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Tragedia inteligencji ukraińskiej. 
Pisma już donosiły o masowych 

prześladowaniach inteligencji na U- 
krainie sowieckiej oraz o gwałtow- 
nych demonstracjach antyukraińskich 
które odbyły się w różnych miastach 
Ukrainy sowieckiej, z powodu wykry- 
cia przez G. P. U. tajnej organizacji 
Ukraińców pod nazwą: „Związek wy- 
zwolenia Ukrainy*. Organizacje ko- 
munistyczne urządziły szereg wieców 
w Charkowie, Kijowie, Odesie, Dnie- 
propietrowsku i w innych ośrodkach 
robotniczych. Na wiecach tych prote- 
stowano przeciwko zdradzie proletar- 
jatu, popełnionej rzekomo przez nac- 
jonalistów ukraińskich, którzy, jak 
twierdzą oficjalne komunikaty sowie- 
ckie, dążą do obalenia ustroju sowie- 
ckiego i ogłoszenia niepodległości U- 
krainy. Ciekawem jest, że wiece ko- 
munistyczne nie ograniczają się do 
protestów, lecz uchwalają rezolucje, 
żądające kary Śmierci dla wybitniej- 
szych działaczy ukraińskich, areszto- 
wanych przez G, P. U. — profesora i 
członka Akademji ukraińskiej Jefre- 
mowa, profesora Hermaize, literata 
Nikowskiego i przewodniczącego głó- 
wnej rady ukraińskiej cerkwi autoke- 
falnej Włodzimierza  Czechiwskie- 
go. Jest więc rzeczą wskazaną podać 
kilka informacyj o tych działaczach u- 
kraińskich oraz o ich znaczeniu w u- 
kraińskiem życiu społecznem i naro- 
dowem. 

Profesor Sergjusz Jefremow liczy 
obecnie prawie 60 lat. Ukończył on wy 
dział historyczno-filologiczny na uni- 
wersytecie kijowskim, gdzie był jed- 
nym z organizatorów ukraińskiej hro- 
mady akademickiej oraz najbliższym 
uczniem i współpracownikiem wybit- 
nego uczonego prof. Antonowicza. 
Profesor Jefremow oddał się całkowi- 
cie działalności naukowej i w począt- 
kach tego stulecia brał czynny udział 
w ukraińskiem życiu naukowem. 
Przy jego udziale zorganizowano u- 
kraińskie towarzystwo naukowe w Ki- 
jowie, które po rewolucji zostało prze- 
kształcone w Ukraińską Akademję U- 
miejętności. Wybitny znawca historji 
literatury narodów słowiańskich Je- 
fremow w r. 1910-ym wydał pierwszą, 
systematycznie opracowaną historję 
literatury ukraińskiej, która dotych- 
czas jest prawie jedynem źródłem na- 
ukowem dla studjów historji kultural- 

„, nej Ukrainy. Prócz tego Jefremow jest 
autorem licznych monografij i dzieł 
naukowych z zakresu literatury ukra- 
ińskiej oraz prądów kulturalnych na 
Ukrainie. Po rewolucji w 1917 roku 
Jefremow bierze wybitny udział w 
organizacji ukraińskiej Akademji U- 
miejętności i staje się jej wicepreze- 
sem. Po zajęciu Ukrainy przez bolsze- 
wików Jefremow kontynuuje dzialal- 
ność naukową, lecz rząd sowiecki roz- 
poczyna gwałtowną akcję przeciwko 
Ukraińskiej Akademji Umiejętności 
chcąc podporządkować ją partji komu 
nistycznej. Przy tej sposobności roz- 
poczyna się również agitacja przeciw- 
ko Jefremowowi, który według pism 
sowieckich nie chciał pogodzić się z 
podporządkowaniem Akad. komuni- 
zmowi. Jefremowa oraz kilku wybit- 
nych uczonych ukraińskich usunięto 
wkońcu z Akademji, a na ich miejsce 
wprowadzono nowych członków ko- 
munistów, wskutek czego Akademja 
straciła swój charakter ukraiński. Od 
tego czasu Jefremow ciągle jest przed- 
miotem ataków i prześladowań ze 
strony prasy sowieckiej i partji komu- 
nistycznej. W lipcu r. b. G. P. U. are- 
sztowała Jefremowa i wytoczyła mu 
proces o organizację spisku przeciw- 
ko Sowietom. Należy zaznaczyć, że Je- 
fremow nie brał nigdy wybitnego u- 
działu w życiu politycznem. Nie był 
on nigdy ministrem ukraińskiej re- 
publiki ludowej oraz nie emigrował z 
Ukrainy i nawet nie opuszczał Kijowa 
padczas krwawych walk o posiadanie 
tego miasta. Twierdzenie pism sowie- 
ckich i oficjalnego komunikatu G. P. 
U., że Jefremow przebywał w War- 
szawie na emigracji i dopiero potem 
powrócił na Ukrainę, jest zwyczaj- 
nem kłamstwem. Ponieważ Jefremow 
nigdy nie opuszczał Ukrainy, prasa 
sowiecka zarzuca mu, że jest t. zw. 
emigrantem „wewnętrznym*, to zna- 
czy, że przebywając stale w kraju nie 
poszedł na służbę komunizmowi, po- 
zostawał zdala od polityki i prowadził 
wyłącznie pracę naukową oczywiście 
na gruncie narodowym. Obecnie G. 
P. U. na podstawie zeznań swych a- 
gentów, nie posiadając konkretnych 
dowodów winy Jefremowa usiłuje go 
przedstawić jako agenta imperjalizmu 
„sąsiedniego państwa”, Dła tych, kto 
znał apolitvczność Jefremowa, oskar- 
żenie to brzmi tak samo nieprawdopo- 
dobnie, jak gdyby ktoś usiłował przed- 
stawić Lenina protektorem religji, a 
Dzierżyńskiego filantrovem. 

Niewątpliwie interesującą posta- 
cią wśród aresztowanych działaczy u- 
kraińskich jest przewodnicz. wszechu- 

kraińskiej rady Ukraińskiej Cerkwi 
Autokefalnej, Włodzimierz Czechiws- 
ki. W roku 1918-ym był on mianowa- 
ny prezesem rady ministrów ukraińs- 
kiej republiki ludowej, lecz wkrótce 
podał się do dymisji, ponieważ był 
zwolennikiem pokojowego porozu- 
mienia się z Sowietami. Gdy wojska 
bolszewickie wkroczyły do Kijowa, 
pozostał on na Ukrainie, wycofując 
się całkowicie z życia politycznego i 
oddając się pracy religijno-społecznej. 
Bierze on czynny udział w organiza- 
cji ukraińskiej cerkwi autokefalnej, 
przyczem składa na ręce rządu sowie- 
ckiego deklarację o lojalności tej cer- 
kwi względem Sowietów. Wzrastające 
wpływy ukraińskiej cerkwi autokefa- 
Inej wywołały jednakże zaniepokoje- 
nie władz sowieckich. Rozpoczęto 
gwałtowną nagankę na duchowieńst- 
wo ukraińskie, zaś w roku bieżącym 
areszłowano kilku biskupów i co naj- 
mniej kilkuset duchownych. Czechiw- 
skiego wkońcu areszłowano, zarzuca- 
jąc mu, że wykorzystywał wpływy ce- 
rkwi na ludność, aby szerzyć agitację 
przeciwko Sowietom i przygotowywać 
powstanie oraz oderwanie Ukrainy od 
Związku sowieckiego. W ten sposób 
rząd sowiecki chce zlikwidować ukra- 
ińską cerkiew autokefalną i pozbawić 
ludność ukraińską ogniska religijnego 

Zupełnie niezrozumiałem jest are- 
sztowanie wybitnego uczonego profe- 
sora Hermaize. Jest to dawny mark- 
sista i jeden z energiczniejszych dzia- 
łaczy socjalistycznych. Przed paru la- 
ty był on mianowany kierownikiem 
katedry marksizmu przy Ukraińskiej 
Akademji Umiejętności. 

Literat Andrzej Nikowski, którego 
G. P, U. również oskarża o organiza- 
cję spisku przeciwsowieckiego, jest je- 
dynym człowiekiem wśród oskarżo- 
nych, który wyemigrował z Ukrainy 
po przewrocie bolszewickim. Przeby- 
wał on jakiś czas w Berlinie, gdzie je- 
dnakże zgłosił się do poselstwa sowie- 
ckiego, podpisując deklarację lojalno- 
ści wobec Sowietów i w ten sposób po- 
wrócił z emigracji do Kijowa. Nikow- 
ski był współpracownikiem Ukraińs- 
kiej Akademji Umiejętności i jednym 
z redaktorów wielkiego słownika u- 
kraińsko-rosyjskiego, _ wydawanego 
przez sekcję filologiczna akademii. 

Inscenizacja procesu Jefremowa i 
towarzyszy ma na celu jedynie fizy- 
czne zniszczenie inteligencji ukraińs- 
kiej oraz jej czołowych przedstawi- 
cieli. Okazało się bowiem, że polityka 
sowiecka, dążąca do opanowania kuł- 
tury ukraińskiej zakończyła się cał- 
kowitem niepowodzeniem. Na wszy- 
stkich odcinkach życia kulturalnego 
inteligencja ukraińska stawiała opór 
ofenzywie komunistycznej i wyszła 
z tej walki zwycięsko. Nie mogąc zwy- 
ciężyć w tej walce ideologicznej, ko- 
munizm ucieka się obecnie do starej, 
wypróbowanej recepty zniszczenia fi- 
zycznego wybitnych ukraińskich dzia- 
łaczy kulturalnych, aby w ten sposób 
narzucić narodowi ukraińskiemu „kul 
turę komunistyczną*. W tym właśnie 
celu G. P. U. w podstępny sposób are- 
sztowała najbardziej znanych i zasłu- 
żonych przedstawicieli inteligencji u- 
kraińskiej i inscenizuje obecnie proces 
przeciwko nim o rzekomą przynależ- 
ność do organizacji antysowieckiej i 
knowanie spisku. Już niednokro- 
tnie w analogicznych wypadkach G. 
P. U. w taki prowokacyjny sposób in- 
scenizowała procesy przeciwko nie- 
wygodnym dla władzy sowieckiej 
działaczom. Obecnie ofiarami tej pro- 
wokacji są najwybitniejsi uczeni u- 
kraińscy i tem należy tłumaczyć ogro- 
mne wzburzenie przeciwko Sowietom, 
jakie panuje wśród Ukraińców bez 
różnicy poglądów politycznych. 

M. Kowalewski. 

Odczyt premjera Świtalskiego 
Tel. od wł, kor. z Warszawy. 
Zgodnie z naszemi informacjami 

p. premjer Świtalski wygłosi w naj- 
bliższą sobotę o godzinie 5 min. 30 
w sali Filharmonji Warszawskiej od- 
czyt pod tyt. „Drugi Dzień w Sejmie". 

Zjazd 
młodzieży demokratycznej. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 
W nadchodzącą niedzielę roz- 

pocznie się w Warszawie w sali 
klubu urzędników państwowych 3 
ogólno polski zjazd Związku Pol- 
skiej Młodzieży Demokratycznej, na 
który przybędzie około 120 delega- 
tów ze wszystkich środowisk kraju. 

Wyjazd posła niemieckiego 
do Berlina. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Poseł Rauscher wyjechał wczo- 

raj wieczorem do Berlina, wezwany 
nagle przez rząd swój, w związku z 
przebiegami rokowań polsko - nie- 
mieckich. 

  

  

  

NADZWYCZAJNY TELEGRAM!!! 
Wczoraj w 2-im dniu ciągnienia 
2-ej kłasy 20-ej Loterji Państw. znów padła w kolekturze naszej 

WIELKA WYGRANA Zł. 40.000 na Nr. 69252 
Jedyna w Polsce najstarsza, największa i najszczęśliwsza kolektura 

E. Lichtenstein i S-Ka 

Powrót jeźdźców polskich. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy, 
Wczoraj rano powrócił z Ame- 

ryki zespół polskich jeżdźców, któ- 
ry na międzynarodowych zawodach 
hippicznych w Stanach Zjednoczo- 
nych zdobył słynny puhar narodów. 
Jeźdźcy polscy a mianowicie: płk. 
Dreszer, por. Gzowskj, por. Star- 
nawski i por. Zgorzelski byli przy- 
jęci przez wice-min. spraw wojsko- 
wych gen. Fabrycego. 

Dokoła zjazdu bałtyckich zw. 
miejskich w Lipawie. 

W związku ze zjazdem baltyc- 
kich związków miejskich w Lipawie 
stwierdzili uczestnicy zjazdu upadek 
portu lipawskiego. 

Nowy prezydent Szwajcarji. 
BERN, 12.XII. (Pat), Zgromadze- 

nie związkowe wybrało prezyden- 
tem federacji helweckiej na r. 1930 
p. Musy. 

Odmowa Venizelosa. 

ATENY, 12.XII. (Pat). Venizelos 
odmówił zgłoszenia swej kandyda- 
tury na stanowisko prezydenta re- 
publikj Koła polityczne uważają, że 
kandydatura Zaimisa ma najwiek- 
sze szanse i že wobec tego partja 
ludowa wežmie udzial w wyborach. 

Kandydaci na stanowisko 
prezydenta Grecji. 

ATENY, 12.XII. (Pat). Przywód- 
cy partyjni powierzyli Venizelosowi 
wybór kandydata na prezydenta re- 
publiki z pośród Zaimisa, Kafanda- 
risa i Sofulisa. Gonatas mianowany 
zostanie gubernatorem Macedoniji. 

Zaprzeczenie. 
RZYM, 12.XII. (Pat). Z kół Wa- 

tykanu oświadczono, że pogłoska o 
ustąpieniu kardynała Gasparriego i 
objęciu jego funkcyj przez monsi- 
gnore Pacelli pozbawiona jest wszel- 
kich podstaw. 

Ewakuacja Nadrenii. 
WIESBADEN, 12.XII. (Pat). Oku- 

pacyjne wojska angielskie opróżni- 
ły ostatecznie Wiesbaden. Oddział 
francuski oddał odjeżdżającym ho- 
nory wojskowe. 

Projekt reorganizacji 
przemysłu węgiowego 

w Angiji. 
LONDYN, 12.XII. (Pat). Rząd o- 

głosił projekt ustawy 0 reorganiza- 
cji przemysłu węglowego. Część 
pierwsza ustawy dotyczy rynków 
węglowych, zarówno w dziedzinie 
regulowania produkcji. jak zbytu na 
zasadzie wspólnego dla wszystkich 
zagłębi węglowych planu koordyna- 
cyjnego. Część druga dotyczy 
zmniejszenia godzin pracy w kopal- 
niach, przeciwko czemu oponują 
właścicięle kopalń. Dzień roboczy 
ma być zmniejszony z dotychczaso- 
wych 8 do 7 i pół godzin, poczy- 
nając od | kwietnia 1930 roku. 
Część trzecia upoważnia urząd 
handlu i przemysłu do powołania 
ogólno krajowego urzędu węglowe- 
go, który badać ma spory, powsta- 
łe z powodu różnic w interpretacji 
przepisów porozumienia o uregulo- 
waniu płac oraz warunków pracy i 
produkcji w kopalniach. 

Za projektem ustawy wypowie- 
dział się komitet wykonawczy związ- 
ków górniczych. Przeciwko projek- 
towi występują konserwatyści, libe- 
rali zaś wypowiadają się przeciwko 
postanowieniom rynkowym projek- 
tu, jako mogącym obciążyć konsu- 
menta na rzecz przemysłu węglo- 
wego. 

Powstanie w Chinach słabnie 
HONG-KONG, 12.XII. (Pat). Woj- 

ska rządowe zyskują na terenie na 
północ od Kantonu. Zdaje się, w 
obecnej chwili niebezpieczeństwo 
zajęcia Kantonu przez wojska re- 
wolucyjne zostało uchylone. 

Warszawa, Marszałkowska 146. 
WILNO, UL. WIELKA 44, 

3633 

Mickiewicza 5 

tel. 873 

5% 
Dawniej J. B. SEGALL Sp. Akc. 

Duży wybór PERFUMERJI, KOSMETYKI, ROZPYLACZY, 
PRZYBORÓW DO MANICURE, NESSESERÓW. etc. 

К Кр ma ł. 20 otym darmo aparat „GILLET". 

  

Kolejne konferencje. 
Prof. Bartel w Warszawie. 

Telefonem oa właskego korespondenta z Warszawy, 

W dniu wczorajszym w sytuacji 
przesileniowej nie nastąpiły żadne 
zminy. Pan Prezydent Rzplitej od- 
był ostatnio rozmowę z przywód- 
cami stronnictw sejmowych, a mia, 
nowicie przyjął pokolei, zgodnie z 
zaproszeniem posłów: .Smulikow= 
skiego (Frakcja Rewolucyjna), Chą- 
dzyńskiego (NPR prawica), Chaciń- 
skiego (Ch. D.) i Rozmaryna (Koło 
Żydowskie). 

W kołach politycznych wieczorem 
już po klubach krążyła pogłoska, 
że kancelarja cywilna wyda komu- 
nikat w sprawie rozmów Pana Pre- 
zydenta z przywódcami stronnictw 
sejmowych, Oraz że P. Prezydent 
Rzplitej odbędzie naradę z Marszał- 
kiem Piłsudskim. 

Jednakże czynniki oiicjalne in- 
iormacyj tych nie potwierdziły. Na- 
tomniast późno wieczorem nadeszła 
wiadomość ze Lwowa, że b. prem- 

jer prof. Bartel wyjechał wczoraj 
wieczorem do Warszawy na zapro- 
szenie P. Prezydenta. 

Wiadomość ta WOT potwier- 
dziła się. P. prof, Ba wyjechał 
wczoraj wieczorem ze Lwowa i dziś 
© godz. 10 rano będzie przy 
przez P. Prezydenta na zamku. Pan 
prof. Bartel oświadczył dziennika- 
rzom we Lwowie, że został wez- 
waty przez P. Prezydenta do War- 
szawy jednakże w żadnym razie nie 
poto, by otrzymać misję tworzenia 
rządu. 

Jak się dowiaduje nasz korespon- 
dent P. Prezydent postanowił odbyć 
konierencję z p. prof. Bartlem jako 
z tym, który przez 3 lata był pre- 
zesem Rady Ministrów i niewątpli- 
wie i w obecnem stadjum przesile- 
nia może dostarczyć P. Prezyden- 
towi szeregu ważkich informacyj. 

  

  

Podniesienie poselstwa amerykańskiego 
w Warszawie do 

WASZYNGTON, 12.XII (Pat.) Biały 
Dom wydał następujący | komunikat: 
Poselstwo amerykańskie w Warsza- 
wie wkrótce będziej podniesione do 
rangi ambasady. Krok ten jest komp- 
limentem dla dużej liczby ludności 
Stanów Zjednoczonych pochodżenia 
polskiego i oznacza wzrost znacze- 
nia Polski w Europie. Prezydent 

rangi ambasady. 
pośle do senatu nominację obecnego 
ministra w Warszawie Stetsona na 
ambasadora. Kongres ma uchwalić 
różnicę uposażenia, wynoszącego dla 
ambasadora 17 tys. dol. rocznie. 

Oczekiwane jest w Waszyngtonie, 
że rząd polski wzamian podniesie 
swe poselstwo w Waszyngtonie do 
rangi ambasady. 

DEBT POZO DZIOBA IS LSI SINTRA KTS 

Votum zaufania dla gabinetu Tardieu. 
PARYŻ, 12. XII. (Pat). Wobec 

postawienia przez rząd kwestji zau- 
fania lzba Deputowanych w głoso- 
waniu odrzuciła 316 głosami prze- 

ciwko 255 wniosek socjalistyczny, 
domagający się ograniczenia czasu 
ćwiczeń rezerwistów. 

  

Socjalista o reformie konstytucji austrjackiej 
WIEDEŃ, 12.XII (Pat). Na zgro- 

madzeniu mężów zaufania  partji 
socjaldemokratycznej dr. Otto Bauer 
wygłosił mowę o reformie konsty- 
tucji. Walka o konstytucję—powie- 
dział dr. Bauer—była większa i nie- 
bezpieczniejsza, niż wszystkie inne, 
które socjaldemokraci toczyli od 
czasu powstania republiki austrjac- 
kiej. Po raz pierwszy musieliśmy się 
poważnie liczyć z możliwością woj- 
ny domowej. Pragnęliśmy o ile moż- 
ności uniknąć walki zbrojnej nie 
skutkiem uczucia słabości, lecz ze 
względu na poczucie odpowiedzial- 
ności. Pokolenie dzisiejsze widziało 
już dość przelewu krwi. Klasa ro- 
botnicza popadłaby bez względu 
na wynik wojny domowej w jeszcze 
większą nędzę. Walka nasza miała 
charakter defenzywny. 

W dalszym ciągu swej mowy 
stwierdził dr. Bauer, że Heimwehra 
zapewniła sobie poparcie ze strony 
Rzymu. Przedstawiciele Heimwchry 
obchodzili poselstwa obce, zapew- 
niając, że broń Heimwehry nie jest 
skierowana przeciwko zagranicy. 
Francuskich polityków proszono, by 
pozostawili Heimwehrze wolną rękę 
w  poskromieniu socjaldemokracji, 
która jest za Anschlussem, podczas 
gdy Heimwehra doszedłszy do wła- 

dzy przeszkodzi dojściu do skutku 
Anschlussu. Faszystom włoskim po- 
wiedziano, że zwycięstwo Heimwehry 
w Austrji leży w ich interesie, gdyż 
w takim wypadku będą mogli cią- 
gnąć Austrję do włosko-albańsko- 
węgierskiej, a być może, że także 
i polskiej kombinacji państw faszy- 
stowskich. 

Dalej oświadczył dr. Bauer, że 
przyjęcie reformy konstytucji nie 
przedstawia niebezpieczeństwa, gro- 
żącego demokracji. Natomiast nie- 
bezpieczeństwo to będzie istniało 
dopóty, dopóki nie będą rozwiąza- 
ne organizacje faszystowskie. Stron- 
nictwa mieszczańskie nie mają od- 
wagi przeprowadzić rozbrojenia wew- 
nętrznego, będą jednak musiały to 
uczynić ze względu na pożyczkę 
zagraniczną. Wprawdzie kanclerz 
Schober oznajmił wczoraj, że Wło- 
chy nie będą się więcej sprzeciwia- 
ły pożyczce austrjackiej, zachodzi 
jednak pytanie, czy da ktoś Austrji 
pożyczkę bez rozbrojenia wewnętrz- 
nego. W roku przyszłym odbędą się 
prawdopodobnie nowe wybory do 
parlamentu, Jeżeli burżuazja nie prze- 
prowadzi do tego czasu rozbrojenia, 
to uczynią to socjaldemokraci po 
najbliższych wyborach. 

  

zdrowienia komunistycznej 

Bir. 285 (1630) 

WIADOMOŚCI zKOWNA 
DOOKOŁA ROKOWAŃ FINANSOWCH 

Z KŁAJPEDĄ. 
7 b. m. powróciła do Kłajpedy delegacja 

Kłajpedzian, która 3 b. m. wyjechała do Kow- 
na celem prowadzenia rokowań finansowych 
z rządem centralnym. O przebiegu rokowań 
dyrektorjum wydało komunikat urzędowy: 
„Rokowania finansowe, które prowadzona 
dotąd, aczkolwiek i nie doprowadziły do cał- 
kowitego porozumienia, to jednak dały pe- 
wnę, wyniki. 

Rozważono wszystkie ważne, związane z 
tą sprawą kwestje. Jak się obecnie już wyja- 
śniło, i podczas tych rokowań, ze względu na 
trudność materjalną, stała suma przewidzia- 
na w par. 35 statutu kraju Kłajpedzkiego, 
nie będzie ustałona. 

Wypadnie się porozumieć w tym sensie, 
że w r. 1930 i ewent, w r. ł931 kraj Kłajpedz- 
ki otrzyma jednorazową sumę, jako jego u- 
dział w ogólnych wpływach państwowych. 
Co do wysokości tej sumy rokowania właś- 
nie się toczą. 

Rokowania wypadło przerwać, gdyż Dy- 
ręktorjum ma obecnie do wykonania cały 
szereg spraw. Ustalono, iż rokowania w przy- 
szłym tygodniu będą trwały w dalszym ciągu. 

NIEZNAJOMOŚĆ JĘZ. LITEWSKIEGO 
W SĄDOWNICTWIE KŁAJPEDZKIM. 
Ostatnio miał w Kłajpedzie miejsce fakt 

następujący: pewien sędzia pokoju rozpatry- 
wał sprawę sądową, przyczem się okazało, 
że mie zna on jęz. litewskiego. W związku z 
tem zawezwał sędzia tłumaczą. Oskarżeni ję- 
dnak, opierając się na konwencji Kłajpedz- 
kiej, która głosi, że sędziowie Kłajpedzcy jęz. 
litewski winni posiadać, odmówili zeznań 2а 
pośr onietytem tłumacza i salę rozpraw opuś- 
cili. W związku z tem, panuje w Kłajpedzie— 
jak konkluduje „Rytas* wielkie poruszenie, 

KOLEJNA SPRAWA © NADUŻYCIA. 
10. b. m.. przystąpił Trybunał Najwyższy 

do rozpatrywania afery o nadużycia w elek- 
trowni w Taurogach. Na ławie oskarżonych 
zasiedli b. prezesi akcyjnego T-wa „Rubas*: 
Andżiunas, Korsakas i Kosajtis. 

ECHA WYBUCHU W LOKALU 
Komunikują z kół oficjalnych kowieńs- 

kich, że aresztowany w związku z wybuchem 
м lokalu „Żelaznego Wiłka były naczelnik 
powiatu kowieńskiego Matulewicz skaz: 
został na 3 miesiące aresztu. Redaktor „Tą- 

utos Kelias“ Garutis został wysiedlony z. Ko 
wna. Na kary mniejsze, zostało skazanych 
jeszcze kilku członków organizacji „Żelazne 
ко -Wilka“.. Czasopismo, „Tautos. Kelias“ „20- 
stało ną mocy rozporządzenia władzy rządo* 
wej zamknięte ną czas trwania stanu wojen- 
nego. 

KANDYDATURA AUKSZTOLISA. 
W ciągu najbližszych dni aczekiwany jest 

przyjazd do Kowna posła litewskiego w Tai- 
linie Auksztolisa, który ma zająć opróżnione 
przez mianowanego do Stokholmu Sawickie- 
go stanowisko dyrektora departamentu mi- 
nisterstwą spraw zagranicznych. 

SKAZANIE KOMUNISTÓW. 
Sesja Sądu Wojennego w Szawlach pod 

przewodnictwem pułk, Budrewiczusa rozwa» 
żyła sprawę członków szawejskiego oddziała 
litewskiej partji komunistycznej. Na ławię 
oskarżonych zasiadło 10 osób. Wszyscy oni 
oskarżeni byli o agitację komunistyczną 
wśród robotników i żołnierzy, Wyrokiem 'są- 
du członkowie wywrotowej organizacji, Ka- 
gan i Jankunas zostali skazani na karę śmier- 

ci. Reźnik i Elkan na 6 lat więzienia, Banię+ 
wicz na 10 lat, Paksztis na 6 mies., Kristiną- 
sówna na 12 lat, Żyliński 1 rok i pół warun- 
kowej kary więzienia, Podsądna Paksztisów- 
na i Prejksztisówna zostały uniewinnione. 

Ambasador angielski przybył 
do Moskwy. 

MOSKWA, 12.XII. (Pat). Nowo- 
mianowany ambasador angielski 
Esmond Ovey przybył dzis do Mo- 
skwy. 

Fermenty na Białorusi 
sowieckiej. 

MOSKWA, 12-XII. (Iskra). Wla- 
dze centralne otrzymały wiadomo- 
ści o nowych zamachach na dzia- 
łaczy komunistycznych na Białorusi 
sowieckiej. W miejscowości Czer- 
wony Sad, pow. Berezyna zabity 
został skrytobójczo strzałem danym 
przez okno, niejaki Romanionek, 
który agitował po wsiach za odda- 
waniem Sowietom nadmiaru zboża. 
Sprawcy zamachu zbiegli. 

W. Mohilewszczyżźnie w miejsco- 
wości Czułdycze raniono w podob- 
ny sposób strzałami oddanemi przez 
okno przewodniczącego „selsojuza“, 
Fimickiego. Fimicki był agitatorem 
za t. zw. „chlebozagotowku”. Za- 
machowców ujęto. Czynniki oficjal- 
ne przypisują organizację tych za- 
machów bogatym chłopom, t. zw. 
„kulakom“. 

Łańcucki w Mińsku. 
MIŃSK, 12-XII. (Iskra), Przybył 

tu ©Łańcucki, który wziął udział i 
przemawiał na konferencji miejsco- 
wej organizacji MOPR'u. Pozatem 
wygłosił przemówienie na dwóch 
specjalnie dla niego  zorganizowa- 
nych wiecach. MOPR uchwalił m. i. 
rezolucję, przesyłającą gorące po- 

partji 
polskiej i białoruskiej. 

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 12-XII. (Pat). Dziś 

w drugim dniu ciągnienia drugiej 
klasy 20 Polskiej Państwowej Lote- 
rji Klasowej główniejsze wygrane 
padły na numery następujące: 

40 tysięcy złotych — 69.252, 10 
tysięcy złotych — 202.599.



  

„PAX ROMANA“. 
(Korespondencja własna). 

Rzym, w grudniu 1929 r. 
Nawiązanie stosunków między 

Kwirynałem, a Watykanem stanowi 
niewątpliwie jedną z najdonioślej- 
szych zasług Mussoliniego. Tylko czło 
wiek tego pokroju eo „il Duce* mógł 
zerwać z zaśniedziałą „tradycją, któ- 
rej nikt od roku 1870 ne zdołał i nie 
odważył się przełamać. Pod jakimkol- 
wiek tedy kątem widzenia rozpatry- 
walibyśmy znaczenie faszyzmu w roz- 
woju współczesnej Italji, tej zasługi 
Mussoliniego ani negować, ani umniej 
szać nie można. 

Od czasu zawarcia paktu między 
Rzymem, a Stolicą Świętą upłynęło 
zgórą pół roku. Zbyt mały to jeszcze 
okres, aby można było wysnuwać 
wnioski o dalszem ukształtowaniu się 
stosunków. Jakkolwiek więc obecnie 
z obydwuch stron słychać — nieliczne 
coprawda głosy niezadowolenia, nie 
ulega żadnej wątpliwości, że wszełki 
pokój jest lepszy nawet od najbardziej 
pokojowej wojny. W tym kierunku 
dobra wola Papieża więcej napewno 
uczyni, aniżeli wszelkie nakazy Wiel- 
kiej Rady Faszystowskiej. 

Pierwsze łody zostały przełamane. 
Celem zakończenia okresu pertrakta- 
cyj i psychołogicznego „wyzbywania 
się antypapieskich tradycyj włoskich'* 
uroczystym akordem, włoska para 
królewska złożyła Ojcu Świętemu wi- 

zytę. Po raz pierwszy w dziejach Ita- 

Iji monarcha włoski przekroczył gra- 
nicę grodu watykańskiego. 

Uroczystość odbyła się według о- 
bowiązującego w Watykanie ceremo- 
njału Król Wiktor Emanuel i królowa 
Helena w otoczeniu cywilnej i wojs- 
kowej świty, przywdzianej w galowe 
mundury, w karocach udają się do 
Stolicy Apostolskiej. Towarzyszy im 
minister spraw zagranicznych Grandi, 
reprezentujący rząd i Mussoliniego. 
Drogę całą królestwo odbywają po- 
między dwoma szeregami wojska, re- 
prezentującemi wszelkie rodzaje bro- 
ni i wszystkie oddziały armji włoskiej. 
Przez bramę Karola Wielkiego orszak 
wjeżdża na teren Watykanu, gdzie na 
parę królewską czeka gubernator pa- 
pieski, pułk. Serafini i inni wyżsi do- 
stojnicy Stolicy Świętej. W chwili, gdy 

karoca królewska zjawia się na placu 
Św. Piotra, rozlegają się dźwięki fan- 

fary, wykonanej przez gwardję pa- 

pieską, jednocześnie orkiestra wyko- 
nuje włoski hymn narodowy. 

W uroczystym i podniosłym nast- 
roju wkraczają goście kwirynalscy w 
podwoje papieskie. Dwór Ojca Św. i 
tajni szambelani papiescy, którzy — 
jako odznaka szczególnej łaski Piusa 
XI — dobrani zostali wyłącznie z po- 
śród włoskich poddanych i szlachty 
piemonckiej, witają parę monarszą w 
przedsionku sali tronowej. Na samej 
sali Papież przyjmuje króla i królową 
Włoch. Po półgodzinnej rozmowie, 
uznanej urzędowo za „prywatną'', or- 
szak królewski z temiż honorami wra- 
ca „do Włoch*, znajdujących się w od- 
ległości kilkuset kroków. 

Królowa Helena, acz już niemłoda 
niewiasta, nie jest zwolenniczką sta- 
rej mody. Tym razem jednak musiała 
poddać się surowemu rygorowi Wa- 
tykanu, który jest nieubłagany dla no- 
woczesnych damskich strojów. To też 
zjawiła się królowa w' długiej sukni o 
długich rękawach, głowę miała okrytą 
szalem. Pragnąc podkreślić swe wzglę 
dy dla królowej, Ojciec Święty dorę- 
czył jej złoty różaniec, wysadzany dro- 
giemi kamieniami. Pozatem królowa 
obdarzona została „Złotą Różą”, naj- 
wyższem odznaczeniem papieskiem. 

Jak zwykle przy podobnych uro- 
czystościach, prócz wymiany drogo- 
cennych podarków, nastąpiła wymia- 
na orderów. Król Wiktor Emanuel u- 
Kkorowany został insygnjami papies- 
kiego Orderu Chrystusowego, „il Du- 
ce* otrzymał order „Złotej Ostrogi”. 
Ponieważ zaś Ojciec Św. żadnych or- 
derów nie przyjmuje,, król włoski u- 
dekorował wojskowym orderem Sa- 
baudzkim — łańcuchem Najświętsze- 
go Zwiastowania — kardynała Gas- 
parri. 

W ten sposėb „pax Romana“ z0- 
stał zatwierdzony między władzą 
świecką, a duchowną w kolebce kato- 
licyzmu. Przychodzi to tem łatwiej, że 
już nawet najstarsi Rzymianie, z tru- 
dem przypominają sobie owe chwile, 
gdy pociski króla Sabaudji bombar- 
dowały mury Wiecznego Miasta. N. 
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Hoover, Chiny i kolej mandżurska. 
Obecny zatarg chińsko-sowiecki, który 03- 

tatnio zaznaczył się krwawemi walkami w 
Mandžurji i lada chwila przerodzić się może 
w zawziętą wojnę dwóch potęg azjatyckich, 
mie jest — jak to tendencyjnie przedsta- 
wiają bolszewicy — spowodowany jedynie 
mieporozumieniami w sprawie kolei man- 
dżurskiej, lecz z całą oczywistością ma na ce- 
łu zbolszewizowanie Chin i uczynienie z nich 
zarzewia światowych zaburzeń. Kolej man- 
dżurska jest jednak kością niezgody między 
Rosją a Chinami już od trzydziestu prawie 
łat i posiada swą obszerną historję. 

Jako sensacyjny szczegół przytoczyć na- 
feży, że w zatargu tem, w pierwszym okresie 
jego trwania, odegrał wybitną rolę obecny 
prezydent Stanów Zjednoczonych, Hoover. 

Działo się to w roku 1901, wkrótce po u- 
fzieleniu przez, rząd chiński grupie finansis- 
tów rosyjskich, poza którymi stał rząd carski, 
koncesji na budowę kolei i eksploatację ko- 
palń w Mandżurji. Akt koncesyjny zezwalał 
również Rosji na osiedlanie wzdłuż wybudo- 
wanej linji kolejowej imigrantów. Zaraz po 
mdzieleniu tej koncesji wtargnęły do Man- 
dżurji wojska rosyjskie i pod ich osłoną Ros- 
ganie rozpoczęli rabunkową gospodarkę, bu- 
Azącą w Chinach powszechne niezadowolenie 
i oburzenie. Wobec niewątpliwego naruszenia 
przez Rosję uprawnień koncesyjnych i wi- 
docznej chęci okupowania na stałe Mandżur- 
F. rząd chiński postanowił koncesję wykupić, 
do czego dawał mu prawo jeden z paragra- 
Ffów aktu koncesyjnego. Wiecznie pusty skarb 
chiński nie miał jednak pieniędzy na wykup, 
© czem Rosjanie doskonale wiedzieli podpi- 
sując umowę i godząc się na uwzględnienie 
w niej prawa wykupu przez Chiny koncesji. 

Dr. J. J. DEGRAZIA. 
  

Wtedy właśnie rząd chiński zwrócił się z 
propozycją pośredniczenia w uzyskaniu nie- 
zbędnych na wykup kolei mandżurskiej fun- 
duszów do bawiącego wówczas w Chinach 
młodego, bo zaledwie 27-letniego inżyniera 
amerykańskiego, Herberta Hoovera, ofiaru- 
jąc mu za przeprowadzenie tej tranzakcji 
bardzo korzystne warunki. Potrzebna była 
poważna, jak na owe czasy, kwota kilku mil- 
jonów dolarów. 

Hoover z właściwą sobie energją wziął się 
do rzeczy, wyjechał na czas pewien do Euro- 
py i Ameryki, celem wyszukania finansistów 
i gdy wkrótce wrócił, rozporządzał odpowied- 
niemi funduszami. Zorganizowane zostało no- 
we konsorcjum, które dostarczyło rządowi 
chińskiemu pieniędzy na wykup koncesji od 
Rosjan i samo tę koncesję dostało. Inżynier 
Hoover osiągnął na tej tranzakcji poważne 
zyski i został jednym z głównych udziałow- 
ców konsorcjum. 

Dr. Witold Legiejko 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

na ul Kasztanową 5 m. 2 

choroby wewnętrzne 

Przyjmuje 10—12 i 6'/—8. 

  

  

Odpowiedzi redakcji. 
Bieniczanin: Nie zamieścimy, ponieważ 

jest to już bardzo spóźnione. 

Jak ścigają w Ameryce przemytników 
aikoholu- 

Szyfrowane depesze radjowe.—-Rozkazy tajne.—Forteca bootiegerow.— 
Sygnały świetlne. Przekupstwa.—Al. Capone wspólnikiem. 

Na początku bieżącego roku 
amerykańska stacja radjowa w Wa- 
szyngtonie znalazła się w kontakcie 
z dziką stacją nadawczą, która w 
regularnych odstępach czasu prze- 
syłała na krótkich falach szyfrowa- 
ne wiadomości. Ustalono, że tajem- 
nicza stacja była bardzo silna i na- 
turalnie powzięto podejrzenie, że 
służy ona celom mocno zakuliso- 
wym. 

Czynność jej została poddana 
ścisłej obserwacji, a przejmowane 
szyfrowane wiadomości--dokładnym 
zestawieniom. Przed władzami sta- 
nęło podwójne zadanie: odnależć 
klucz do tajemniczego szyfrui ozna- 
czyć położenie nieznanej stacji. 
Szyfr był niesłychanie skompliko- 
wany i zachodziła obawa, że wogó 
le nie uda się go rozwiązać. Cała 
nadzieja spoczywała w ekspercie 
szyfrowym _ ministerstwa handlu, 
F. F. Redferenie, jedynym człowieku 
w Ameryce, który mógł ten proble- 
mat wyświetlić. Po trzymiesięcznej 
pracy udało mu się rzeczywiście 
znaleźć klucz do tajemniczego po- 
rozumienia. 

Odcyfrowanie przejętych mel- 
dunków  radjowych wywołało w 
urzędowych kołach Waszyngtonu 
niesłychane poruszenie. Nie ulegało 
bowiem żadnej wątpliwości, że 
wpadnięto na trop rozległej dzia- 
łalności bootlegerów. Wiadomości 
takie jak „wjazd wolny, straż po- 
brzeżna na południu" albo „500 
skrzyń dla auta ciężarowego na 
miejscu ładunku koło wyspy“ nie 

mogły oznaczać nic innego jak o- 
strzeżenia i rozkazy, przesyłane da- 
leko położonym formacjom przez 
dobrze poinformowaną centralę. Z 
zebranego, obfitego materjału wyni- 
kało, że organizacja miała na swe 
usługi kilka okrętów i kilka stacyj 
odbiorczych na lądzie. które kiero- 
wały transportem i przekazywaniem 
złota. Codziennie radjomeldunki 
wskazywały zresztą na „wielki ruch 
w interesie" i na nadzwyczajne roz- 
gałęzienie organizacji. 

Ale najwięcej zdumiał oficjalne 
sfery waszyngtońskie fakt, że w 
wielu z tych zakonspirowanych mel- 
dunków radjowych napomykano o 
tajnych rozkazach, wysyłanych do 
organów  prohibicyjaych i do kapi- 
tanów statków nadbrzeżnych. Przed- 
sięwzięto tedy daleko  posunięte 
środki ostrożności i powierzono dal- 
sze dochodzenie tylko nielicznej 
grupie zaufanych urzędników, z o- 
bawy, aby przeciwnik nie „zwąchał 
pisma nosem” i nie uchylił się od 
dalszych obserwacyj. Najwidoczniej 
daleko sięgający system szpiegostwa 
zakonspirowanej szajki pozostał tym 
razem bezskuteczny i dzięki temu 
władze policyjne osiągnęły swój cel. 

Po odgadnięciu szyfru oficjalne 
organy waszyngtońskie przystąpiły 
do dalszej części zadania, a miano- 
wicie do odszukania zdradzieckiej 
stacji nadawczej, aby ją potem zli- 
kwidować. Udało się ustalić, że od- 
nośne fale elektryczne poruszają się 
w kierunku Nowego Jorku. Założono 
tedy dwie stacje odbiorcze, które 

КОВЕ WoILSE.N S K 

Mowa kanclerza Rzeszy w Reichstagu. 
BERLIN. 12.XII. (Pat). Posiedze- 

nie dzisiejsze Reichstagu rozpoczęło 
się o godz. 3-ej po południu. 

Pierwszy zabrał głos kanclerz 
Rzeszy Mueller, zaznaczając na sa- 
mym wstępie, że obciążenie na rok 
1930 pozostaje w ścisłej zależności 
od kwestji, czy państwa, biorące u- 
dział w reparacjach, zaaprobują plan 
Younga, czy też go odrzucą. Gdy 
jednak ujawniło się, jak powiada 
kanclerz—że rokowania w tej spra- 
wie przeciągają się zbytnio, rząd 
Rzeszy zdecydował postawić jeszcze 
w roku bież. na porządku dziennym 
Reichstagu kwestję reformy finan- 
sowej. Sprawy, związane ze zbliża- 
jącą się konferencją haską nie po- 
zwalają kanclerzowi wystąpić prze- 
ciwko zarzutom dr. Schachta, jakby 
sobie tego życzył. Odwrotnie, kan- 
clerz Rzeszy korzysta z okazji, aby 
oddać hołd prezydentowi banku p. 
Schachtowi za zasługi, jakie położył 
przy opracowywaniu planu Younga, 
w czasie konferencji haskiej. 

Na ataki, skierowane, przeciwko 
rządowi ze wszystkich stron, z po- 
wodu umowy wyrównawczej z Pol- 
ską, kanclerz Mueller odpowiada, 
iż umowa ta jest rezultatem $ 9 
planu Younga. W umowie zarówno 
Polska jak i Niemcy czynią sobie 

wzajemnie ustępstwa. Z.a ustępstwa, 
oczynione Polsce przez Niemcy, 

Polska daje cenne kompensaty. 
Przechodząc do reformy finan- 

sowej, kanclerz wymienia 2 punkty 
zasadnicze, o jakie rządowi chodzi: 
równowaga budżetowa i pokrycie 
deficytu kasowego, który z zam- 
knięciem rachunków dla roku bie- 
żącego wynosić będzie 1700 miljo- 
nów mk. Na pokrycie zaś tego de- 
ficytu jest tylko suma 1.350 miljo- 
nów marek, faktyczny więc deficyt 
wynosić będzie 350 milj. marek. 

W dalszym ciągu swego prze- 
mówienia kanclerz stawia kwestję 
zaufania, dodając, że o ile rząd ot- 
rzyma votum nieufności, a inny na 
jego miejsce natychmiast nie będzie 
utworzony, sprawa zwołania konfe- 
rencji haskiej pozostałaby pod zna- 
kiem zapytania. Z drugiej strony je- 
żeli rząd jeszcze w bieżącym mie- 
siącu nie otrzyma środków na po- 
krycie olbrzymiego deficytu kaso- 
wego, wówczas finanse Rzeszy ule- 
gną wstrząśnięciu. Pociągnie to nie- 
chybnie za sobą kryzys gospodar- 
czy. Mowa kanclerza Muellera prze- 
rywana była protestami zarówno ze 
strony komunistów, jak i nacjona- 
listów. 

Wywiad min. Mironescu. 
PRAGA, 12.XII (Pat). W dniu 

dzisiejszym przyjął minister Miro- 
nescu w salonach tutejszego posel- 
stwa rumuńskiego przedstawicieli 
prasy krajowej i zagranicznej, któ- 
rym oświadczył, że wizyta jego w 
Pradze ma charakter kurtuazyjny. 

Dalej przeszedł minister do cha- 
rakterystyki rumuńskiej polityki za- 
granicznej, która «prowadzona jest 
w kierunku propagowanej przez Li- 
gę Narodów pokojowości. Pokojo-. 
wość Rumunji posunięta jest tak 
daleko, że stara się ona nakłonić 
ku tej idei i te państwa, które są 
dotąd na rozdrożu pomiędzy poli- 

tyką pokojową a awanturaiczą po- 
lityką ' wojenną. 

Wreszcie przeszedł minister do 
spraw odszkodowań i stwierdził, że 
postanowiła pierwsza konferencja 
haska zająć się nietylko kwestją 
odszkodowań niemieckich, lecz wszy- 
stkiemi odszkodowaniami, t. j. 'i 
wschodniemi, w których Rumunja 
jest silnie zainteresowana. Sprawa 
odszkodowań interesuje Rumunję 
więcej z przyczyn politycznych, niż 
finansowych. Polityczny też jest 
charakter jej zatargu reparacyjnego 
z Węgrami. 

  

Demonstracje studentów. 
BUKARESZT, 12. XII. (Pat). 

Wczoraj w Temeswarze i Clui po- 
wracający z kongresu w Krajowaj 
studenci urządzili manifestację bę- 
dącą odpowiedzią na nieścisłe in- 
formacje, podane przez dzienniki 
węgierskie, wychodzące w Temesz- 
warze i Clui, jakoby studenci urzą- 
dzili w Krajowaj antysemickie de- 
monstracje, 

Wobec tego, že dzienniki wę- 
gierskie nie sprostowały na żądanie 
studentów w odpowiedni sposób 
fałszywej wiadomości, studenci wy- 
bili szyby w lokalach obu dzienni- 
ków, oraz zniszczyli częściowo ich 

urządzenia. Policja przy pomocy 
straży pożarnej rozpędziła manifes- 
tantów i przywróciła spokój. Podse- 
kretarz stanu Joanitzesco ošwiad- 
czył, że aresztowano winnych, któ- 
rzy będą surowo ukarani. 

BUKARESZT, 12. XII. (Pat). 
Grupa studentów wtargnęła do lo- 
kalu, w którym odbywało się posie- 
dzenie loży masońskiej Wielkiego 
Wschodu Rumunji, uszkadzając u- 
rządzenia w lokalu. Policja interwe- 
njowała, aresztując dwie osoby. — 
Podsekretarz stanu Joanitzesco pro- 
wadzi osobiście śledztwo. : 

  

Bunt więźniów. 
AUBURN (N.YORKQ). 12.XII (Pat.) 

Więżniowie, odsiadujący dlugoter- 
minowe więzienie, zbuntowali się, 
zabijając strzałami rewolwerowemi 
strażnika więziennego i zabierając 
ź sobą 7 strażników jako zakla- 
dników. Po 4-godzinnej zażartej 
walce, w której wzieli udział: po- 
licja strażnicy i żołnierze, uzbrojeni 
w karabiny maszynowe, granaty i 
bomby łzawiące, zakładnicy zostali 
uwolnieni. 

Z nadejściem jednak nocy grupa 
więżniów zabarykadowała się w jed- 
nej z cel więziennych, opierając się 
atakom. Trzej więżniowie zostali'za- 
bici, a trzej strażnicy odnieśli rany, 
w tej liczbie jeden śmiertelnie. 

AUBURN, :N. Jork), 12.XII (Pat.) 
Pięciu więżniów, którzy brali udział 
w buncie wczorajszym, zmarło. Bunt 
został całkowicie stłumiony. 
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porozumiewaly się ze sobą telefonicz- 
nie i mierzyły jednocześnie z róż- 
nych punktów zapomocą bardzo 
czułych aparatów kierunek nadawa* 
nych fal. W ten sposób oznaczono 
w przybliżeniu rejon, w którym mu- 
siała się znajdować dzika stacja na- 
dawcza. Celem szczególnej uwagi 
stał się odcinek wybrzeża koło New- 
Jersey, w obrębie zewnętrznego 
portu Nowego Jorku. Zakątek ten 
należy do najmodniejszych miejsco- 
wości w sąsiedztwie stolicy i liczni 
potentaci finansowi Wall Street po- 
siadają tam luksusowe pałace let- 
nie, z których jeżdżą w lecie do 
biur jachtami motorowemi. 

Okazało się wkrótce, że poszu- 
kiwana stacja nadawcza musi się 
znajdować w jednym z tych pała- 
cyków. Przy bliższem przeszukiwa- 
niu odnośnych terenów musiano 
przedsięwziąć szczególne środki 
ostrożności, nie ulegało bowiem 
wątpliwości, że bootlegerzy musieli 
się tu mieć na baczności bardziej 
niż gdzie indziej. Radjooperatorzy 
przeprowadzali obserwacje w- nie- 
rzucających się w oczy automobi- 
lach ciężarowych do przewożenia 
mebli. Wkrótce ustalili z całą ści- 
słością, że poszukiwana stacja mie- 
ści się w jednym z budynków pa- 
łacowego kompleksu znanego pod 
nazwą posiadłości Hammersteina. 
Nie pozostawało nic innego jak przy- 
stąpić do zniesienia centrali bootle- 
gerów. Jednakże przed powzięciem 
ostątecznej decyzji urząd prohibi- 
cyjny czekał ostrożnie przeszło mie- 
siąc. 

"Termin ataku na bootlegerów. 
został naznaczony na dzień 16 paž- 
dziernika Ъ. г. О 4'/; po południu 
tego dnia zaczęła się największa 
obława na bootlegerów, jaka miała 
miejsce w Ameryce odchwili wpro- 
wadzenia prohibicji. Uzbrojone od- 
działy agentów prohibicyjnych wtar- 

gnęły jednoczeście w 35 punktach 
wybrzeża atlantyckiego — od At- 
lantic-City do Sag Hlarbor—do róż- 
nych oddziałów  zakonspirowanej 
oragnizacji: kancelaryj, magazynów 
i przystani, i przychwyciły jej urzęd- 
ników w trakcie czynności. Najlepiej 
udał się atak na gmachy, Hammer- 
steina i radjostację. Kiedy ludzie z 
urzędu prohibicyjnego wpadli do 
lokalu tej ostatniej, operator nada- 
wał właśnie radjogram do okrętu 
transportowego, znajdującego się 
w drodze powrotnej. Nim wszakże 
zdążył posłać ostrzeżenie, miejsce 
jego przy aparacie zajął jeden z 
urzędników prohibicji, który nawią- 
zał momentalnie kontakt z owym 
okrętem. Chodziło o to, aby zwabić 
podstępnie parowiec, znajdujący się 
jeszcze poza dwunastomilową strefą 
pobrzeżną władania Stanów Zjedno- 
czonych, w rejon statków  strażni- 
czych. Ale się to nie udało. Wed- 
ług wszelkiego prawdopodobieństwa 
kapitan statku zorjentował się ja- 
kimś sposobem, że coś jest nie w 
porządku, i na wody pobrzeża nie 
wpłynął. 

Nieszkodliwe wrażenie jakie ro- 
bił nazewnątrz główny gmach pota- 
jemnej centrali ze swojemi przybu- 
dówkami i klombami kwiatów, nie 
godziło się bynamniej z urządzeniem 
wnętrza. — Urzędnicy prohibicyjni 
przekonali się, że dzięki udanemu 
fortelowi, dostała im się w ręce 
prawdziwa forteca. Wewnątrz bu- 
dynku mieściło się kilka betonowych 
barykad i cały arsenał broni. 5Коп- 
fiskowano pięć karabinów maszy- 
nowych najnowszego typu, mnóstwo 
ręcznej broni palnej i bomb gazo- 
wych. Szczególnie ważne było zna- 
lezienie książek rachunkowych przed- 
siębiorstwa, które zdradziły stosunki 
z różnemi bankami. W książkach 
tych figurowały również pod zmy- 
šlonemi nazwiskami pozycje sum, 

Maniak rachunkowy. 
Różne są na Świecie manje. Są manjacy, 

którzy chodzą ulicami wielkiego miasta i 
wszystko liczą... Liczą samochody, tramwaje, 
okna w domach, książki na wystawie księgar- 
ni. Ot, nieszkodliwi manjacy, których prześla- 
dują liczby. Jakaś choroba guza matematycz- 
nego na bezmyślnej główce. 

Mam przyjaciela: manjak rachunkowy, ale 
rozsądny praktyczny, wie co robi, wie dlacze- 
go wszystko przelicza na pieniądze i dobrze 
na tem wychodzi. Czasem wydaje mi się, że 
trzeba go naśladować. Zresztą osądźcie sami. 

Mój przyjaciel biegły rachmistrz i trochę 
manjak mówi: „Wszystko się zużywa, za 
wszystko się płaci, niema nic za darmo. Dzi- 
siaj, jak codziennie wydałem poza wydatka- 
mi na życie, mieszkanie, światło ect. 1 zł. na 
ubranie, 33 grosze na obuwie, 20 groszy na 
kapelusz, 40 groszy na palto, 40 groszy na 
bieliznę — razem 2 zł. 33 grosze na przyo- 
dziewek“. „Cztowiecze, wołam do niego, co 
to wszystko znaczy? Czy nie masz gorączki? 
"Tak źle wyglądasz! Połóż się, prześpij się 
trochę, to ci przejdzie... Teraz zkolei on pa- 
trzy na mnie z politowaniem i zaczyna swój 
oryginalny wykład. — Zrozum, powiada, że 
codziennie znaszam cząstkę mego ubrania, 
obuwia, bielizny, czy kapelusza. Przejdzie rok 
i mój dzień w dzień noszony garnitur wypo- 
wie mi posłuszeństwo, to samo po pewnym 
czasie obuwie, podobnież za kilka lat moja 
jesionka, mój kapelusz i t. d. Obliczyłem czas 
trwania i dzienny koszt zużycia każdej części 

»vodziewku. Wszystko przecież się 
znasza i po pewnym czasie będę musiał spra- 
wiać nowe rzeczy na miejsce zużytych. Skąd- 
że wezmę większą sumę, gdy mi przyjdzie 
sprawić to wszystko? Wyłliczyłem sobie, że 
mój „fundusz renowacyjny* wynosi rocznie 
850 zł, co daje dziennie po 2 zł. 33 gr., a 
miesięcznie czyni zł. 70, taką sumę wpłacam 
co miesiąc na książeczkę oszczędnościową 
P. K. O. Jest to mój „fundusz ubraniowy* 
I zamiast kupować na raty i weksle, nie prze- 
płacam, ale nabywam taniej, bo za gotówkę, 
w możliwie dobrym gatunku, zawsze jestem 
przyzwoicie ubrany i w dalszym ciągu co 
miesiąc wpłacam niejako zgóry zł. 70 do P. 
K. O., aby gdy jedną rzecz podniszczę nabyć 
za gotówkę drugą* No, i co państwo powiecie 
na takie rozumowanie tego oryginała? Kto 
wie, czy nie ma on racji. Proponuję małą 
ankietę. Napiszcie wasze zdanie o tem do 
Centrali P. K. O. w Warszawie. A może zna- 
cie jaki lepszy system tworzenia funduszu u- 
braniowego? Czekamy. M. Cz. 

Nasza uwaga pod adresem redakcji 

„Viln. Rytojus“, w której wyraziliśmy zdzi- 

wienie czemu pismo to ma za złe organiza- 

torom wieczoru ku uczczeniu pam. W. Kudir- 

ki, wygł. jednego z utworów poety litew- 

skiego w przekładzie polskim — wywołało 

ze strony tejże redakcji dość dziwne zapy- 

tanie. 

Zapytuje mianowicie nas „Vil. Ryt.“, cze- 

mu zauważyliśmy wzmiankę o wieczorze Ku- 

dirki a nie dostrzegliśmy zamieszczonej w 

tymże numerze wiadomości o sponiewieraniu 

godła Pogoni, na wieczorku w Kołtynianach 
przez członka miejscowej organizacji strze- 

łeckiej J. Szklińskiego. 

Co ma piernik do wiatraka? Owszem, ko- 

respondencja z Kołtynian również nie uszła 

naszej uwagi, nie uważaliśmy jednakże za 

swój obowiązek rozdzierania szat nad — po- 

żałowania godnym wybrykiem jednostki być 

może nie zdającej sobie nawet sprawy ze zna- 

czenia Pogoni w naszych dziejach i uważa- 

jącej ją jedynie za symbol wrogiej względem 

państwa polskiego akcji szaulisów. 

Nie znamy szczegółów tego zajścia i nie 

wiemy, co skłoniło tego sprawcę do tak nie- 

kulturalnego postępku, nie widzieliśmy więc 

możności zabierania głosu na podstawie je- 

dynie informacyj korespondenta „Vil. Ryt.“ 

ale co ma współnego wogóle powyższy wy- 

padek z programem wieczoru ku czci Ku- 

dirki? 

  

    

    

Zakaz wygłaszania mów na 
cmentarzach. 

Jak podają pisma J. E. ks. arc. 
Jałbrzykowski wydał do duchowień- 
stwa okólnik, w którym oznajmia, 
że na podstawie prawa kanoniczne- 
go osobom świeckim pod żadnym 
względem nie wolno wygłaszać prze- 
mówień na cmentarzach katolickich. 

wypłacanych przekupionym funkcjo- 
narjuszom lokalnych urzędów pro- 
hibicyjnych i innym wpływowym 
osobistościom. Nazwisk tych dotąd 
jeszcze nie podano do wiadomości 
publicznej, Wiadomo tylko, że nie- 
którzy azenci prohibicyjni w New- 
Jersey'u otrzymywali stałe pensje, 
dochodzące do tysiąca dolarów ty- 
godniowo. 

;Interesującego odkrycia dokonali 
urzędnicy prohibicyjni w małym pa- 
wilonie, wzniesionym na pagórku 
niedaleko od brzegu morza. W pa- 
wilonie tym krył się potężny reflek- 
tor, jeden z najpotężniejszych w 
Stanach Zjednoczonych, i kilka wiel- 
kich teleskopów. Z tego punktu da- 
wno  porozumiewawcze sygnały 
świetlne nadjeżdżającym statkom 
przemytniczym. Wyładowanie ładun- 
ku alkoholu odbywało się w ten 
sposób, że statek podpływał w no- 
cy do brzegu i spotykał się z tak 
zwaną „flotyllą moskitów*, składa- 
jącą się z małych, szybkich moto- 
rówek, które otaczały go jak rój 
komarów i rozbierały między siebie 
zakazany towar, który następnie 
przewoziły na ląd. Motorniczowie 
pozostawali w ciągłym kontakcie z 
centralą dzięki sygnałom świetlnym. 
Motorówki te funkcjonowały często 
jako łodzie sportowe, stanowiące 
własność hoteli i pensjonatow nad- 
brzeżnych i przynależność ich do 
flotylli moskitów była prawie nie do 
ustalenia. Jednakże przy wyżej 
wzmiankowanej obławie skonfisko- 
wano kilka tuzinów takich motoró- 
wek, stanowiących własność syndy- 

+ katu bootlegerów. 
Wogóle dokonano 35 aresztowań, 

wśród których znalazło się kilku dy- 
rektorów przedsiębiorstwa. Wszy- 
scy oni poszli pod klucz. Właściwi 
kierownicy syndykatu i bracia Ali 
Wilhelm Lilien i „referent obroto- 
wy” James Murphy uniknęli aresz- 
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Golisz 51е bez bólu tylko 
za poprzedniem natarciem 

      

  

84-a Środa Literacka. 
Może najwybitniejszą przedsta- 

wicielką powojennego pokolenia 
polskich pisarek jest p. Marja Dą- 
browska, Wielki to talent niezaprze- 
czenie. Jej np. „Ludzie stamtąd”, to 
poniekąd rewelacja świetnej plasty- 
ki wyrazu, doskonałej psychologii 
postaci, stylu niezmiernie żywego i 
barwnego a jednocześnie pełnego 
prawdziwie artystycznej prostoty. 
Wszystko jest mocne, jak cięte w 
kamieniu, a uderzające nieodpartą 
prawdą. To nie opowiadanie o żŻy- 
ciu, to samo życie! W tych ludziach 
pulsuje krew. 

Wieczór p. Dąbrowskiej był а- 
trakcją dużej miary, nawet dla goś- 
ci Śród. Znakomita pisarka obda- 
rzyła słuchaczów lekturą dwóch 
niedrukowanych jeszcze, a przezna- 
czonych do „Pamiętnika Warszaw- 
skiego", swoich utworów. Jeden to 
szkic o Orzeszkowej, napisany z 
właściwą jego autorce wnikliwością 
i prostotą, pełen ciekawych spo- 
strzeżeń i definicyj. Drugi—nowela 
p. t. „Ksiądz Filip". Jakkolwiek po- 
wstrzymujemy się od przypisywania 
autorce jakichś publicystycznych ten- 
dencyj, uważając tę nowelę prze- 
dewszystkiem za dzieło sztuki a 
wszelkie imputacje tendencyjne ar- 
tyście pisarzowi za rzecz zasadniczo 
chybioną, nie możemy się powstrzy- 
mać od stwierdzenia: jakże „na cza- 
sie" jest to wszystko o czem się w 
„Księdzu Filipie" mówi! Ilež glębo- 
kiej w tem prawdy, wyrażonej tak 
często w niezmiernie prostych slo- 
wach tych „ludzi stamtąd*. Jakież 
aktualne i dotkliwe, codzień niemal 
nam się narzucające problemy są 
tam mądrze i serdecznie  poru- 

szone, 
Dyskusji nie było, a byłaby cie- 

kawa zarówno ze względu na treść 
jak i formę utworu. s. k. 

T-wo Przeciwgruźlicze 
w Polsce. 

W Polsce istnieje 128 Towarzystw Prze- 
ciwgruźliczych, jak na 30miljonowy naród 
zbyt mało. Przeto wałka z gruźlicą jest w 
Polsce dopiero w zaraniu. Potrzebne są wy- 
siłki całego społeczeństwa! Popierajcie walkę 
z gruźlicą. Żądajcie i kupujcie „nalepki prze- 
ciwgruźliczel 
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WALUTY i DEWIZY: 
Dolary . . « . . . 8,897/,—8,917/,9—8,877/,ę 
Belgja . . « „ « - - 124,73—125,04—124,42 
Kopenhaga . + „ 239,07—239,67—238,47 
Londyb se also. 1% 43,48'/,—43,59—4 ,871/, 
Nowy York . „ . . + 8,884/;—8,00*/,—8,56*/ 
Paryż . . »« « « « 85,08'/,—35,17'/,—35,00 
Praga. . . . + . . . 26, 4'/,- 26,49—26,86 
Szwajcarja . . . . . 173,10—173,53—172,67 
Stokholm  . . . . « 240,51—240,91 239,74 
Marka niemiecka . . . . . . .. 21324 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka inwestyć. - -. . . « « « - „117,25 
Premjowa dolar. . - + - - + «*. 67,00 
5% konwersyjna . . - . . . . . - » 49,75 
10% kolejowa „ . . . - . . . + - „ 102,50 

8% L. Z. B. G.K. 1 B. R., obl. B. 6. K. 94, 
"Ta SAMA ZE Z6 та noża OŚĆ 83,25 
4:/,05 ziemskie . 
8% warszawskie . 
8% Częstochowy 
8% Łedzi 
10% Radomia 

  

towania tylko dlatego, że bawili w 
owym czasie zagranicą. 

Syndykat Hammersteinowski cie- 
szył się nadzwyczajnym „ruchem w 
interesie". Jak się okazało ze znale- 
zionych książek, czysty dochód wy- 
niósł w ostatniem półroczu 2.000.000 
dolarów. Złota dostarczało siedem 
banków nowojorskich, które dobrze 
musiały wiedzieć o rodzaju działal- 
ności klientów i z tego powodu zo- 
stały mocno skompromitowane. In- 
teresujący dział książek rachunko- 
wych stanowiły sumy, wypłacane 
przekupionym agentom prohibicyj- 
nym, które, jak już wspomniałem, 
wynosiły do tysiąca dolarów tygod- 
niowo na głowę. 

W książkach tych powtarzało się 
szczególnie często nazwisko potęż- 
nego herszta przemytników Chica- 
gowskich Al Capone'go, jako do- 
starczyciela złota i jednocześnie kli- 
enta. Raz jeszcze potwierdziło się, 
że nie było w Ameryce większego 
bezprawnego przedsiębiorstwa, w 
któremby nie brał udziału ten lumi- 
narsz amerykańskiego podziemnego 
świata. To, że z powodu niedozwo- 
lonego noszenia broni, został obec- 
nie skazany na rok domu popraw- 
czego, który odsiaduje w Filadelfji, 
nie położyło bynajmniej kresu jego 
ruchliwej działalności. Jest to pierw- 
sza kara więzienna, jaka spadła na 
tego potentata przestępców amery- 

kańskich, który ma na sumieniu 
dziesiątki mordów. Cała Ameryka 
jest przekonana, że uwięzienie Ca- 
pone'go nie nastąpiło wbrew jego 
woli i że uważa on teraz grube mu- 
ry więzienia za najlepszą ochronę 
przed kulami swoich wrogów. Rzecz 
zrozumiała, że jego różnorodne tran- 
zakcje mie uległy, z powodu zamiesz- 
kania w domu poprawczym, żad- 
nej przerwie. 

Przedruk wzbroniony. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Z działalności grupy regjonalnej B. B. W. R. 

+- Głębokie. Odbył się tu wiec, na 
którym wygłosił dłuższe przemówie- 
nie p. senator Józef Trzeciak. Zebrani 
jednomyślnie uchwalili rezołucję, w 
której uznają za słuszne dotychcza- 
sowe postępowanie BBWR, mające na 
celu rozwój potęgi państwa i wzboga- 
cenie obywateli, wreszcie wyrażają 
wdzięczność Szefowi Rządu p. Pre- 
smjerowi Świtalskiemu za wyraźne i 
zdecydowane stanowisko zajęte w je- 
go odczycie z dnia 19 ub. m. 

-+ Dokszyee. Na zebraniu ludno- 
ści miejscowej w liczbie 150 osób, p. 
Józef Szukiewicz wygłosił referat p. 
t. „Rozważania ustrojowe”. W końco- 
wej rezolucji zebrani żądają przep- 
rowadzenia zmiany Konstytucji i wy- 
rażają pełne zaufanie dla działalności 
BBWR. Po zakończeniu zgromadzenia 
odbyła się konferencja z mężami za- 
ufania BBWR, poświęcona sprawom 
organizacyjnym. 

  

Ucieczka z „raju”* bolszewickiego. 
Przed kilku dniami w rejonie odcinka gra- 

nicznego Stołpce zbiegło do Polski przed re- 
presjami władz sowieckich dwóch profeso- 
rów Akademji Nauk w Mińsku oraz nauczy- 
<iel Polak, Jan Domaniewicz. Zbiegowie оро- 
wiadają iż władze sowieckie poczęły stoso- 

wać ostre represje i prześladowania ruchu 
wolnościowego na Białorusi sowieckiej. 

W ciągu bieżącego roku szkolnego w 
Mińsku zmieniono 13 profesorów oraz w wy- 
niku czystki zwolniono i aresztowano zgórą 
20 osób, których zesłano w głąb Rosji. 

Prace kulturalno-społeczne w pow. sokólskim. 
Prace samorządu powiatu sokólskiego, 

dzięki programowo zakreślonemu kierunko- 
"wi, rozwijają się od paru lat systematycznie 
i wciągając w orbitę swych dążeń szerokie 
"warstwy społeczeństwa, stopniowo rozbudo- 
wują poszczególne dziedziny życia społecz- 
mego. 

Jaskrawym dowodem dorobku tych prac 
może posłużyć. dzień 20 listopada r. b., który 
przeszedł pod znakiem różnorodnych uroczy- 
stości. 

Przybyły w tym dniu z Białegostoku wo- 
jewoda p. Kirst, dokonał otwarcia szeregu 
wystaw, zwiedził ośrodki pracy kulturalno- 
oświatowej, zetknął się z miejscowem spo- 
łeczeństwem, wynosząc wrażenie twórczej i 
realnej pracy. 

W dziedzinie opieki społecznej została 
uruchomiona stacja opieki nad matką i dzie- 
ckiem, oraz otwarto przychodnię przeciw- 
gruźliczą. Prowadzone przez miejscowe ko- 
ło ziemianek przedszkole dla najbiedniejszych 
dzieci, może służyć wzorowym przykładem 
dia innych tego rodzaju instytucyj. Wysta- 
wa prac przysposobienia wojskowego i wy- 
chowania fizycznego uwidoczniła, jak znacz- 
me postępy w tym kierunku poczynił miejs- 
cowy oddział, skupiający liczne rzesze mło- 
«dzieży wiejskiej. 

Na zakończenie odbyło się otwarcie przez 
'p. wojewodzinę, jako protektorkę, powiato- 
wej wystawy przemysłu ludowego, barwnie 
i pomysłowo, a z wielkim nakładem pracy 
«urządzonej. 

Wystawa przemysłu ludowego w Sokół- 
«e dowiodła jak wdzięczne i celowe zadanie 
ma społeczeństwo w pracy nad podniesie- 
niem przemysłu ludowego, tej dziedziny žy- 
cia gospodarczego wsi naszej, która, poza nie- 
znacznemi wyjątkami, jest w kompletnem za- 
niedbaniu, 

GSZMIANA 
+ Sprawa pobytu w Wileńszezyźnie Pana 

Prezydenta. Na ostatniem posiedzeniu Wy- 
działu Powiatowego omawiano sprawę Sspo- 
dziewanego w roku przyszłym pobytu Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckiego. 

W tej sprawie, prezes Związku Ziemian p. 
Żyliński zwołał na najbliższe dni walne ze- 
"branie Związku Ziemian pow. oszmiańskiego. 

+ Umorzenie pożyczek. Odbyło się tu 
posiedzenie Powiatowej Pożyczkowej Komi- 
sji odbudowy. Komisja rozpatrzyła ogółem 
126 spraw. Umorzono pożyczki w 100 proc. 
dla 117 dłużników na łączną sumę 61.322 zł. 
dalej w 50 proc. — 1 dłużnikowi. Odmówio- 
mo umorzenia pożyczki 8 dłużnikom na su- 
amę 2.842 zł. 

-+ Dni przeciwgruźlicze. Przy udziale 
przedstawicieli tut. społeczeństwa, a szcze- 
gólnie miejscowych sfer lekarskich zorgani- 
zował się Komitet Dni Przeciwgruźliczych, 
który rozpoczął zaraz pracę około przygoto- 
"wania zbiórki funduszów na walkę z gruźlicą 
Komitet wykonawczy tworzą: starosta Kowa- 
łewski, jako przewodniczący oraz pp. dyr. 
Aleksander Sawicz, insp. szkolny R. Drews 
i pom. insp. sam. Kamiński. G 

+ Tutejsze Koło Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet rozpoczęło dożywianie biednej 
„dziatwy szkoły powszechnej w  Oszmianie, 

A przecież przy zachowaniu cech dawnych 
tradycyj przemysłu ludowego, przez umie- 
jętne wyszukanie źródeł zbytu i opiekę nad 
wytwórcami — z tej napozór skromnej ga- 
łęzi gospodarczej można wytworzyć poważne 
źródło dochodu gospodarstw małorolnych. 

Doceniając doniosłość tego zagadnienia, 
w marcu r. b. przy wybitnem paparciu i z 
inicjatywy p. wojewody białostockiego, pow- 
stało wojewódzkie towarzystwo popierania 
przemysłu ludowego w Białymstoku, rozsze- 
rzając zakres swych prac, przez tworzenie po 
wiatowych oddziałów. Jeden z nich powstał 
również i w Sokółce — wyrazem zapocząt- 
kowanych prac było urządzenie wystawy. 

Z innych prac, podejmowanych bezpo- 
średnio przez samorząd, lub też przy jego u- 
dziale i poparciu finansowem, wysuwa się 
na czoło dziedzina popierania kultury rolnej. 

W roku bieżącym były zorganizowane 
konkursy rolnicze wśród młodzieży wiejs- 
kiej, wynik których ze względu na duże zain- 
teresowanie młodzieży i wykazanie korzyści 
starszym był bardzo dodatni. 

Gałąź budowlana jest popierana przez 
rozstawienia rasowych rozpłodników, urzą- 
dzanie pokazów bydła, zakładanie mleczarń. 
W pracach tych, jak to zresztą da się zaob- 
serwować wszędzie, są pewne luki, lecz same 
metody wcielania w życie zamierzeń, rokują 
widoki należytego i szybkiego postępu. 

Dla cełów propagandowych Sejmik pro- 
wadzi pokazową fermę rolniczą w Sokółce. 
a instruktorzy rolni z ramienia organizacji 
społeczno-rolniczej zakładają we wsiach sko- 
masowanych przykładowe gospodarstwa. — 
Znacznem ułatwieniem prac nad podniesie- 
niem rolnictwa jest, bardzo szybkiemi kro- 
kami postępująca akcja scaleniowa gospo- 
darstw, znajdujących się w Aaiezowajcy: 

M. 

Dożywianych jest ogółem około 100 dzieci. 
Koszta ponosi z własnych funduszów Koło 
Związku. 

ŚWIĘCIANY 
-- Wieczorek lHstopadowy W rocznicę 

powstania listopadowego urządzono w Świę- 
cianach w sali gimnazjalnej wieczorek, na 
który złożyły się: przemówienie, śpiew, de- 
klamacje i odegranie przez amatorów utworu 
scenicznego pod tytułem „Dramat jednej no- 
cy“. 

O ile z jednej strony inicjatorom wieczor- 
ku i wykonawcom należy wyrazić uznanie za 
pamięć wielkiej rocznicy, to o tyle krytycznie 
nieco należy popatrzeć na program tego wie- 
czorku, albowiem utwory śpiewane nie od- 
powiadały swą treścią poważnemu nastrojowi 

Przemówienie jednego z nauczycieli gim- 
nazjalnych, aczkolwiek prelegent poruszył w 
niem pewne interesujące momenty z prze- 
biegu powstania na terenie powiatu Święciań- 
skiego, również wzbudziło w słuchaczach pe- 
wne zastrzeżenia i, jak się wyrażano, było 
ono ilustracją do mowy Ministra Oświaty 
Czerwińskiego w Wiłnie, albowiem w prze- 
mówieniu tem winno było znaleźć się miejs- 
ce nietylko dla księdza Skorupki, ale i dla 
prac niepodległościowych ostatniego ćwierć- 
wiecza i dla osoby Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. Słuchacz. 

  

Z SĄDÓW 
  

  

Bestjalska zbrodnia felczera. 
Zarżnął i poćwiartował swą kochankę. Chory umysłowo 

czy sprytny symulant? 

Jakież przerażenie ogarnęło Władysława 
Piotrowskiego, przechodzącego dróżką leśną 
wpobliżu wsi Małajkowszczyzna, tuż pod Li- 
dą, kiedy pomiędzy krzakami spostrzegł 
dwie, jakby do niego wyciągnięte z mchu rę- 
<e kobiece. 

o opanowaniu lęku, Piotrowski zbliżył 
się do upiornego wprost miejsca i ku najwię- 
kszej zgrozie rozpoznał w kałuży zaskrzep- 
łej krwi obnażony tułów ludzki bez głowy 
i nóg. В 

Piotrowski, jak mógł najprędzej, pobiegł 
ma posterunek policji, gdzie bez tchu zaalar- 
maował o swem odkryciu. 

Na miejsce delegowano funkcjonarjuszy, 
którzy we wskazanem miejscu istotnie zna- 
łeźli tułów najwyraźniej kobiecy w stanie 
rozkładu. 

Po przeszukaniu najbliższej okolicy, od- 
maleziono w jednem miejscu zakopaną głowę 
s, powyrywanemi całemi puklami włosami, 
zaś w innych miejscach dwie oddzielnie rów- 
mież zakopane nogi, a dalej nieco natrafiono 
чаа okrwawioną piłkę ręczną i nóż stołowy, 
stanowiące najwidoczniej narzędzia bestjal- 
skiego mordu. 

W drodze zarządzonych wywiadów wkró- 
tce udało się stwierdzić, iż poćwiartowane 
cialo — to trup niejakiej Marjanny Sitkow- 
skiej, przyjaciółki felczera z Małajkowszczy- 
zny, Ignacego Wróblewskiego, która przed 
*kilku tygodniami zniknęła bez śladu. 

Zapytywany kilkakrotnie przez sąsiadów 
Wróblewski twierdził, iż Sitkowska wyjecha- 
łą do Baranowicz po dokumenty. 

Jednocześnie jeden z sąsiadów w odnale- 
zionej na miejscu przestępstwa pile poznał 
«wą własność, pożyczoną Wróblewskiemu do 
rozpiłowania drzewa. 

Indagowany Wróblewski początkowo od- 
pierał zarzuty jakoby miał być sprawcą mor- 
du, lecz po kilku dniach z całą rezygnacją 
oświadczył, że to on zamordował Sitkowską 
ponieważ już mu się ona naprzykrzyła i 
chciał się żenić z inną. Na postanowienie u- 
wolnienia się od Sitkowskiej wpłynęło głów- 
nie to, że, jak się dowiedział była oma przy 
nadziei powicia dziecka. 

Krytycznego dnia t. j. w piątek po Zielo- 
mych Świątkach, jak dalej zeznawał Wrób- 
Jewski, nad wieczorem wyruszył z Sitkowską 
па wycieczkę do lasu. Usadowiwszy się w 
krzakach libacjowali, wypijając wiele wódki. 
W przystępie podnieconego alkoholem tem- 
„peramentu Wróblewski dał folgę swej chuci, 

a kiedy ostygł, rzucił się na niepodejrzewu- 
jącą niczego złegoSitkowską i nożem zadał 
jej okrutne cięcie w szyję, przenikające aż do 
kręgosłupa. Następnie wijącą się w męczar- 
niach Sitkowską począł ćwiartować, odpiło- 
wywując jej głowę i później kolejno obie nogi 
Odcięte części ciała zakopał w różnych miej- 
scach, a zdarte z trupa poszarpane ubranie, 
bieliznę i obuwie częściowo zabrał ze sobą 
i spalił. Niektóre zaś strzępki ubrania odna- 
leziono na miejscu zbrodni. 

Sądząc, że zbrodnia nie wyjdzie na jaw, 
umizgał się do kilku w okolicach kobiet, obie- 
cując żeniaczkę. 

Po tak ponurem zeznaniu zbrodniarz po- 
padł w kompletną depresję. Prosił o ukaranie 
go jak najsurowiej, najlepiej śmiercią. „Łeb 
za leb“ — powiedział kończąc swą, krew ści- 
nającą spowiedź. 

Ponieważ w Małajkowszczyźnie, dokąd 
przybył zaledwie przed kilku miesiącami, nie 
wiele go znano, przeto zasięgnięto wiadomoś- 
ci o nim w innych miejscowościach gdzie po- 
przednio przebywał. 

Okazało się, iż przybył on z Zakroczymia, 
gdzie zetknął się z Sitkowską, którą podawał 
za swą służącą, chociaż sąsiedzi wiedzieli, że 
łączą go z nią bliższe stosunki. 

Poprzednio mieszkał w Płońsku z żoną 
Amelją i dziećmi. Policja starała się odna- 
leźć rodzinę Wróblewskiego, lecz wszystkie 
wysiłki w tym kierunku nie dały rezultatów. 
Stwierdzono jedynie, że ostatnio usiłował on 
uchodzić za kawalera, nie wspominając nic 
o żonie. 

Wkrótce po zaaresztowaniu Wróblewski 
począł zdradzać objawy choroby umysłowej, 
wobec czego poddano go badaniom Iekars- 
kim. D-rzy Jastrzębski i Erdman stwierdzili 
symptomata stanu anormalnego, jednak oś- 
wiadczyli iż może to być jedynie smulacja, a 
wobec tego zalecili poddać go 5-ciotygodnio- 
wej obserwacji klinicznej. 

Sprawa ta znalazła się na ostatniej sesji 
sądu okręgowego w Lidzie. 

Oskarżony zachowywał się nienormalnie, 
dając na pytania sądu niedorzeczne odpo- 
wiedzi. 

Celem ustalenia stanu psychicznego sąd 
pod przewodnictwem wiceprezesa wydziału 
karnego p. M. Kaduszkiewicza przy udziale 

  

pp. sędziów K. Brzozowskiego i S. Miłasze- . 
wicza postanowił sprawę odroczyć i poddać 
oskarżonego Wróblewskiego obserwacji le- 
karskiej. Ka-er. 
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Zuchwałe włamanie. 
Złoczyńcy zaopatrzyli się w kilkaset par śniegowcówi kaloszy. 

'We środę w poładnie pracowniey przed- 
sławicielstwa ryskiej fabryki wyrobów gu- 
mowyeh „Quadrat* (ul. Niemieeka 28) po ot- 
warciu składu swych towarów, mieszczącego 
się w murowanym budynku wewnątrz posesji 
przy ul. Suboez 5, skonstatowali wielki nie- 
ład. Paki z towarami porozbijane, a wyroby 
porozrzucane świadczyły o gospodarce nie- 
proszonych gości. 

Po bliższem obejrzenia składu znaleziono 
znaczny otwór uczyniony w jednej ze ścian 
przylegającej do składzika, należącego do do- 
zorcy domu. 

Na miejsee włamania przybyła zaalarmo- 
wana polieja, która ustaliła niezbicie, że zło- 
czyńcy zakradli się do składziku, skąd rozpo- 
częli swą nieeną robotę, przebijając dość gru- 
by mur i ezyniąe w ten sposób przejście do 
składu przedstawieielstwa. 

Włamywacze osłonięci od zewnątrz czuli 
się zupełnie bezpiecznie, to też rozbijali pakę 
po pace, wybierając z nich najlepszy towar 
sezonowy, jak damskie óniegowee ostatniej 
mody i męskie kalosze. 

Według dokonanych obliczeń, okazało się 

iż złodzieje z 15 rozbitych skrzyń zdołali wy- 
nieść 300 par Śniegoweów i 30 par kaloszy 
ogólnej wartości 7.000 zł. 

Niewątpliwie złodzieje musieli być dosko- 
nale obznajomieni z terenem i ze zwyczajami 
firmy oraz dobrze przyszykowani do wyko- 
nania zamierzonej kradzieży. 

Wyłom uezynili w miejseu, gdzie prze- 
chodzi kanał kominowy, ezem uprościli 80- 
bie znacznie pracę. 

Nadto zwraca uwagę, iż włamywacze do- 
skonale orjentowali się, że w tym czasie do 
składu nikt nie przyjdzie. 

Dodać należy, że po raz ostatni skład ten 
był otwierany w czwartek dn. 5 b. m., a więe 
włamanie, a następnie kradzież dokonana 
była w ciągu 6—7 dni ostatnich. 

Jakim sposobem tak wiele towaru o dużej 

objętości mogli złoczyńcy przenieść, nie 
zwróciwszy na siebie uwagi dozorey i liez- 
nych lokatorów tego domu, stanowi niełada 
zagadkę, której rozwiązaniem zajął się wy- 
dział śledezy. 

Przypuszezalnie złoczyńcy zrabowany 10- 
war przetranzlokowali do Litwy. 

Aresztowania wśród członków „Cukumft” 
i „Bundu”. 

Władze bezpieczeństwa publicznego zarzą- 
dziły ostatnio szereg rewizyj wśród członków 
organizacji „Bundu* i „Cukumft* (Przysz- 

łość). W wyniku przeprowadzonych rewizyj 

aresztowano 70 osób z Ofenbachem i Rybą 

(sekretarzem związku pracowników odzieżo- 
wych) na czele, Wszyscy aresztowani osadze- 
ni zostali w więzieniu Łukiskiem pod zarzu- 
tem zorganizowania w Wilnie ulicznej de- 
monstracji antypaństwowej. 

KRONIKA 
Dziś: + Lucji P. M. 

Jutro: Dyoskora i Herona, 
  

     
Wschód słońca—g. 7 m. 30 

Grudnia | Zachód _„ —g. 15 m. 26 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorolegicznego 

U. 8. B. z dnia 12XII —1929 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 753 
Temperatura srednia: -|- 3 C? 
Opady w milimetrach: 1'/ 
Wiatr: południowy. 
Uwagi: pochmurno, desz, śnieg. 

Minimum: 0 
Maximum: - 4 
Tendencja barometr.: spadek cišnienia. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 

— Eksportacja zwłok ś.p. Napoleona Rou- 

by odbyła się wczoraj, w czwartek o godz. 

5-ej po poł. z domu żałoby przy ul. Stycznio- 

wej do kościoła św. Jakóba. 
Kondukt prowadził proboszcz kościoła 

Bernardyńskiego ks. Kretowicz.  Uczenice 
miejskiej szkoły powszechnej Nr. 17 niosły 
przed konduktem wieńce. Za trumną prócz 
rodziny i najbliższych znajomych szli przed- 
stawiciele Syndykatu Dziennikarzy Wileńs- 
kich oraz świata literackiego i artystycznego 
m. Wilna. Zwłoki złożono na katafalku w ko- 
ściele św. Jakóba, gdzie dzisiaj w piątek o g. 
10-ej rano odprawiona będzie żałobna msza, 
po której kondukt wyruszy na cmentarz Ber- 
nardyński. 

— Kondoleneje. Z powodu zgonu Ś. p. 
Napoleona Rouby p. Wojewoda Wileński 
przesłał na ręce wdowy pismo kondolencyjne. 

— Syndykat Dziennikarzy Wileńskich wy- 
stosował do wdowy po zmarłym ś. p. Napole- 
onie Roubie pismo z wyrazami najgłębszego 
współczucia. 

KOŚCIELNA 
mini 

— Roraty na intencję członków Chrześci- 
jańskiego Związku Handlarzy Mięsnych i Wę- 
dliniarzy odprawione zostaną w niedzielę 15 
b. m..o godz. 6.30 rano w kościele Serca Je- 
zusowego. 

— Nabożeństwo roratnie na intencję czł. 
Chrześcijańskiego Związku Pracowników Ho- 
telowych będzie odprawione w niedzielę 15 
b. m. o godz. 6-ej rano w kościele Św. Kazi- 
mierza. 

GSOBISTE 

— Kurator Okręgu Szkolnego p. Pogo- 
rzelski wyjechał na dwa dni w sprawach słu- 
żbowych do Warszawy. Zastępuje kuratora 
naczelnik wydziału p. Kuczewski. 

URZĘDOWA 
— Zmiany personalne w Urzędzie Wojew. 

i Starostwie Grodzkim. Jak się dowiadujemy, 
z dniem 16 grudnia b. r. zajdą następujące 
zmiany i przesunięcia personalne w Urzędzie 
Wojewódzkim i Starostwie Grodzkim: do- 
tymczasowy wojewódzki inspektor starostwa 
p. Aleksander Żyłko obejmie stanowisko wo- 
jewódzkiego inspektora związków komunal- 
nych. Stanowisko zaś wojewódzkiego inspe- 
ktora starostw obejmie p. Wacław Lemie- 
szewski, kierownik oddziału organizacyjnego 
w Urzędzie Wojewódzkim. 

Sekretarz osobisty p. Wojewody p. Stanis- 
ław Sianiewicz obejmie stanowisko referenta 
prezydjalnego. Na stanowisko sekretarza 0so- 
bistego p. Wojewody wyznaczony został p. 
Bohdan Wendorff. 

Radca wojewódzki p. Józef Kozieradzki 
został przydzielony na stanowisko zastępcy 
starosty grodzkiego, dotychczasowy zaś za- 
stępca starosty grodzkiego p. Antoni Dwo- 
rzecki-Bohdanowicz zostaje przeniesiony do 
Urzędu Wojewódzkiego na stanowisko kiero- 
wnik oddziału administracyjno-prawnego i 
zastępcę naczelnika wydziału administracyj- 
nego. 

"Referat w VIII st. słŁ p. Daniel Wojtkie- 
wicz został przeniesiony ze starostwa wileń- 
sko-trockiego do służby w wydziale ogólnym 
Urzędu Wojewódzkiego. 

Jednocześnie p. Wojewoda zarządzi z dn. 
16 grudnia częściową zmianę zakresu działa- 
nia w niektórych wydziałach Urzędu Woje- 
wódzkiego, polegającą na tem, że do wydzia- 
łu bezpieczeństwa publicznego przechodzą z 
wydziału administracyjnego sprawy porząd- 
ku publicznego i widowiskowe, zaś do wy- 
działu administracyjnego z wydziału samo- 
rządowego — sprawy aprowizacyjne. 

ADMINISTRACYJNA 

— Paszporty nansenowskie. Na mocy za- 
rządzenia odnośnych władz poszczególne sta- 
rostwa przystąpiły już do wydawania pasz- 
portów nansenowskich posiadaczom wszel- 
kich kart pobytu i t. p. dokumentów, które 
były wydane osobom nieposiadającym usta- 
lonego obywatelstwa. A 

MIEJSKA 

— Na gwiazdkę w ochronach miejskich. 
W związku ze zbliżającemi się świętami Bo- 
żego Narodzenia magistrat m. Wilna posta- 
nowił wyasygnować dodatkowo na urządze- 
nie gwiazdki w ochronach miejskich po 2 zł. 
na dziecko. 

WOJSKOWA 

— Zasiłki dla rezerwistów. W dinu 4 b. m. 
zwolniony został ostatni turnus, powołanych 
w roku bieżącym w charakterze rezerwistów 

  

na ćwiczenia wojskowe. Na mocy przepisów 

obowiązujących podania o zasiłki przyjmo- 

wane są przez odnośne urzędy w terminie 

1-no miesięcznym od daty zwolnienia z ćwi- 

czeń, tak więc ostateczny termin przyjmowa- 

nia podań trwać będzie do 4 stycznia 1930 r. 

Wszelkie spóźnione podania nie będą rozpa- 

trywane. 

SPRAWY PRASOWE 
— Nowe czasopismo białoruskie. W dniu 

wczorajszym ukazało się nowe czasopismo 

białoruskie, tygodniowe p. t. „Napierad”. 
Jak podano we wstępie w powyższem piśmie 

udział biorą Marfa Zeniukowa, radny miasta 

K. Kruk, Antoni Łuckiewicz, poseł na Sejm 

Łotewski Wł. Pigulewski, S. Soroko, Antoni 

Trepka, Józef Sznarkiewicz i inni. rt. 

SPRAWY SZKOLNE 
/ — Wydział komunalny przy Instytucie 

Nauk Handlowo-Gospodarezych w Wilnie. 
W dniu 12 b. m. p. Wojewoda Raczkie- 

wicz odbył dłuższą konferencję z p. Kucze- 

wskim naczelnikiem wydziału szkolnictwa 

zawodowego Wileńskiego Kuratorjum Szkol- 

nego. Przedmiotem narad był nowootworzony 

przy Instytucie Nauk Handlowo-Gospodar- 
czych w Wilnie wydział komunalny. 

P. Kuczewski zapoznał p. Wojewodę z 

aktualnemi sprawami funkcjonowania wy- 

działu komunalnego, którego zadaniem jest 

przygotowywanie kadrów wykwalifikowa- 

nych pracowników samorządowych. Jest to 

pierwsza w Rzeczypospolitej uczelnia tego 

typu. 
Jak się dowiadujemy, w przyszłym tygod- 

niu p. Wojewoda Wiłeński w towarzystwie 
p. Kuratora Okręgu Szkolnego St. Pogorzel- 

skiego i p. naczelnika wydziału samorządu 

Rakowskiego zamierza zwizytować tę uczel- 

nię i zbadać na miejscu jej stan obecny oraz 

zastanowić się nad środkami zapewniające- 

mi tej wielce pożytecznej placówce oświało- 
wej normalny rozwój w przyszłości. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Nowy Zarząd Koła Medyków U. S. B. 

Zarząd Koła Medyków U. S. B. podaje niniej- 
szem do wiadomości, że nowoobrany Zarząd 

w dniu 25 listopada b. r. na Walnem Dorocz- 

nem Zgromadzeniu Członków ukonstytuował 

się w sposób następujący: Prezes: kol. Le- 

wandowski Stefan, V — prezes I — Mikinka 
Franciszek, V — prezes II — Smigielsi Jerzy, 
Sekretarz I — Lewandowski Henryk, Sekre- 
tarz .. — Sylwanowicz Marjan, Skarbnik -— 
Kwit Władysław, Kierownik Sekcji Pomocy 
Nauk. — Beck Ferdynand, Kierownik Sekcji 
Społeczno-Nauk. — Uszkiewicz Leon, Kiero- 

wnik Sklep. — Kałczak Stanisław, Kierownik 

Sekcji Wydawniczej —- Mazurek Józef, Kie- 
rownik Sekcji Towarzysk. — Sergjalisówna 
Jadwiga, Kierownik Sekcji Pośrednictwa Pr. 
Szabunia Jerzy, Kierownik Sekcji Pomocy 
Materjałn. — Sawicki Bernard. 

ZPOSETY 
— Służba telef.-telegraficzna. Dyrekcja 

Poczt i „Telegrafów komunikuje, iż z dniem 
1 b. m. w agencji pocztowej Hołynka k. Woł- 
kowyska zaprowadzono służbę telegraficzną 
i telefoniczną. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Ze Związku Pcowiaków. W dniu 11-go 

grudnia r. b. w gabinecie p. wicewojewody 
Kirtiklisa odbyło się zebranie Zarządu Okrę- 
gowego Związku Peowiaków w Wilnie, pod 
przewodnictwem wiceprezesa mjr. Eug. Do- 
baczewskiego. Zgodnie z porządkiem dzien- 
nym p. wicewojewoda Kirtiklis złożył wy- 
czerpujące sprawozdanie ze Zjazdu Delega- 
tów Okręgowych Peowiaków w Warszawie, 
który się odbył dnia 24 listopada r. b. pod 
przewofnictwem p. gen. Rydza-Śmigłego. Na 
zjeździe tym — referował ob. Kirtiklis — 
omawiano konieczność jak najszybszego wy- 
łowienia wszystkich byłych peówiaków, 
przeprowadzenia ich rejestracji, zebrania ma- 
terjału historycznego dla opracowania histo- 
rji działalności P. O. W. w okresie wałki o 
Niepodległość Polski, rozbudzenia żywego za- 
interesowania wśród Peowiaków życiem pań- 
stwowem i skoordynowanie w pracy nad u- 
gruntowaniem mocarstwości Polskiej. 

Po refefacie wicewojewody Kirtiklisa roz- 
patrzone zostało podanie peowiaka Florjana 
Ipohorskiego - Lenkiewicza w sprawie przyj- 
ścia z pomocą, zaopiekowania się grobem je- 
go syna ś. p. Witolda, zasłużonego peowiaka 
pogrzebanego na Rossie. 

Ze względu na szczupłość środków mater- 
jalnych Zarząd zdecydował zwrócić się o po- 
moc w tej sprawie do referatu opieki nad 
grobami wojskowemi w Urzędzie Wojewódz- 
kim. 

W dalszym toku obrad sekretarz Zarządu 
p. Al. Budrys-Budrewicz złożył szczegółowe 
sprawozdanie z prac sekcji organizacyjnej. 
Na terenie okręgu zamieszkuje przeszło 200 
osób byłych członków P. O. W. z czego do- 
tychczas zarejestrowało się 110 osób., Praca 
sekcji idzie w dwóch kierunkach: 1) Przepro- 
wadzenie jak najszybszej rejestracji, oraz 2) 
przeprowadzenie szczegółowego rejestru by- 
łych członków Okręgu Wileńskiego z lat 1913 
do 1918, a obecnie zamieszkałych na innych 
terenach Rzeczypospolitej. Dane te są potrze- 
bne dla opracowania historji P. O. W, Okrę- 
gu Wileńskiego. 

Sekcja organizacyjna przystąpiła do zor- 
ganizowania kół powiatowych i zgłosiła kan- 
dydatów na delegatów powiatowych. 

Ukończenie prac organizacyjnych Qkręgu 
Sekcja przewiduje za dwa miesiące. 

Ob. Kazimierz Leczycki — Kierownik se- 
kcji historycznej, nawiązując do sprawozda- 

„nia sekcji organizacyjnej zgłosił projekt do- 
tyczący zbierania materjału historycznego 
P. O. W. na terenie ziem b. W. Ks. Litews- 
kiego. W najbliższym czasie zostanie rozes- 
łana ankieta w sprawie nadsyłania materjału 
historycznego, wspomnień osobistych, foto- 
grafij byłych peowiaków i t. p. 

W wolnych wnioskach postanowiono u- 
rządzać co miesiąc towarzyskie zebrania 
członków, na których będą wygłaszane wspo- 
mnienia i referaty historyczne dotyczące P. 
O. W. oraz referaty na temat zagadnień ak- 
tualnych. 

Najbliższe zebranie towarzyskie odbędzie 
się w połowie stycznia r. b. 

— Koło Polskiej Macierzy Szkolnej im. 
T. Kościuszki przy ul. Turgielskiej 12 w so- 
botę 14 b. m. urządza przedstawienie „Stryj 
przyjechał" kom. St. Koziebrodzkiego. Po- * 
czątek o godz. 8-ej wiecz. W niedzielę zaś 
dnia 15 b. m. o godz. 6-ej wiecz. odczyt na 
temat „Polska Współczesna*, Na odczyt 
wstęp bezpłatny. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 

— Zebranie Wydziału I Tow. Prz. Nauk. 
odbędzie się w sobotę dnia 14 b. m. o godz. 
20-ej w Dziekanacie Wydziału Sztuki. Porzą- 
dek dzienny: Prof. C. Ehrenkreutzowa zda 
sprawę z pracy. P. Priifferowej: o rybactwie 
jezior Trockich. Prof. J. Otrębski: o pocho- 
dzeniu polskich przysłówków typu wczoraj. 
Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

— Wileńskie T-wo Zbliżenia polsko-łote- 
wskiego. Przedstawiciele miejscowego społe- 
czeństwa powzięli inicjatywę utworzenia w 
naszem mieście Wileńskiego Towarzystwa 
Zbliżenia Polsko-Łotewskiego. 

W związku z tą inicjatywą odbędzie się 
w dniu 14 b. m. t. j. w sobotę o godz. 6-ej w. 
w Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego zebranie organizacyjne zwołane 
przez p. wojewodę Raczkiewicza z następują- 

cym porządkiem dziennym: 1) zagajenie, 2) 

przyjęcie statutu, 3) wybór władz, 4) wolne 

wnioski. 
— Zebranie Pszezelarzy. W dniu 13 b. m. 

o godz. 17 m. 30 w lokalu b. Towarzystwa 

Rołniczego w Wilnie, ul. Zawalna 9 odbędzie 

się zebranie pszczelarzy i miłośników 
pszczelnictwa, celem zorganizowania Spół- 
dzielni Pszczelarskiej. 

— Zarząd Koła b. wychowanków Gimn. 
T. Czaekiego zawiadamia, że w dniu 15-g0 
grudnia r. b. o godz. 16-ej odbędzie się w 
gmachu Gimnazjum ogólne zebranie człon- 
ków Koła, na którem zostanie wygłoszone 
przemówienie prezesa Koła o programie prae 
na 1929-30 rok. 

Ze względu na ważność sprawy obecność 
kol. kol. jest konieczna. 

SPRAWY ZYDOWSKM 
— Groźba strajku w Wyznaniowej Gmi- 

nie Żydowskiej. W związku ze strajkiem w 

Związku Kupców Żydów, o którym w swoim 

czasie donosiliśmy, Związek Zawodowy Pra- 

cowników Handlowych i Biurowych nades- 

łał onegdaj Żydowskiej Gminie Wyznaniawej 
pismo z zawiadomieniem, że zdejmuje z pra- 
cy wszystkich pracowników Gminy członków 
Związku Zawodowego. Krok ten Związek Za- 
wodowy umotywował, tem, że wśród praco- 
wników Gminy znajduje się jeden p. F. czło- 
nek Zarządu Związku Kupców, który prowa- 
dzirej w akcji przeciwstrajkowej Związku 
Kupców. 

Po pertraktacjach między kierownikiem 
Gminy a przedstawicielami Związku Zawodo- 
wego strajk w Gminie odroczono do piątku, 
by w międzyczasie wyjaśnić rolę p . F. w 
związku ze strajkiem w Związku Kupców. 

W tej sprawie odbyło się we środę wie- 
czorem nadzwyczajne posiedzenie Zarządu 
Gminy na którem omawiano wytworzoną sy- 
tuację. Między innemi na tem posiedzeniu 
uchwalono odpowiedzieć Związkowi Zawodo- 
wemu że jakkolwiek członek Zarządu Zwią- 
zku Kupców p. F. nie bierze ostatnio czynne- 
go udziału w pracach tej organizacji, nie bę- 
dzie on jednak pracować w Gminie aż do cza- 
su zlikwidowania zatargu między Związkiem 
Kupców i Związkiem Zawodowym Pracow- 
ników Handlowych i Biurowych. ы 

W tej sprawie na wczoraj zwołanę zosta- 
ło posiedzenie Zarządu Związku Zawodowe- 
go, które ma zdecydować, czy strajk w Gmi- 
nie Żydowskiej ma być ogłoszony czy też nie. 

RÓŻNE 
— Wycieczka Chóru Drukarzy do Osz- 

miany. Znany zaszczytnie na terenie Wilna 
Chór Drukarzy wyjeżdża w nadchodzącą nie- 
dzielę t. j. 15 b. m. do Oszmiany z koncertem. 

Z całym uznaniem należy się ustosunko- 
wać do tej wycieczki, będąc zgóry pewnym, 
że koncerty wydane przez wspomniany chór 
będą stały na wysokim poziomie i wydatnie 
przyczynią się do spopularyzowania pieśni 
polskiej. 

— Delegaci wileńscy na Wszechkrajowy 
Zjazd Izb Rzemieślniczych. Na niedzielę dnia 
15 b. m. wyznaczone było posiedzenie Zarzą- 
du Izby Rzemieślniczej w Wilnie. Wobec tego 
że 14 b. m. rozpoczyna się w Warszawie zjazd 
prezydjów wszystkich Izb Rzemieślniczych 
w całym kraju, posiedzenie zarządu odroczo- 
no. Na zjazd do Warszawy wyjeżdżają pp. 
prezes Zarządu Szumański, wiceprezes Kruk 
i dyrektor Izby Łazarewicz. 

— Rewizje koncesyj spirytusowych. W 
związku ze zbliżającym się terminem rewizji 
koncesyj spirytusowych przypadających na 
dzień 31 b. m. dowiadujemy się, iż władze 
skarbowe zarządziły cofnięcie koncesyj na- 
stępującym kategorjom dotychczasow. kon- 
cesjonarjuszy: w pierwszym rzędzie utracą 
koncesje te osoby, które były skazane za 
przekroczenia karno-skarbowe oraz osoby 
posiadające majątek przekraczający 100.000 
zł. wreszcie koncesjonarjusze posiadający in- 
ne źródła dochodu, dające ponad 10.000 zł. 
zysku rocznie. 

— Podziękowanie. Tą drogą składam ser- 
deczne podziękowanie dla Pol. Macierzy Szk., 
która przyszła z pomocą moim dzieciom, u- 
czącym się w szkole. przez wypożyczenie 
szkolnych podręczników. 

Władysław Meszkis. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś sztu- 

ka Gordina „Mirla Efros“, która na premje- 
rze doznała entuzjastycznego przyjęcia. „Mir- 
la Efros* dzięki swej wyjątkowej treści, oraz 
wzorowej grze artystów z znakomitym goś- 
ciem Wandą Siemaszkową na czele, ma za- 
pewniony długi szereg wieczorów w Teatrze 
na Pohulance. 

— Teatr Miejski „Lutnia* Dziś lekka ko- 
medja Verneuilla „Fotel 47“, w którym co- 
dziennie jest oklaskiwany cały zespół z dyr. 
A. Zelwerowiczem i Janiną Werniczówną na 
czele. „Fotel 47* jest komedją, która nastrę- 
cza sposobność do spędzenia kilku godzin w 
atmosferze szczerej wesołości i śmiechu. 

— Przedstawienie szkolne. W sobotę nad- 
chodzącą o godz. 3.30 po poł. odbędzie się 
przedstawienie dla młodzieży szkolnej baśń 
fantastyczna „Sen nocy letniej", Ceny dwu- 
krotnie zniżone. 

— Przedstawienia popołudniowe. W nie- 
dzielę 15 b. m. o godz. 3.30 po poł. odbędą się 
w Teatrach Miejskich przedstawienia popo- 
łudniowe po cenach zniżonych. W Teatrze na 
Pohulance „Sen nocy łetniej Szekspira. W 
Teatrze „Lutnia* „Oberżystka”. Goldoniego. 

— Teatr Regionalny. „Wesele Sandomier- 
skie* W poniedziałek najbliższy rozpoczyna- 
ją się w Wilnie w teatrze „Lutnia* występy 
"Teatru Regjonalnego pod dyrekcją Tadeusza 
Skarżyńskiego. Zespół ten objeżdża miasta 
Rzeczypospolitej ze sztuką „Sandomierskie 
Wesele*, Całość ujęta w trzy *barwne obrazy 
urozmaicone śpiewami i tańcami, Zaintereso- 
wanie się wielkie. Bilety nabywać można w 
kasie zamawiań od godz. 11—-9wiecz. 

3 

— „Wesele Sandomierskie" dła szkół i za- 
kładów naukowyeh. Na skutek porozumienia 
się z Wileńskiem Kurator. Szkoln. oraz pole- 
cenia ze strony Min. W. R. i O. P. Teatr Re- 
gjonalny urządza w poniedziałek 16 i we 
wtorek 17 b. m. o godz. 5 po poł. specjalne 
przedstawienia dla szkół i zakładów nauko- 
wych. Wystawiona zostanie po cenach zniżo- 
nych barwna sztuka „Wesele Sandomier- 
skie". Bilety już nabywać można w kasie za- 
mawiań w Teatrze „Lutnia* od godz, 11—%9 
wiecz. 

— Koncert Kwartetu Trjesteńskiego. W 
poniedziałek dnia 16 grudnia w Teatrze na 
Pohulance o godz. 8 wiecz. odbędzie się nie- 
odwołalnie jedyny koncert najsłynniejszego 
zespołu kameralnego Kwartet Trjesteński. 
Będzie rzadka okazja usłyszenia tego feno- 
menalnego zespołu w Wilnie. Bilety w kasie 
Teatru Miejskiego „Lutnia* od godz. 11—9 
wiecz. 

— Poranek muzyki elektro-mechanieznej. 
Pierwszy w Wilnie koncert muzyki elektro- 
mechanicznej odbędzie się w Teatrze Miej- 
skim „Lutnia* w najbliższą niedzielę 15 b. m. 
o godz. 12 w poł. Niezwykle interesujący ten 
koncert wzbudził łatwo zrozumiałe zaintere- 
sowanie zwłaszcza, że jak głosi fama, osta- 
tniej konstrukcji aparaty reprodukcyjne, któ- 
re będą do tego koncertu zastosowane oddają, 
głos ludzki i muzykę z niesłychaną dotych- 
czas precyzją. Bilety w cenie od 50 groszy są 
już do nabycia w kasie Teatru „Lutnia*. 

RADIO 
PIĄTEK, dnia 13 grudnia. 

11.55: Sygnał czasu. 12.05: Gramofon. 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 15.40: 
Program dzienny, repertuar i chwilka litew- 
ska. 16.00: Komunikat organizacyj społecz- 
nych. 16.15: Muzyka popularna w wykonaniu 
zespołu muzycznego Polskiego Radja. 17.00 
„Nowa przyjaciółka opowiadanie Cioci Ha. 
17.25: Kurs fotografji dla amatorów. 17.45: 
Koncert. 18.45: „Wesoły gość” radjohumores- 
ka Tadeusza Łopalewskiego w wyk. zesp. dr. 
rozgł. wil. 19.45: „Skrzynka pocztowa 93“. 
19.40: Program na sobotę, sygnał czasu i roz- 
maitości. 20.05: Koncert symfoniczny, felje- 
ton i komunikaty. 23.00: Gramofon. 

SOBOTA, dnia 14 grudnia. 

11.55: Sygnał czasu 12.05: Poranek muzy- 
ki popularnej w wykonaniu Polskiego Radja. 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 15.40: 
Program dzienny, repertuar i chwilka litew- 
ska. 16.00: Komunikat rolniczy. 16.15: Gra- 
mofon. 17.00: „W świetle rampy* — nowości 
teatralne omówi Tadeusz Łopalewski. 17.20. 
Przegląd filmowy. 17.45: Audycja dla dzieci 
„Fifinka”, zradjofonizowana opowieść M. Bu- 
yno-Arctowej. 18.50: „Na szerokim świecie 
najciekawsze wydarzenia tygodnia omówi 
Henryk Tokarczyk. 19.15: Program na nas- 
tępny tydzień. 19.40: Rozmaitości i sygnał 
czasu. 20.05:Recital fortepianowy Egona Pe- 
tri. 21.10; Muzyka lekka. 22.00: Transmisja 
z kinoteatru „Splendid'* w Warszawie. Film 
śpiewający p . t. „Śpiewający błazen*, 

ROOTA OOO TRUDOWAZEWIOH AIC 

Wczorajsze posiedze- 
nie Rady Miejskiej. 
W dniu wczorajszym odbyło się 

kolejne posiedzenie Rady Mieiskiej. 
Na porządku dziennym figurował 
szereg b. ważnych spraw, między 
innemi, jako najważniejsza, sprawo» 
zdanie komisji rewizyjnej z wyniku 
badań niedokładności poczynionych 

  

    

w Kuprjaniszkach. 
| Jak wiemy sprawa ta wywołała — 
w swoim czasie wiele hałasu i w 
"rozmaity sposób była komentowana. 

że wynikła - Nic przeto dziwnego, 
wczoraj na tem tle gorąca dyskusja, 
która obfitowała w wiele ciekawych 
momentów. Wobec tego, że posie- 
dzenie przeciągnęło się do b. późna 
w nocy szczegółowego sprawozda- 
nia dziś podać niestety, nie może- 
my odkładając to do jutra. 

оОВ Кн 
WYDARZENIA SPORTOWE W POLSCE 

I ZAGRANICĄ. 

Kołowrotek ligowy — Ż. T. S. G. dochodzi 
do głosu — Nasi szermierze w Offenbachu— 

Legja w Gdańsku. 
Przewidywania nasze się sprawdziły. Wy- 

dział Gier i Dyscypliny P. Ż. P. N-u unieważ- 
nił mecz Turynów z Wartą przyznając War- 
cie walkower 3 : 0, skutkiem czego Garbarnia, 
która prawidłowo zdobyła mistrzostwo, spad- 
ła na drugie miejsce z tronu ligowego, a ty- 
tuł mistrza ligi dostaje się „Poznaniakom*, 

W dalszej konsekwencji Czarni lwowscy, 
którzy powinni byli na podstawie wyników 
spaść do klasy a, utrzymują się nadal w lidze, 
a łódzka drużyna „Turyści* skrzywdzona 
odebraniem jej 2 punktów (rzekomo za grę 
niezgłoszonego formalnie grona) podzieli ios 
Katowiczan. 

Posypią się teraz znów kontrprotesty i 
sprawa będzie rozpatrywana od nowa, a z 
jakim skutkiem — zobaczymy. 

W każdym razie jedno już teraz jest wia- 
domem i jasnem — nie wystarczy rzetelnie 
wygrać mecz na zielonej murawie, gdyż 
wszechwładni matadorzy klubowi potrafią 
wszystko przeinaczyć. й 

Partyjnictwo klubowe, jak z tego widzi- 
my, święci tryumfy. 

Przechodząc teraz do sytuacji na froncie 
rozgrywek o wejście do ligi stwierdzić na- 
leży, iż z niedzieli na niedzielę szanse dru- 
żyn ubiegających się o patent ligowy zmie. 
niają się. 

Początkowo leaderem była Lechia lwow- 
ska, potem Naprzód z Lipin, obecnie znów 
Lechia, a prawdopodobnie już najbliższej 
niedzieli zdystansuje swych rywali Ł.T.S.G. 

Łodzianie pokonali ostatnio Naprzód i 
mają obecnie przy 4 grach 6 pktów, a na- 
stępne spotkanie z Ogniskiem wileńskiem 
przyniesie im prawdopodobnie 2 dalsze pun- 
kty tak, że wystarczy im tylko zremisować 
w rewanżowem spotkaniu z Naprzodem, aby 
zdobyć upragniony tytuł mistrzowski. 

Sukcesy drużyny łódzkiej są tem ciekaw- 
sze, że drużyna ta grając w Wilnie zapre- 
zentowała się jako b: przeciętny zespół. No 
ale piłka nożna ma swoje tajemnice. 

Jeżeli chodzi o nasze wystąpienie na are- 
nie międzynarodowej, to wspomnieć wypada 
o udziale polskich szermierzy w turnieju 
rozegranym w Offenbachu, który nie przy» 
niósł barwom polskim większych sukcesów, 

Znany szermierz wileński por. Nycz od- 
padł w eliminacjach, a jedyny sukces osiąg- 
nął kpt. Szempliński, który wszedł do finału 
zajmując ostatnie miejsce w pierwszej dzie- 
siątce. 

Na innym terenie — w Gdańsku walczyła 
Legja warszawska z tamt. mistrzem ligi 
niemieckiej Neufahrwasser i wyszła ze spot- 
kania z wynikiem 1 : 2 na swoją niekorzyść. 

Boks polski święci raz po raz nowe try- 
umfy. Ostatnio Warta poznańska pokonała 
Wrocławski Kl. Sp. A. B. E. w rekordowym 
stosunku 14 : 0, co w ogólnym biłansie spot- 
kań międzynarodowych stanowi poważną 
pozycję. | 

Oto najważniejsze wydarzenia sportowe 
ub. niedzieli. Tek. 

Lechia (Lwów) — Ognisko (Wilno) 2 : ©. 
Ub. niedzieli Ognisko grało we Lwowie 

z Lechią i doznało porażki 8 : 0. 
Ostatni mecz o wejście do ligi zęograle 

  

Milnianie w Łodzi w dniu 15-XII r. 

przy, budowie szkoły powszechnej: 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 
Otwarcie Iżby posłów i Senatu 

w Pradze. 
PRAGA. 12. XII. (Pat). Dziś w 

południe odbyło się inauguracyjne 
posiedzenie lzby posłów. Po złoże- 
niu przez posłów ślubowania, które 
odebrał premjer Udrżal, odbyły się 
wybory do prezydjum izby. Przewo- 
dniczącym wybrany został przedsta- 
wicie] agrarjuszy Malipeter, przewo- 
dniczący poprzedniego sejmu. Wi- 
ce-przewodniczącymi wybrani zostali 
członkowie partyj koalicyjnych. 

Na znak protestu przeciwko te- 
mu, ludówcy słowaccy i niemiecki 

‘ Mi ° ° 

Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5. 

KINO-TEATR Dziś! 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

KINO-TEATR DZIŚ 
Premjera 

Od dnia 10do 13 grudnia 
1929 r. włącznie będą 
wyświetlane filmy: 

głównej TOM MIX. 

Zachwycający przebój! Tryumfalny film, 
ulubieńca publiczności, niezrównanego 

Księżniczka Olga 

chrześcijańsko-socjalni, którzy poza 
komunistami stanowią właściwą o- 
pozycję, opuścili salę, Komuniści 
zarówno w czasie składania przy- 
rzeczenia, jak wyborów prezydjum 
urządzili hałaśliwą obstrukcję za u- 
wolnieniem z więzienia ich przy- 
wódców. 

PRAGA, 12. XII. (Pat). Dziś po 
poł. odbyło się inauguracyjne posie- 
dzenie Senatu, którego przewodni- 
czącym został wybrany socjalny de- 
mokrata dr. Soukup. Wiceprzewod- 
niczącymi wybrano 5 członków stron- 
nictw koalicyjnych, 6-go zaś księ- 
dza dr. Budaya, członka słowackie- 

UWAGA! Podczas seansów orkiestra bałałajek i mandolin. 

Harry Liedtke 
Najnowszy erotyczny kino-romans Wybitnia emocjo- 
nująca treść. Porywające momenty. Rekordowy sukces 
na całym świecie. 2 orkiestry. Początek o g. 4, 6,8, 10 15. 

„W pogoni za djamentem* 

KU-R | E R w 

go stronnictwa ludowego. — Kumu- 
niści, podobnie, jak w lzbie Posłów, 
urządzili obstrukcję. 

Proces przeciwko oficerom 
hiszpańskim. 

HENDAYE, 12.XII. (Pat). Wed- 
ług doniesień z Madrytu przed naj- 
wyższym trybunałem rozpoczął się 
proces przeciwko 34 oficerom arty- 
lerjj w Ciutad-Real. Sąd wojenny 
domagał się skazania 8 oficerów na 
śmierć, 9 — na dożywotnie więzie- 
nie, 24 zaś proponował uwolnić. 
Obecnie prokurator domaga się ska- 
zania jednego z oficerów na doży- 
wotnie więzienie, 18 — na karę 20 
lat więzienia, 12 — na 12 lat, | — 
na I0i 2 — na 6, oraz wnosi o 
zwolnienie jednego z oskarżonych. 

Dramat 

w 10 akt. 

Nad program: „Luna-Park Mickey'a" x ©: 
Kasa czynna od godz. 3 m. %0. Początek seansów od & 4-ej. Następny program: „Ochotnik i Siam". 

Dziś! 

Hildy Kosz jego partnerki 
prześlicznej 

Film z wielkomiejskiego 

Dla ciebie ukochana"... 337::'2. 
59 

maa Reżyserji Jana Gutera. 

1-1 BN" S.K=1 

Wkłady oszczędnościowe 
w P. K. O. w listopadzie 1929 r. 

W m-cu listopadzie b. r. P. K. O, wydało 
21.110 nowych książeczek oszczędnościowych, 
zlikwidowała zaś 3.814, bezwzględny przyrost 
liczby książeczek oszczędnościowych P. K. O. 
wynosi w tym miesiącu 17.296 książeczek. 
Jeśli się zważy, że maksymalny przyrost licz- 
by książeczek w listopadzie roku ubiegłego 
wyniósł 13.648, okaże się, że przyrost liczby 
oszczędzających w P. K. O. był w roku bie- 
żącym większy o 27 proc. niż w roku ubiegł. 

Ogólna liczba czynnych książeczek oszczę- 
dnošciowych P. K. O. wynosiła w dniu 30 lis- 
topada 1929 r. 380.216, zaś łącznie z książe- 
czkami pochodzącemi z  przerachowania 
420.934 książeczek. 

Wkłady Oszczędnościowe w m-cu spra- 
wozdawczym wzrosły o dalsze 1.983.440.54 
zł. osiągając na koniec m. listopada stan zło- 
tych 130.567.737.39, łącznie zaś z wkładami 
pochodzącemi z  przerachowanią złotych 
163.077.209.47. a 

  

Ogólny obrót na rachunkach oszczędnoś- 
ciowych wynosił w ciągu miesiąca listopada 
zł. 33.084.586.26. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
— Niemiła sytuacja opiekunki cudzych 

rzeczy. P, Urszula Rancew była niemile za- 
skoczona gdy zauważyła brak pozostawione- 
go pod jej opieką przez p. Farję Piłońską 
kosza, zawierającego bieliznę. 

Po ratunek w tej przykrej sprawie R. u- 
dała się do policji, która, po zorjentowaniu 
się w sytuacji, skierowała swe kroki do nie- 
jakiej Jadwigi Ugarenki (ul. Kalwaryjska 82) 
gdzie kosz wraz z jego zawartością odnalazła 
i zwróciła poszkodowanej. 

Ugorence wytoczono sprawę sądową, a 
tymczasem zamknięto pod kluczem. 

— Nagły zgon w synagodze. We środę w 
synagodze przy ul. Niemieckiej 6 zasłabł na- 
gle Abram Gejcher, liczący lat 58, zamieszka- 
ły przy ul. Subocz 31, który przed przyby- 
ciem pogotowia zmarł. 

  

Nr. 285 (1630) 

Wydano zarządzenie celem stwierdzenia 
przyczyn zgonu. 

— Zamach samobójczy. Na tle nieporozu- 
mień rodzinnych popadł w depresję ducho- 
wą 18-letni Konstanty Czernocow, zamies2- 
kały przy ul. Wąwozy i w tym stanie wypił 
esencji octowej, chcąc odebrać sobie życie. 

Pogotowie młodocianego desperata uloko- 
wało w szpitalu żydowskim. 

— Wypadki za ubiegłą dobę. Od dnia 11 
b. m. od godz. 9 do dnia 12 b. m. do godz. 9 
zanotowano różnych wypadków 53 w tem 
kradzieży 7, opilstwa 12, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 28. 

— Garderoba i gotówka panny Marjanng 
stały się łupem złodziei. Pastwą złodziei pa- 
dła panna Marjanna Szemiakowa, której z 
mieszkania (ul. Św. Anny 10) skradziono róż- 
nego rodzaju garderobę, a nadto, prawdopo- 
dobnie na oblanie udanego przedsięwzięcią 
zabrali znalezione też tu 400 zł. gotówką. 

Swem strapieniem poszkodowana podzie- 
Ма się z policją, nadmieniając, iż ogółem 
stratę ocenia na 865 zł. 
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UWAGA!! Na podarki gwiazdkowe! 

WIELKA WYPRZEDAŻ 
UWAGA!! 

  HOLLI WOO" 
"Mickiewicza 22. 

KINO. 

Piccadilly 
wielka 42, Tel. 17-85. 

SŁOŃCE 
Dąbrowskiego 5. 

W rolach głównych znakomita SUZY VERNON i WILLI FRITSCH. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10 25. 

Rewelacyjny superszlagier obecnego sezonu, reżyserji niezrównanego Ernesta Lubicza 
Uznany przez Akad. Nauki i Sztuki za najlepsze arcydzieło 

Dziś po raz ostatni w Wilnie, 

Emila Janningsa, który odgrywa rolę Cara INTRYGANT R: 
Oszałamiający przepych dworu earskiego: w XVIII wieku Nie bacząc na olbrzymie koszty — eeny biletów 

niepodwyższone, Muzyka specjalnie do tego obrazu przystosowana. 

Dziś premjeral Dn. 13 i w dnie nastębne z udz, najnęwszej i najpiękniejszej gwiazdy Imogeny Robertson p.t. 

intryga księżny Dimitrescu (qi! nto Dramat w 10 aktach. Film przedstawia świat zbytku i 

Wytworne pałace, najnowsze kreacje mody. Nad program: GODZINA ŚMIECHU arcywesoła komedja. 
  

„KINO 

LUX 
Ślickiewicza 11. 

Polskie Kino 

WANDA 
ul: Wielka 30, tel.14-81 

KINO-TEATR 

Światowid 
Mickiewicza 9. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworea kolejow.)   

Dziś! 3 3 3 a > 4 Režy-erji 
Przepiękny Bdwina Carowe 

poemat miłości ze twėrėy „Zmar- 

i poświęcenia 
twychwstania”. 

W rolach gł. nasza ulubienica, najpiękniejsza artystka świata Dolores Del Rio. Czarująca sielanka miłosna 
na tle cudnych krajobrazów argentyńskich, Rzecz dzieje się w Kalifornji. Pocz. o godz.4, Ceny miejse od 40 gr. 

Dla młodzieży dozwolone. 

K "paai" ais Asas PAL Patachon= "rzec" s,„Tysiącai Dragie Noty» 

Pat i Patachon ili bohaterowie :żż. farsa 
w 12 akt, 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilniel Polski Valentino 160 SYM, przepiękna amerykanka, która asekurowała swój 
uśmiech na 50.000 dol. FAY MĄBRE, znakom. amant EVEREBES i wytw, komik H. THIMING w szampańskim filmie 

‚ 12 aktów humoru, 

Dolar, serce i przypadek uusz::: , 
Anons! "uży ótce ała Wilno Nad pięknym modrym Dunajem' c=»: „Ulubienica Wiednia“ 

W rol. gł. HARRY LIEDTKE i LIA MARA. 

Wielki szlagier 
produkcji krajowej p. t. P RZ EDWI 0 S N l E Stefana Żeromskiego 
W rolach głównych artyści scen Warszawskich: Zbyszko Sawan, Stefan Jaracz, Tekla 
Trapszo, Marja Gorczyńska, Bogusław Samborski, Marcella Palińska i inni. 
Początek seansów o g. 5, w niedziele 1 święta og.4. Następny program: „RAMONA'' z Dolores Del Rio w roli gł. 

Dramat w 12 aktach Dziś i dni następnych, 
i osnuty na tle głośnej powieści 

    

vi | pu. K. RYMKIEWICZ 
MICKIEWICZA 9. 

P OLECA w NAJWIĘKSZYM WYBORZE: 

KALOSZE i ŚNIEGOWCE, najnowsze 

fasony z fabryk krajowych i zagraniczn. 
47. PO CENACH NAJNIŽSZYCH -:- 

Wielki wybór ceraty stołowej i do mebli. 

LINOLEUM, CHODNIKI i DYWANY. 
Szczotki rozmaite 

  

| NA GWIAZDKĘ 
Olbrzymi wybór zabawek i ozdób choinkowych 

NA UPOMINKI GWIAŻDKOWE 
i 

| 
1 

| obrazy, przybory do pisania, albumy, pióra złote, ołówki kieszonko- 
\ we, wyroby alabastrowe, papier ozdob., galanterja biurkowa I skórzana. 
| BILĘTY WIZYTOWE. CENY UMIARKOWANE. 

I WŁADYSŁAW BORKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372. i zabawki dziecinne. | | 

  

RESZTEK I WYSORTOWANYCH TOWARÓW 

  Filja: Ś-to Jańska 1, tel. 371. 

G 

  

PHILIP MACDONALD. 

jesteś już członkiem LOPP-1? | _   

  

19) 

ZEMSTA DETEKTYWA. 

Zamknął oczy i pociągnął długi 
łyk z wysokiego kieliszka.. Pike przy- 
glądał mu się lekko oszołomiony. An- 
toni zauważył, że kieliszek jego jest 
próżny. 

— Może pan się jeszcze napije? — 
zaproponował. 

— Owszem. Dziękuję. Ale — pan 
chyba tego wszystkiego nie mówił na 
nóż © 

ntoni popatrzył na niego z wy- 
rzutem. 

— Och, Pike! Och, och! 
— Nie sądziłem... Chociaż niektó- 

re pańskie domysły wydają się ude- 
rzająco trafne. — Czarne brwi spot- 
kały się nad błyszczącemi oczyma. 

Antoni roześmiał się swobodnie. 
— Złote cegły w kupie. nawozu, 

co?,Ale niech pan sobie nie psuje me- 
tody. Nie czas jeszcze na pana zacząć 
myśłeć... Proszę wejść! 
_ — № progu stanął służący i zarapor- 
tował, <że-dwaj panowie chcą się wi- 
dzieć z panem pułkownikiem 
Gethryn, że nie powiedzieli ani jak się 
nazywają, ani z czem przychodzą, ale 
że, podług niego, White'a, muszą to 
być reporterzy... 

Antoni przerwał potok informacyj 
nej wymowy. 

„am. Przykro mi, ale nie mogę ich 
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łoszenia cyfrowe 1 tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, 

za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina druku ogłoszeń, 

stwo rl 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do doma lab przesyłką pocztówą 4 zł. Zagranicą 

Maty — 1.00 zł, ża wiersz redakcyjny,  egłoszeui 
zamiejscowe — 25% drożej. Dla poszukujących 

przyjąć. Jestem zajęty pakowaniem. 
Jutro wyjeżdżam do Australji vią Pa- 
nama. Jeżeli ci nie uwierzą, White, to 
ich wyrzuć na złamanie karku. W ra- 
zie oporu zawołaj nas na pomoc. 

— Rozkaz. Dam sobie radę sam. 
Ci ludzie dopytywali się, co pan dziś 
robił przez cały dzień. Czy pan był w 
Scotland Yardzie i t. di? Pozwoliłem 
sobie powiedzieć, że pan spędził cały 
dzień w KlubieLodowym. 

— Doskonale. Wtył zwrot, White! 
Marsz! 

White odmaszerował zamykając za 
sobą cicho drzwi. 

— Mało znam ludzi tak inteligent- 
nych i godnych zaufania, jak mój słu- 
żący — zauważył po jego odejściu Ge- 
thryn. 

— Dawny ordynans — rzucił na- 
pół pytająco inspektor. 

— Tak — odpowiedział z roztarg- 
nieniem detektyw. — Do djabła z pra- 
są... Do wszystkich siarczystych dja- 
błów! — Dumał przez chwilę, poczem 
powrócił do przerwanej rozmowy. — 
Więc jekże z Lennetem? 

— Załatwione. Posłałem autobu- 
sęm rozkaz. Jeden z ludzi będzie go 
tropił. ' 

— Tylko czy go wytropi? — rzekt 
powoli Antoni. 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

la mieszkaniowe — 30 gr, za wytaz. Do tych cen dolicza się: za og: 
pracy 30% zniżki, Za numer dowodowy 2Q gr. Układ ogłoszeń 6-cie łamowy, 
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Pike -otrząsnął głową. 
— Niech pan mnie o to nie pyta, 

A pan co mówi? 
— Nic. I taki sam będzie rezultat 

poszukiwań. — Przysunął się nagle do 
biurka i wziął w rękę odarty arkusik. 
— (o to może znaczyć? — Odczytał 
ponownie nrzepołowione żdania. 

Pike uśmiechnął się uśmiechem 
psotne”o łobuza. › 

— Niech mnie pan nie pyta. Jesz- 
cze nie myślę. 

Antoni spojrzał na -ismo. 
— Czy to charakter pisma Lenne- 

ta? 
— Z wszelką pewnościa. 
— Znalazł pan ten papier razem z 

woskiem w jego biurku? 
— Tak jest, panie. 
— Czy oprócz tego jeszcze co wię- 

cej? 
— Nie ciekawego. Zwykłe biuro- 

we śmiecie. I trzy czy cztery książecz- 
ki z serji groszowych sensacyj, Szuf- 
ladka, w której znalazłem ten list by- 
ła zamknięta na klucz. Pozwoiłem ją 
sobie otworzyć z pomocą wytrycha. 

— Dobrze. Czy był kto przy tem 
obecny? 

Pike uśmiechnął się, tym razem z 
przymusem. 

— (Cóż znowu? Nikt. Wszyscy byli 
na drugiem śniadaniu. 

Antoni wybuchnął nagle śmiechem 
= Groszowe sensacje mówisz pan. 

— Zadzwonił. Zjawił się White. 
— Poszli sobie, proszę pana. — 

Słowa te wypowiedział takim tonem, 
jakby się śmiał. 

— Dobrze. — Odrzekł wesoło Ge- 
thryn, — Wyjmij z kieszeni mego po- 
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PRZEDŁUŻONA do dnia I6-go grudnia r. b. 

po niebywale niskich cenach, jak.e już się nie powtórzą. 

Kazimierz RUTKOWSKI 
i J. DOMAGAŁA 

telef. 1402. 

Ogłoszenie. 
Konstanty BURAK, syn Kazimierza 1 Marjan- 

ny, urodzony w Lidzie, tegoż powiatu dnia 14 maja 
1898 r. zamieszkały w Baranowiczach— wniósł prośbę 
o zezwolenie na zmianę nazwiska rodowego na na- 
zwisko Buraczyński, względnie Burakowski, Burow- 
ski, Baūkowski lub Listowski. Urząd Wojewódzki w 
Nowogródku podaje powyższą prośbę do powszechnej 
wiadomości z nadmienieniem, że w myśl art. 4 Usta- 
wy z dnia 24 października 1910 roku (Dz. Ust. R, P. 
Ne 88 poz. 476) wolno przeciw jej uwzględnieniu zgła- 
szać sprzeciwy do tut. Urzędu Wojewódzkiego w 
przeciągu dni 90-ciu od ogłoszenia, 

Nowogródek, w grudniu 1929 r. 

Za Wojewodę 
(—) Strzyżewski - 

Naezelnik Wydziału Administraeyjnego. 

  

Precz z prezerwatywą! 
RAZ KUPIONY, WYSTARCZY NA ZAWSZE. 

Przyrząd „„Amour* niezbędny dla każdego czło- 
wieka, [deainy. Praktyczny. Rozpowszechniony na 

Niema nic wspólnego z maścią, 

płynem, prezerwatywą i pigułkami. Prosimy się 
całym świecie. 

przekonać, 

Koszt wraz z przesyłką i opakowaniem zł. 1.50 

Zadatku nie potrzeba. — Płaci się przy odbiorze, 

Adresować: 

WARSZAWA—SKRZYNKA POCZT.857/w.   
  

Akwizytorzy 
do dobrze prowadzonego 
artykułu POTRZEBNI. 

Po próbnej pracy pensja stała Zgłoszenia codziennie 

od 10—12 i 5—8 wiecz., 
biurze lokalu „Rachuba“. 

pielatego płaszcza to, co tam jest. 
Dziewięć małych książeczek. 

White powrócił, niosąc Szczęścia- 
rzy i Nadzwyczajności z taką miną, 
jakby to była sewrska porcelana. 

Antoni wręczył gościowi Carltona 
Howe'a i Groty śmierci. 

— Upodobanie do lektury, co? 
Główny inspektor ujął książeczkę 

w dwa palce, niby brudną chustkę do 
nosa, wyłowioną z rynsztoka. 

— Ogromne, panie... Okropność, 
jakie rzeczy czytają młodzi chłopcy. 
— Spojrzał na okładkę. Zabrane z je- 
go pokoju. Tak, to była jego ulubiona 
literatura... 

Antoni wzruszył ramionami. 
— Tylko do pewnego stopnia. Miał 

dziwne zainteresowania... 
— Nie o tem nie wiem. Tego była 

w biurze pełno. 
— Wiem. Szkoda, że pan nie wi- 

dział jego bibljoteki. Ruskin, Conrad, 
Wilde, Shaw itd. A nawet Hakluyt. 
Na wszystkich książkach podpisane 
nazwisko, wszystkie zniszczone i świe- 
żo używane. Te książeczki Szczęścia- 
rzy były schowane w pudełku, które 
stało na stole pod półką. 

Pike poruszył się niespokojnie w 

krześle. 
, — Do licha! Nie, a nie nie rozu- 

miem! Taka sprawa jeszcze mi się nie 
zdarzyła. — Popatrzył na jaskrawą 
ilustrację, przedstawiającą wielkiego 
detektywa, Carltona Howe'a, ubrane- 
go w kork, koszulę i w kkrótkie spod- 
nie i zaczajonego za Drzewem Trwogi 
z rewolwerem w ręku; na towarzyszą- 
cego mu groźnego psa, i na stłoczoną 
na dalszym planie gromadkę złośli- 

ul. W. Pohulanka 1, przy 

. ° 
Agenci losowi. 

Płacimy majwyższą pro- 
wizję, zwrot kosztów po- 

dróży, kasę chorych. 
Agentom, wykazującym 
się obliezeniem innych 
banków, płacimy stałą 
pensję. Bank Kredyto- 

wy, Stanisławów. 

LASIĘDCJ 
powiększeń portretowych. 
Wolny przejazd kolejami 
P. K. P. Stała pensja 

i prowizja. Piszcie: 

Polskie Zakłady 
Art. Portretowe 
Kraków XV. 

2.000 
ulokujemy na 1-szą 
hipotekę miejską 

Dom H-K „ZACHĘTA“ 
Mickiewicza 1, tei. 9-05 
a marna zwana 

LEKCYJ 
JĘZYKA 

POLSKIEGO 
udziela warszawian- 
ka. Wiad. w Admin.   

Tylko 8-miu 
zony energicznych 
i sumiennych agentów 
poszukuje poważna firma, 
tylko inteligentnych Pań 
i Panów (także emeryto- 
wanych urzędników) dla 
prayjemnego podróżowa- 
nia na bezkonkurencyjny 
dla każdego życiowo po- 
trzebny artykuł, za odpo- 
wiednim zarobkiem. Przy 
zdolności stała posada i 
awans. Tylko osobiste 
zgłoszenia z oryginalne- 
mi dokumentami wprost 
do biura przy ul. Porto 
wej 23/19. Od godz, 9 do 

14 tej włącznie. 
  

  

3 DOMY 
murowane, dochodo- 
we, z długiem banko- 

wym sprzedamy 
za 3.500 dolarów 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152   
Akuszerka 

Marja Aneta 
rzyjmuje od 9 ran 
о 7 w. ul. Mickie 

wicza 80 m. 4, W.Zdr 
Nr. 8098.   

Chcę kupić 

FURGON 
Oferty w biurze ogłoszeń 
I. Karlioa, Niemiecka 22. 

TAŃCÓW najnowszych 
salonowych 

wyucza bez względu na 
zd Iności naucz. tańców 

IGNACY MAJS 
z Warszawy. 

Wielka 25 m. 1. 
Inform. od 11—10 wieez.. 

Chrzan 
kupię bezpośrednio od 
rolników. Of rty ustne 
i listowne: Wilno, uliea 

Jagiellońska 3 m. 16. 

Ludzi Gos 20 energiczn., 
inteligentnych i spryt- 
nych—do stałej pra- 
cy komercjalnej, w 
każdym zakątku Pol- 
ski — poszukuje się. 
Po czteromiesięcznej 
próbie, ewentualna 
stabilizacja. Podania 
umotywowane  do- 
kładnym życiorysem 
należy natychmiast 
nadesłać pod adre- 
sem: Krzysztofowicz. 
— Lwów, Legjonów | 
3523   „Kurj, Wil.“ 9—15. 

wych karłów. Skrzywił się i rzucił 
książeczkę na ziemię. Nagle spojrzał 
na zegarek i zerwał się z krzesła. — 
Przepraszam pana, ale będę musiał iść 
Konferencja o piątej piętnaście. Ta 
sprawa i inne. 

Antoni wstał. ! 
— Wyprowadź pana z halu. Ale, 

ale... czy przesłuchiwano wdowę? A 
rodzina? 

— Ja się tem zająłem. Rozmawia- 
łem z panną Mawis Lines-Bower. Je- 
dyna córka Lady Lines - Bower 
niewidoczna. Leży. Silny wstrząs ner- 
wowy. Będę u niej jutro rano. i'o po- 
łudniu śledztwo. Narazie formalności. 
Ustalenie tożsamości i t. d. Potem od- 
roczenie, 

— Chciałbym — rzekł Antoni — 
chciałbym złożyć wizytę rodzinie. Je- 
żeli można 

— Ależ naturalnie. — Pike nie 
krył swej radości. — Spotkamy się na 
miejscu. Dobrze? O dziesiątej trzydzie 
ści.  Bruton Square, czternaście — 
Park Lane. Dziesięć minut pieszej dro 
gi stąd. — Wskazał na biurko. — Czy 
pan chce te rzeczy zatrzymać? 

— Nie, nie. — Antoni oddał in- 
spektorowi list, klucz i wosk. — Spo- 
tkamv <i- u Lines-Bowerów o wpół do 
jedenastej. — Zeszedł -ierwszy po 
schodach i w hallu pomógł gościowi 
ubrać się w płaszcz. — A więc do ju- 
tra. Jeżeliby się pan dowiedział cze- 
goś o Lennecie jeszcze dziś, to proszę 
mi dać znać. Ale nie łudzę się. 

— Złapiemy go jeżeii uciekł. — 
Odparł powoli policjant. 

Antoni wzruszył ramionami. 
„ — Nie uciekł... Mam wrażenie, że 

*° już nie ucieknie...Dziwne, dziwne. Ja- 
ki jest związek między cesarzem i ku- 
chcikiem?... Miejmy nadzieję, że jutro 
okaże się mniej tajemniczo. — Otwo- 
rzył drzwi i Pike wyszedł na schody. 
Ale nie zaczął po nich schodzić. Za- 
trzymał się i rzekł: 

— Aha, zapomniałem o jednem... 
portjer nocny... 

— No? — zapytał detektyw. 
— Badałem go osobiście. Chodzi 

bez głowy, ale go wysondowałem: 
niech pan słucha: tego wieczora od 
szótej piętnaście do ósmej nikt nie 
wychodził tamtemi drzwiami na Car- 
few Street. 

Antoni gwizdnął przeciągle. 
— Dziękuję. Dobrze, dobranoc. 
Pike zbiegł po czterech stopniach 

nadół i zatrzymał się po raz drugi. 
— A... Sasbeng, proszę pana? 
— (o? — zapytał Antoni. 
— Sasbeng, panie. Pański szyfr. 
Detektyw roześmiał się. 
— Miał pan nie myśleć... 
— Nie o sprawie, jako sprawie, Od- 

parł chytrze policjant. To jest co się 
tyczy mojej teorji. A jest to tylko 
szyfr. Jutro dam panu znać o szoferze 
To znaczy że zostanie się Asbeng, 
prawda? Dobranoc panu. Dziękuję — 
Zbiegł po scodach i zniknął. 

— Powodzenia! — krzyknął za 
nim Antoni. Połubił Pike'a od pierw- 
szego wejrzenia. 

(D. c. п.), 
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