 
gospodarczej przeszkodziła tym poczyna- 
niom i akcja sanitarna musiała się ograniczyć 
do uporządkowania istniejącego stanu bez 
znaczniejszych inmestycyj. 

W dniach najbliższych celem skontrolo- 
wania co igdzie zaradzono podjęte zostaną 
: wasi władz centralnych ogólne inspe- 

wojskową 
— Dodatkowe zebrania kontrolne. Na mo- 

cy zarządzenia D. O. K. Grodno w dniach 

między 16 a 20 b. m. odbędą się dodatkowe 

zebrania kontrolne dla szeregowych rezerwy 

i pospolitego ruszenia roczników 1889, 1902 

i 1904, którzy dla jakichkolwiek usprawie- 

dliwionych przyczyn nie stwili się do zebrań 

w oznaczonym poprzednio terminie podług 

następującego planu: w dniach 16 i 17 grud- 

nia mają się stawić szeregowi rezerw i pos- 

politego ruszenia rocznika 1904; 18 i 19 — 

rocznika 1889 a 20 1 21 grudnia — rocznika 

1902. Dodatkowe zebrania kontrolne odbędą 

się w lokalu P. K. U. przy ul. Jakóba Jasiń- 

skiego 12. 

  

т ке 

— Poelągi ratunkowe. Odnośne władze 

kolejowe zatwierdziły regulamin dotyczący 

pociągów ratunkowych na kolejach, Na więk- 

szych stacjach mają stale dyżurować pod pa- 

rą pociągi składające się z wagonu sanilar- 

nego z salą operacyjną, wagony z przyrząda- 
mi do podnoszenia i naprawiania wagonów, 

wagonu ślusarskiego oraz wagonu dla perso- 

nelu, Na wypadek katastrofy pociąg z naj- 

bliższej stacji postojowej wyruszy natych- 

miast na miejsce wypadku. W pociągach ra- 

tunkowych będą stałe dyżury, by na wypa- 

dek konieczności wyjazdu personel był zaw- 

sze w komplecie. Pociąg taki będzie przepu- 

szczany przed innemi. Zapomocą specjaln. DA 

gnalizacji podawane będzie do wiadomości. 

naczelników stacyj nadejście pociągu ratun- 

kowego. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 

— Z Towarzystwa Prawniczego im. Igna- 

cego Daniłowicza w Wilnie, Staraniem Towa- 

rzystwa rozpoczyna się szereg referatów nad 

tematami, które były przedmiotem narad na 

Il-gim Zjeździe Prawników Polskich w War- 

szawie w roku 1929. ak < 

Dnia 7 grudnia 1929 r. o godzinie 7.30 wie- 

czorem w lokału Rady Adwokackiej „odbędą 

się dwa pierwsze odczyty z tej serji, mia- 

nowicie: Profesora Alfonsa Parczewskiego: 

1) Rada Stanu; 2) Specjalny sposób trakto- 

wania kodyfi i prawa cywilnego i karne- 

go przez Parlamenty. Po odczycie dyskusja. 

Goście mile widziani. 

SPRAWY _ZYDOWSKIE 
— Ujawnienie dokamentów starej gminy 

żydowskiej. W archiwum miejskiem znalezio- 
no onegdaj 40 tomów materjałów dotyczą- 

cych starej gminy żydowskiej. Dokumenty 
te pochodzą z lat 1809 i 1844. 

— Profanacja grobów na cmentarzach ży- 

dowskich. Od pewnego czasu chronicznie po- 

wtarzają się wypadki profanacji grobów na 
cmentarzach żydowskich. Wypadki takie no- 
towane są regularnie co kilka dni w kilku 
miejscach naraz. Nieznani sprawcy wyrywa- 
ją płyty i fundamenty, niszczą ogrodzenia 
it p. 

w związku z powyższem rabin Fried 
zwrócił się z interwencją do odnośnych 
władz, które zajęły się wykryciem tajemni- 
czych sprawców profanacji grobów żydow- 
skich. 

— Strajk w Związku Kupców Żydów. Per- 
sonel kancelaryjny Związku Kupców Żydów 
wczoraj zastrajkowali. Czynności w kancel, 
pełnią członkowie Zarządu Związku. 

Strajk powstał wskutek wymówienia przez 
dyrektora pracy jednemu pracownikowi bez 
odszkodowania. 

RÓŻNE 
— Dla uezezenia pamięci ś. p. Bronisława 

Chłopickiego 
b. Inspektora Szkolnego m. Wilna — na- 

uczycielstwo szkół powszechnych m. Wilna 
zrzeszone w Stowarzyszeniu Chrz.-Nar. Naucz 
Szkół Powsz. składa — zamiast wieńca na 
grób — ofiarę na Żłobek im. Marji w Wilnie 
w wysokości 50 (pięćdziesięciu) złotych. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohalanee, Dziś po 

raz 14-ty baśń fantastyczna W. Szekspira 
„Sen nocy letniej', która odniosła wielki su- 
kces artystyczny i cieszy się niesłabnącem 
powodzeniem. Ilustrację muzyczną sztuki wy- 
kona orkiestra pod dyrekcją E. Dziewulskie- 
go. „Sen nocy letniej* niebawem już schodzi 
2 repertuaru. 

— Występy Wandy Siemaszkowej, Zna- 
komita tragiczka polska Wanda Siemaszko- 
wa, której wielki talent znany jest w kraju 
i zagranicą wystąpi we wtorek najbliższy dn. 
10 b. m. w głośnej sztuce Gordina „Mirla Ef- 
ros". W sztuce tej osnutej na tle życia sfer 
żydowskich W, Siemaszkowa tworzy praw- 
dyś kreację wywołując niezatarte wraże- 
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— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś po raz % 
wytworna lekka komedja Verneuilla „Fotel 
47“ odznaczająca się humorem, werwą i nad- 
wyraz żywą akcją sceniczną. W rolach gł 
znakomici artyści Janina Werniczówna i Al. 
Zelwerowicz. 

— Przedstawienie szkolne. Jutro o godz. 
3.30 w Teatrze Miejskim „Lutnia* odbędzie 
się przedstawienie po cenach zniżonych prze- 
znaczone dla młodzieży szkolnej, Wystawio- 
na zostanie komedja włoska Goldoniego 
„Oberžystka“. 

— Rewja Wileńska. Zapowiedź występów 
zespołu znanej Rewji Wileńskiej wywołała 
żywe zainteresowanie, Nowa rewja „Czego 
pan chce* ukaże się dwukrotnie w poniedzia- 
łek 9 i 10 b. m. w Teatrze Miejskim „Lutnia, 
Bilety już są do nabycia w kasie Teatru „Lu- 
tnia“ od godz. 11—9 wiecz. 

— Koneert poświęcony twórczości E. Gri- 
ega. Poranek muzyczny, który odbędzie się 
w niedzielę nadchodzącą w Teatrze Miejskim 
„Lutnia* o godz. 12 w poł. obejmuje najcen- 
niejsze utwory Edwarda Griega w wykonaniu 
Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyr. 
Adama Wyleżyńskiego, oraz solistki śpiewa- 
czki Zofji Bortkiewicz-Wyleżyńskiej. 

Bilety po cenach najniższych nabywać 
można w kasie Teatru od godz. 11—9 wiecz. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 6 grudnia 1929 r. 

11.55: Sygnał czasu, 12.05: Gramofon. 
13.10:Komunikat meteorologiczny. 15.40: Pro- 
gram dzienny, repertuar i chwilka litewska. 
16.00: „W czem rodzice grzeszą wobec dzie- 
ci" — pogadankę wygłosi dyr. Ludwik Szwej- 
kowski. 17.00: Audycja dla dzieci „Zaczaro- 
wane pantofelki* pióra Haliny Hohendlin- 
gerówny, wyk. Z. D. R. Wil. 17.25: Kurs fo- 
tografji — pogadanka 5. Wywoływanie i u- 
trwalanie płyty. 17,45: Koncert. 18.45: Au- 
dycja wesola — „Och! Ach!“ djalog radjo- 
foniczny opracowała Zuła Minkiewiczówna 
w wyk. Z. D. R. Wil. 19.15: „Skrzynka pocz- 
towa N-r. 92*, 19.40: Program na sobotę, sy- 
gnał czasu i rozmaitości. 20.05: Koncert sym- 
foniczny, feljeton i komunikaty. 23.00: Gra- 
mofon. 

SOBOTA, dnia 7 grudnia. 

11.55: Sygnał *zasu. 12.05 Poranek muzy- 
ki popułarnej, 13.10: Komunikat meteorolo- 
giczny. 15.40: Program dzienny, repertuar i 
chwilka litewska. 16.00: Kom. Wil. Tow. Zw, 
i Kółek Rolniczych.. 16.15: Gramofon. 17.00: 
Transmisja nabożeństwa z Ostrej Bramy. 
18.00: „Z życia gwiazd* odczyt wygł. dr. St, 
Szeligowski. 18.25: „W świetle rampy* no- 
wości teatralne omówi Tadeusz Łopalewski. 
18.45: Audycja wesoła w wykonaniu Leona 
Wołejki. 19.15: Program na następny tydz. 
19.40: Rozmaitości i sygnał czasu. 20.05: „Z 
szerokiego świata'* najciekawsze wydarzenia 
tygodnia omówi Henryk Tokarczyk. 20.30: 
Koncert, feljeton i komunikaty. 23.00: „Spó- 
cer detektorowy po Europie, 

List do Redakcji. 
Wielee Szanowny Panie Redaktorze! 

Przeglądając „Księgę pamiątkową, ku u- 
czczeniu 350-lecia Uniwersytetu Wileńskie- 
go, napotkałem na wspomnienia pierwszego 
rektora odrodzonej wszechnicy prof. M. Sie- 
dleckiego, zawierające m. in. fakty doty- 
czące jego próby bliższego zapoznania się z 
przedstawicielami społeczeństwa żydowskie- 
go“ (str.33). Rewelacje p. prof. Siedleckiego 
zmuszają mnie do sprostowania faktów, nie 
Ściśle podanych. 

Dążąc do nawiązania kontaktu z inteli- 
gencją żydowską, p. rektor Siedlecki zasię- 

ął informacji u przedstawiciela studentów 
ydów co do odpowiednich osób, przyczem 

p. rektorowi wskazano na mnie. Ażeby przy- 
czynić się do uskutecznienia zamierzeń p, 
rektora Siedelckiego, zaprosiłem go do od- 
wiedzenia słynnej w Świecie żydowskim 
„Bibljoteki Straszuna* przy głównej syna- 
godze, oraz Muzeum Sztuki Żydowskiej, na 
czele którego stałem w owym czasie. O ma- 
jącej się odbyć wizycie w „Bibljotece Stra- 
szuna* uprzedziłem rabina  Rubinsztejna, 
który oprowadzał p. rektora po bibljotece, 
jako prezes tej instytucji. W Muzeum zaś 
Sztuki Żydowskiej podejmowałem p. rektora 
w charakterze prezesa tej instytucji w obec- 
ności członka komitetu inż. p. Rozenhauza. 

Otóż w muzeum znajdował się biust zna- 
nego pisarza żydowskiego Pereca, roboty ar- 
tysty wileńskiego p. Lejbowskiego, biust ten 
był osłonięty tkaniną, z tej prostej przyczy- 
ny, że nos biustu był odłamany. 

Jakże byłem mocno uderzony, gdy we 
wspomnieniach p. rektora Siedleckiego wy- 
czytałem „rewelację” że był to biust... Tro- 
ckiego, który mieliśmy zamiar ukryć przed 
okiem p. rektora, przyczem p. rektor dodaje, 
że „po tem odkryciu nabrał nieufności do 
prób porozumienia się ze społeczeństwem ży- 
dowskiem“. 

Muszę zaznaczyć, że o ile profesor Siedle- 
cki opanowany był takiemi podejrzliwemi 
myślami względem społeczeństwa żydowskie- 
go, nie miał on żadnych danych do odegra- 

nia czynnej roli w sprawie zbliżenia polsko- 
żydowskiego, do kłóregó oszywdida HIM WNs 
klinacje odwiedzając w marcu r, 1921 in- 
stytucje żydowskie. 

Dr. med. Abraham Wirszubski. 

SPORT 
PO SEZONIE LETNICH SPORTÓW. 

A więc Petkiewicz wyjechał do Ameryki 
zbierać nowe laury dla polskiej lekkiej at- 
letyki. Wystąpi on tam 6—7 razy, poczem, 
gdzieś w drugiej połowie stycznia, powróci 
do kraju. 

Polski Związek Lekkoatletyczny zawaro- 
wał sobie wszelkiemi możliwemi sposobami 
utrzymanie amatorskiego charakteru tej Im- 
prezy, to też nie grozi nam obawa, aby wy- 
prawa amerykańska była typową wyprawą po 

złote runo, grzebiącą amatorstwo naszej 
sławy lekkoatletycznej. 

Druga sencacja ubiegłej niedzieli, to nie- 
oczekiwana porażka Garbarni (mistrza ligi) 
z górnośląskim Ruchem, który dzięki temu 
zwycięstwu utrzymał się w lidze. 

Dwie ostatnie w tabeli ligowej drużyny — 
1. K,P. Katowice i najstarszy w Polsce klub 
sportowy — Czarni lwowscy spadają nieod- 
wołalnie do klasy A. 

Są jeszcze przebłyski nadziei zatrzymania 
przez Czarnych patentu ligowego, ale będzie 
to zależało wyłącznie od posunięć przy zie- 
lonym stoliku. 

Wydział Gier i Dyscypliny ma rozpatrzeć 
jeszcze kilka protestów, więc w wypadku 
przychylnej decyzji może się zdarzyć iż 
mistrz nie będzie mistrzem, a spadek do kla- 
sy A, dotknie inny klub. Jednem słowem pie-- 
niactwo może zwyciężyć. 

W rozgrywkach o wejście do ligi nastą- 
piła nieoczekiwana zmiana, Naprzód z Lipim 
który pokonał nasze Ognisko dwa tygodnie 
temu w stosunku 8:2, wysunął się na czoło 
tabeli i jest typowany na zwycięzcę. 

W razie zwycięstwa zastąpi on druż. ka= 
towicką zepchnietą z tronu ligowego do А 
klasy tak, że Górny Śląsk zachowa nadal w 
lidze dwa miejsca. 

Wspomnieć wreszcie wypada o porażce 
stolicy w meczu bokserskim Warszawa — 
Łódź, a obraz ostatnich wydarzeń sporto- 
wych będzie kompletny. Tek. 

Popierajcie Ligę Merską 

i Rzeczną! 

   



4 EU RL E R 

z OSTATNIEJ CHWILI Włoska para królewska w Watykanie. 
RZYM. 5.XII. (Pat). Ojciec św. 

Demonstracje komunistów i endeków. 

Ww LL EN SK I Nr. 280 (1625) 

Eksplozja w fabryce stali. 
BERLIN, 5.XII (Pat.) W zakła- 

dach fabrycznych stali w Dortmun- 
dzie nastąpiła dziś silna eksplozja 

roztopioną stalą formy pękły, a stal 
rozlewając się oparzyła trzech inży- 
nierów i 7 robotników; mechanik, 
obsługujący piec, został 

mozaikę, będącą reprodukcją jedne- 

go ze słynnych obrazów Madonny Pius XI przyjął dzisiaj w pałacu 
oraz złoty różaniec, ozdobiony dro- watykańskim włoską parę królewską. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Wczoraj o godzinie 12 m. 30 u wy- 
Totu ulicy Wiejskiej, gdzie znajduje 
się Sejm, na placu Trzech Krzyży po- 
częły się zbierać grupki, wśród któ- 
rych policja zauważyła znanych ko- 
munistów. Policja natychmiast oczy- 
ściła plac, przyczem kiłku agitatorów 

komunistycznych aresztowała. 
Q godz. 2.30 po poł. ponownie wię- 

ksze grupki komunistów, rozpędzone 
już poprzednio na placu Trzech Krzy- 
ży zajęły schody kościoła Św. Alek- 

Litewska partja S. D. odzyskuje swe prawa. 

RYGA, (Tel. wł.). W dniu 3 b. m. 

Kowieński Sąd Okręgowy unieważnił 

decyzję Komisji dla rejestracji organi- 

zacyj w sprawie zamknięcia litewskiej 

partji socjaldemokratycznej. Tem sa- 

> 2 ° © 

Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5. 

Papież ofiarował królowi szkatułę 

z cennego drzewa, zawierającą opra- 

wne w skórę tomy z opisem i po- 

dobiznami orderów i medali waty- 

kańskich. 
Królowej Ojciec św. ofiarował 

sandra, demonstrując przytem prze- 
ciw rządowi. Policja była zmuszona 
rozpędzić zbiorowisko ze stopni koś- 
cioła, przyczem zatrzymano szereg 
osób, które wznosiły antypaństwowe 
okrzyki i poddano ich wylegitymowa- 
niu. 

Między niemi znajduje się emery- 
towany inspektor policji p. Swolkień, 
obecnie jeden z czołowych mężów 0- 

bozu Wielkej Połski. 

LONDYN, 5. XII. (Pat). W związ- 

ku z uchwałą lzby lordów przeciw- 

ko podjęciu stosunków dyplomaty- 

cznych z sowietami, rząd zdecydo- 

wany jest przejść do porządku nad 
tem votum nieufności, tem bardziej, 
że zawartego pomiędzy Henderso- 
nem a Dowgalewskim porozumienia 
rząd wogóle lzbie lordów do apro- 
baty nie przedstawił. Uchwała kon- 

serwatystów Izby lordów nie posia- 

  

mem odzyskał Centr. Komitet partji 

wraz ze wszystkiemi swemi oddziała- 

mi prowincjonalnemi pełnią swych 

praw dotychczasowych. 
  

Od dnia g do 9 grudnia 
1929 r. włącznie będą szyk „Bagažowy Nr. 13“ 

W rolach głównych: Leatryce Joy, Wiktor Mc. e i Farrel Mc. Donald. 
Nad program: 1) „DŽOKEJ MIMOWOLI“ Kom. w 2 akt. 2) CHŁOPCY DO WSZYSTKIEGO'* Kom. w 2 akt. 

Uwagal Do ilustrowania muzycznego tego filmu będzie użyta instalacja wzmacniająca głośnikowa Philipsa. 

Kasa czynna od godz. 3 m.30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny. program: „W pogoni za djamentem“!. 

Dramat 

w8 akt. 

Dziś! Największa sensacja doby obscnej! Arcydzieło, poświęcone tysiącom zhańbionych! Super Przebój Sezonu. 

  

KINO-TEATR я w/g powieści Antoniego Marczyńskiego. 

ti zla em hań W szponach handlarzy kobiet. — Wzrusz. dramat oby- 

H 10$ czajowy tych, któremi handlują, w rol. główn. ulubienica 

И ы publ. Marja Mallcka, najznkom. artysta polski Bogusław 

Wileśska 38. Samborski. Nowa gwiazda Zofja Batycka, Wł. Walter, Jez. Kobusz, L. Owron oraz najświetn. artyści 

‚ polsk. ekranu i seeny. Wzruezające sceny! Niebywele napięcio sensacyjne. Koneert gry! Seansy o 4, 6, 8 i 10.15 

ое Dziś! Wstrząsający : +_zz ° 

кк | Zakazana kobieta (И Ла ° 

„НУФ 
Mickiewicza 22. 

KINO 

Piccadilly 
Wielka 42, Tel. 17-85. 

KINO 

LUX 
Mickiewicza 11. 

AND, 

ul. Wielka 30, tel.14-81 

KINO-TEATR 

SŁOŃCE 
Dąbrowskiego 5. 

w 10 akt. 

W obrazie tym role główne kreuje 
W obrazie tym role siówne krecie Wiktor Varkony, Jetta Gaudal i Józef Schildkrant. 
Oszałamiające bogactwo wschodu! Najpiękniejsze kobiety! Paiarnia opium! Przepych! Wystawa! Film ten 

cieszył się kolosalnem powodzeniem we wszystkich stolicach Świata! Nad program: Tygodnik filmowy. Początek 

seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.25. Podczas seansów przygrywa orkiestra koncertowa. Na poczekalni transmisja radjowa, 

DZIŚ kranu: Norman Kerry Uižaiogė tebe POIA Negrl w sta: powieści vitara Sardn. 
Bohaterowie ekranu: 

Damat erotyczny z życia rosyjskiego w 12-tu aktach, 

66 Śnieżne pustynie Syberji. Nocne życie Paryża. Księ- 

żniczka i Anarchiści. Życie arystokracji rosyjskiej. 

” Dramat miłości i poświęcenia. 

UWAGA! Do filmu dostosowana muzyka rosyjskich utworów, Początek o godz. 3-ej, ostatni seans o 8. 10.30. 

DZIŚ! Niebywały dotychczas konkurs największych gwiazd ekranu Iwan Petrowicz, Mikołaj Kolin, A: nes 

Kisse LJENNIGE WSCKODU EEEE. 
Najwspanialszy przebój sezonu. Największy obraz świata. Gigantyczny film, rozhukana wyobraźnia wsehodu 

w połączeniu z największą techniką kinematograficzną. Początek o godz. 4-ej. Dla młodzieży dozwolone. 

D41$1 /'Najnowszy superszlagier! Wszechświatowej sławy reżyserji CECILB de MILLESA 

Bezbożne dziewczę z karuzeli 
W rolach głównych: najpiękniejszy kochanek Norman K 1 majpiękniejsza z kobiet Mary Philbin. 

Nad program: Godzina śmiechu. Popularny komik Buster Keaton jako „GENERAŁ, komedja w 8 aktach. 

  

DZIŚ! W. sobotę. i dnie następne arcydzieło George'a Fitzmaurice'a. Pierwszy 

film sezonu, w którym. bierze, udział Douglas Fairbanks (junjor) obok genjalnego Milton 

Silis'a i prześlicznych gwiazd -Hollywood'u Doroty Mackail, oraz Betty Compson 

= * (dramat z za kulis Teatru) Film w którym zo- 
* baczymy wielką pracę artystów w wytwór- 

niach Hollywood. Tragedja sere. Miłość arty- 

stów w życiu i na scenie! Miłość Ojca i Syna do kokoty. — Sala dobrze ogrzana. 
  

Kino Kolejowe : 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

Dziś! Wielka premjera 
najwspanialszego 

filmu p. t. Na paryskim bruku (Mariza) 
czyli „GOLGOTA SERC KOCHAJĄCYCH" Dramat erotyczny w 8' aktach. W rolach głównych: Ramon Novarro, 

Enid Bennet, Wzlace Berry i innl. Rzecz dzieje się współcześnie w Vivienne w Bretanji i w Paryżu. 
Początek seansów o godz. 5, w niedziele | święta o godz. 4. 

ANONSI Następny program „POLICMAJSTER TAGIEJEW'* w/g powieści Gabryeli Zapolskiej. 
  

mi SPORT 
Kalturalno-Oświatowy 

ul. Ludwisarska 4, II p. 
czynny w śob., niedz. i Św.   W sobotę 7 l Lekka atletyka — film instrukcyjny. 

osz, Il. Międzynarodowe zawody narciarskie w Zakopanem. 
» II. Warszawski klub wioślarek. 

IV. P P P P W roli głównej MARY PICKFORD. 
V. W krainie lodowców. 

Ssansy w soboty od godz. 4 po poł., w niedziele i święta ód godz. 2 po pół. 
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Tani Tydzień! 

RESZTEK I WYSORTOWANYCH TOWARÓW 

Kazimierz RUTKOWSKI 

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jagieilońska 3, Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł, Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 

mictwa przyjmuje od godz. 12—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 1 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80. 

EENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do doma lub przesyłką pocztową 4-zl. Zagranicą 7 zł, CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., 

katy — 1.00 zł, za wiersz redzkcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz, Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe 

samiejscowe — 25% drożej. Dia posznknjących pracy 30% zniżki, Za numer dowodowy 20 gr. Ukłać ogłoszeń 6-cio łamowy, za 

Tani Tydzień! 

Od dnia 30 listopada do dnia 10 grudnia r. b. 

WIELKA WYPRZEDAŻ 

po niebywale niskich cenach, jakie już się nie powtórzą. 

i JJ DOMAGAŁA 
Wilno, Wielka 47, telef. 1402. 

  

Do porządku dziennego. 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

ITS ERA A GOOD OZ ZOTOET ATC WPEWOROT Z OWE RC AZ ASZO TEE ROZRODCZE 

  

giemi kamieniami. Król Wiktor Ema- 
nuel przedstawił Papieżowi ministra 

spraw zagranicznych Grandiego i in. 
dygnitarzy dworu. Królestwo zwie- 
dzili następnie kośc. św. Piotra, przy- 
klękając przed grobem św. Piotra. 

da więc żadnego znaczenia prakty- 
cznego. 

Ambasador sowiecki Sokolnikow 

wyjechał już z Moskwy i przybywa 

w sobotę do Londynu razem ż Bo- 

gomołowem, którego nominacja na 

radcę ambasady jest już oficjalnie 

wiadoma. Ambasador angielski z 

Moskwy wyjedzie do Londynu w 

sobotę. 
  

WEZWANIE 
do składania ofert. 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa dla Wilna, 

Nowo-Wilejki i Podbrodzia odda w drodze nieogra- 
niczonego przetargu dostawę arendacyjną: mięsa, ja- 

rzyn i tłuszczu dla wszystkich oddziałów Garnizonu 

Wilno, Nowo-Wilejka i Podbrodzie na przeciąg trzech 
miesięcy t. j. od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 

1930 roku. 
Miesięczne zapotrzebowanie wynesi około: 
50.000 kg. mięsa 
10.000 „ tłuszczu (słoniny) 
3.000 „ kaszy jęczm. wzgl. perłowej 
3.000 „ pęcaku 
3.000 „ kaszy kreczanej 
3.000 „ ryżu 
8000 „ makaronu 
6.000 „ mąki pszennej 50—70% 
3.000 „ grochu 
Ea я ad 
3.000 „ kaszy jaglanej wzgl. grysiku pszen. 
3000 „ ok” 5 l wsl. gey La 
200 „ włoszczyzny suszonej 
100 „ korzeni 

Dopuszezalne są oferty na jeden lub kilka oddzia- 
łów w Garnizonie, jak również oferty na poszególne 
artykuły dla całego Garnizonu. 

Oferty na powyższą dostawę należy wnosić do 

Kierownika Rejonowej Intendentury Nr. 1 w Wilnie 
ul. Legjonów 2 w terminie do dnia 16 grudnia 1929 r. 
godzina 9-ta, w którym to dniu o godz. 10-ej odbę- 
dzie się komisyjne otwarcie ofert i przeprowadzenie 
przetargu. 1 

W ofercie należy podać cenę stałą na cały czaś 
trwania umowy z dostawą do oddziałów. 

Do oferty należy dołączyć: 
1) Dowód wpłacenia wadjum w wysokości 5% 

wartości jednomiesięcznej oferowanej dostawy. 
2) Świadectwo przemysłowe. 
3) Wyciąg z rejestru handlowego. 
Dla niniejszego przetargu obowiązują następu- 

jące przepisy: 
1) Zestawienie warunków ogólnych przy dosta- 

wach wojskowych. 
2) Zestawienie warunków ogólnych i specjalnych, 

obewiązujących przy dostawie arendacyjnej mięsa 
1 tłuszczu. 

3) Przepisy o warunkach obowiązujączch przy 
składaniu ofert. 

4) Przepisowy wzór oferty. 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa zastrzega 

sobie prawo wyboru oceny i przyjęcia wzgl. odrzu. 
eenia Oferty, jak również ewentualnogo przeprowa- 
dzenia przetargu ustnego. 

Wszystkich bliższych informacyj udziela: 
Przewodniczący Garnizonowej Komisji Żywnoś- 

ciowej Wilno, Kwatermistrz 3-g0 Bataljonu Saperów 
Wileńskich koszary im. gen. Dąbrowskiego ul. Arse- 
nalska Nr. b. Е : 

Wilno, dnia 4 grudnia 1929 r. 

Garnizonowa Komisja 
Žywnošciowa Wilno. 

L. dz. 6766/Kwat. 29. 3544 

MIÓD PSZCZELNY 
Wysyłam tegoroczny pod gwarancją czysto 
pszezelny miód wraz z blaszankami i opłatą 
pocztową ku zupełnemu zadowoleniu; 3 klg.— 
zł. 11.50, 5 klg.—zł. 17.50, 10 klg.—zł. 32.00. 
J. Kwastel, Podwołoczyska (Małopolska). 

  

  

  

  

Do kompietu przyjmę 
jeszczę |—2 dzieci ze sfery intelig., 

w! wieku od lat 4—6 

A. Gizbert-Studnicka 
ul. Jezuicka 8 m. 2. 

(Ulica Jezuieka leży ztyłu pałacu woje- 

wódzkiego i wychodzi na Dominikańską). 

3549 - 4 
  

  

Pończochy staniały! 
Zawdzięczając łaskawemu poparciu naszych wy- 
robów pończoszniczych przez Sz. Klijentelę m. 
Wilna, a w związku z tem zwiększon. obrotem 

ceny wyrobów pończoszniczych zostały zniżone. 

Sprzedaż ŹRÓDŁO PIERWSZE" 
W WILNIE, UL. Ś-TO JAŃSKA 11. 2 

Dom Handi. „JULPOL'* sp. z o. o. w Łodzi. 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Jan 

Lepieszo, zamieszkały w Wilnie przy ulicy Zamko- 
wej.w domu Nr, I5 m. 2 na zasadzie art. 1030 
U..P. C. ogłasza, iż w dniu 13 grudnia 1929r. o godz 
10-ej rano w Wilnie przy ulicy Jagiellońskiej 3 
cdbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej rucho- 
mości, należącej do dłużników przedsiębiorstwa 
asenizacyjnego „Autoasenizaeja*, składającej się z 
auta ciężarowego, gumy, ramek miedzianych do rur 
i innych przedmiotów, oszacowanej dla licytacji na 
sumę 705 zł. na zaspekojenie pretensji Polskiej S-ki 
Akcyjnej „Dunlop”, 
2636/V1 

      
Komornik Sądu Grodzkiego 

(-=) J, LEPIESZO. 

„Kurjer Wileński" S-ka z ogr. Odp. Druk. „Zulcz“ Wilno, ul. Š-to Jańska 1, telefon 3-70. 

Wydawca „Kurjer Wileński** S-ka z ogr. odp. ZRABLJOT ы (2 
(w Wil 

SZĄ 

nie, 
    

z niewyjaśnionych dotychczas przy- 
czyn. W czasie prób nowego spo- 
sobu odlewania 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Miesięcznik pocztowy. Ukazał się w 

sprzedaży N-r. 1 specjalnego czasopisma, po- 
święconego zagadnieniom pocztowym p, t. 
„Miesięcznik pocztowy”. Sprawy pocztowe, 
to niezmiernie ciekawy dział administracji 
państwowej — niestety tak mało znany szer- 
szym warstwom społeczeństwa. Miesięcznik 
pocztowy, którego wydawcą jest znany w 
Wilnie, naczelnik urzędu pocztowego Wilno I 
p. Giecewicz, a redaktorem p. Tadeusz Bro- 
żek postawiony jest na bardzo wysokim po- 
ziomie nietylko ze względu na bogatą treść 
fachową, na którą składają się artykuły p. 
red. Brożka i Alfonsa Stępienia —lecz rów- 
nież, wyjątkowo jak na nasze warunki — ła- 
dną szatę zewnętrzną i typograficzną. 

Poza artykułami fachowemi uwzględnio- 
ne jest również życie organizacyj pocztowych 
na terenie wileńskiej dyrekcji P. i T. oraz 
sporo miejsca poświęcono tak aktualnemu о- 
becnie zagadnieniu jak przysposobienie woj- 
skowe i wychowanie fizyczne wśród pracow- 
ników pocztowych. 

  

stali napełnione 

się psujących. 

  

Ii-W: 

zalany 
płynną stalą. -Z pośród ofiar wybu- 
chu 3 są w stanie beznadziejnym. 

ORAZ ZRZWAPYYWOOOOACONAAO SOI ERIE OOO NO OUI 

Redakcja młodego wydawnictwa postano- 
wiła w ciągu najbliższych miesięcy rozsze- 

rzyć znacznie niektóre działy i wprowadzić 
nowe — jak dział literacki i t. d. 

Inicjatywie powstania takiego pisma nale- 
ży tylko przyklasnąć, tem więcej, że skorzy- 
stać z niego może bardzo dużo nietylko pocz- 
towiec, ale przeciętnie inteligentny czytelnik, 
znający pocztę tylko ze znaczków poczto- 
wych i depesz, które nadaje lub odbiera. Er. 

Rozmaitości 
SAMOLOTY—CHŁODNIE. 

Wprowadzone zostały w Stanach Zjedno- 

czonych przez linję lotniczą, utrzymującą 
komunikację między New-Mexico a Sam 
Francisko. Samołoty te posiadają całkowite 

urządzenie chłodnicze z napędem elektrycz- 
nym. Służą one do przewozu towarów łatwo 

„RY W. IM(CIII [a 

BIURO INŻYNIERYJNO - MELJORACYJNE 

Wilno, ul. Portowa Nr. 28, m. 6. 

3450 
  

  

  Telefon Nr. 13-11. 

"= SPOrRAdKA projekty i wykonuje roboty wodociągowe | kanalizaeyjne. — 

  

  

оООО ООО 
Zarząd Kasy Emerytalnej dla robotników Kolei Państwowych 

w Poznaniu, ul. Wierzbięcice L. 6 rozpisuje niniejszem 

KONKURS 
na wykonanie szkicowego projektu budowy domów robotniczych 

przy ulicy Rolnej-Łanowej w Poznaniu, z terminem nieodwołalnym 

do dnia 2 stycznia 1930 r. do godz. I2-tej. 

Do konkursu przywiązane są trzy nagrody: 

Pierwsza: 3.500.00 zł. 

Druga: — 2.500.00 „ 

Trzecia: 1.500.00 „ 

Warunki konkursu i podkładki wydaje za opłatą 5.00 zł. Zarząd 

Kasy emerytalnej w Poznaniu. ul, Wierzbięcice L. 6, w godzinach 

od 9 do 12. 

  

о000000888 
Ogłoszenie 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie Jan Le- 

pieszo, zamieszkały w Wiłoie perz ul. Zamkowej 15 

m. 2 na zasadzie art. 1030 U C. ogłasza iż w dniu 

80 go grudnia 1929 r. o godzinie 10 rano w folwarku 

Sałodeni, gminy rzeszańskiej, powiatu wileńsko-troc- 

kiego odbędzie się eprzedaż Z licytaeji publicznej 

ruchomości, należącej do dłużnika Jana Swarcewi- 

cza. składającej się z żywego i martwego inwentarza 

oraz kartofli t żyta, oszacowanej dla licytacji pa 

sumę 1270 złotych, na zaspokojenie pretensji Heleny 

Sorokowej. 

2535/V1 Komornik Sądu Grodzkiego 
J Lepiesze. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, III rewiru 

Konstanty Karmelitow, zamieszkaly w Wilnie przy 

ul. Gimnazjalnej 6—12 na zasadzie art. 1030 U P.C. 

podaje do wiadomości publicznej, że dnia 16 grudnia 

1999 r. o godzinie 10-ej rano w Wilnie przy uliey 

Archanielskiej 9—1 odbędzie się sprzedaż z loytacji, 

należącego do s-ki firmy „Eden* A, Weksleza majątku 

ruchomego składającego sią z kredensu, stołu, krze- 

seł, otoniany, stolika i t. p. oszacowanego na sumę 

zł. 1630 na zaspokojenie pretensji Kasy Chorveh 

m. Wilna i innych, w sumie zł 2.880 gr. 50 & %% 

i kosztami. 
: 

Spis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 

może w dniu lieytaeji zgodnie z art. 1046 U. P. C. 

2539/V1. 
Komornik Sądowy K, Karmelitow. 

Akuszerka 

Marja ТРОВ 
Agenci losowi. 
Płacimy najwyższą pro- 
wizję, zwrot kosztów po- 

dróży, kasę chorych. 
Agentom, wykazującym 

  

Student USB 
udziela korepe'ycyj 

w zakresie gimnazjum 
(przedm. fizyko matem.) 
Zgłoszenia kierować do 
Administracji pod U S.B. 

Do wynójęt 
dwa, lub trzy pokoje 

z wygodami. 
Mickiewicz: 29 m. 25, 

    

DO WYNAJĘCIA 

pokój umeblowany 
Zygmuntowska 20 m. 7 

3527 —2 

Prawnik 
poszukuje praktyki 

rejentalnej. 
Zgłoszenia do Biura Rekl.. 
Garbarska i dla A. Z, 

Panowie 
do zbierania zamó- 
wień na portrety 
w całej Polsce po- 
szukiwani za wysoką. 
prowizją i stałą pensją 
oraz kartą kolejową 
poszukiwani. Zgłosz.: 

Polskie Zakłady 
Art. Portretowe 
Kraków XV. 

      

Z: książ. wojsk, wyd, 
przez P. K. U. Wilejka. 

na imię Stefana Bołotni- 
ka r. 1883 urłewaźnia się: 

    się obliczeniem innych | przyjmuje od 9 ranc 
w zac A do 7 w. ul. Miokie- 

pensję. Bank Kredyto- | wiczą 3. m. 4, W.Zdr 
wy; BAW E Nr 8008 

+ (obojga płci 
Ludzi as KAŽDĄ SUMĘ 
inteligentnych i spryt BY WARCE 
nych—do stałej pra- | $ pom H-K. ZACHĘTA” 
cy komercjalnej, w | $Mickiewicza 1, tel 9 05 
każdym zakątku Pol- | **%%%0%0s+00 00066 
ski — poszukuje się. 
Po czteromiesięcznej 
próbie, ewentualna 
stabilizacja. Podania 
umotywowane — о- 
kladnym žyciorysem 
należy natychmiast 
nadesłać pod adre- 
sem: Krzysztofowicz 
— Lwów, Legjonów | 

3523   
  
ZA DARMO 

podam każdej pani bar- 
dzo skuteczny środek 

przeciw 

upławom 
Za szybki skutek pozo- 

stanie mi każda pani 
wdzięczną. A. Gebauer, 
Stettin, P. 6. Friedrich- 

Eberstr 105 (Niemcy). 
Dełączyć na portorja 

  
Zs. książ. wojsk. wyd. 

przez P. K. U.— Świę- 
ciany na im. Adolfa Wołka 
r. 1896 i dowód tożsam,. 
za Nr 629727 na mego 
konia, rok ur. 1918, wą- 
łach, kasztan, gwiazdka, 
strzałka —uniewaźnia stę. 

3524—0 

MAS 
Popierajcie Ligę 

Morską i Rzeczną! 

BIODER 

  

2—3 ppoł. Redaktor działa gospodarczego przyjmuje od godz. 6—7 wiecz. we wtorki I piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wydaw. 

750. Drakarmia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

w tekście I, II str. —30 gr, III, IV, V, VI—35 gr., za tekstem — 15 gr., kronika reki. - komunie 

i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, w nnmerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

tekstem 10-cio łamowy. Adzninistracja zastrzega sobie prawo zmiany termina druku ogłoszeń. 

Redaktor odpowiedzialny Antoni Wisznie wski


