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Caveant consules. 
Rozwój gospodarczy Rosji sowiee- 

kiej naogół jest u nas lekceważony i 
bagatelizowany. W opinji szerokich 
sfer naszego społeczeństwa utarło się 
przekonanie, że Rosja Sowiecka jest 
tylko terenem fantastycznych ekspe- 
rymentów komunistycznych i że wszy- 
stkie szumne zapowiedzi bolszewików 
o industrjalizacji i podniesieniu pro- 
dukcji w ciągu pięciu najbliższych lat 
są jedynie blagą i bluffem. 

Tymczasem ewolucja gospodarcza” 
Rosji postępuje szybkiemi krokami 
naprzód, o czem Świadczą następują- 
ce dane, przytoczone przez inż. A Rin- 
gmana w odczycie wygłoszonym prze- 
zeń dnia 9 b. m. w T-wie Ekonomi- 
stów i Statystyków Polskich w War- 
szawie. 

Wprawdzie Rosja, której eksport 
przed wojną wynosił 50 proc. całego 
wywozu, obecnie wskutek rozdrobnie- 
nia wielkiej własności, nie wchodzi w 
grę jako żywiciel Europy Zachodniej, 
jednakowoż w dziedzinie rozwoju 
produkcji kultur technicznych wyka- 
zuje znaczny postęp. Dotyczy to zwła- 
szcza bawełny, odgrywającej pierw- 
szorzędną rolę w rozwoju przemysłu 
sowieckiego, tytoniu i nasion oleistych 
których produkcja przekroczyła już 
znacznie poziom przedwojenny. Rów- 
nież produkcja i eksport uszlachetnio- 
nych artykułów rolniczych, jak masło, 
jaja, mięso, znacznie się podniosła, 
do czego w znacznym stopniu przy- 
czyniła się rozbudowa chłodnictwa. 
Wreszcie wywóz drzewa osiągnął pod 
względem ciężaru gatunkowego po- 
ziom przedwojenny, wynosząc 12 pro- 
cent całego eksportu sowieckiego. 

Przechodząc do przemysłu należy 
zauważyć, że o ile przed wojną eks- 
port artykułów przemysłowych włą- 
cznie z surowcami przemyslowemi 
wynosił zaledwie 20 proc., to obecnie 
wynosi już 60 proc. całego wywozu 
sowieckiego. Produkcja ropy nafto- 
wej, która przed wojną wynosiła 9,2 
milj. tonn, w roku 1922—23 — 5,3 
milj. tonn, w roku 1928—29 osiągnęła 
cyfrę 13,7 milj. tonn, przyczem eks- 
port jej w stosunku do lat przedwojen 
nych wzrósł prawie dwukrotnie, wy- 
nosząc 14 proc. ogólnego wywozu, zaś 
wywóz benzyny — czterokrotnie. 
O olbrzymich możliwościach w tej 
dziedzinie Rosji Sowieckiej, świadczy 
fakt, iż ogólne zapasy ropy obliczone 
są na 4,5 miljarda tonn. Również pro- 
dukcja rudy manganowej przekroczy- 
ła już poziom przedwojenny. Nato- 
miast kopalnie rud żelaznych nie o- 
siągnęły jeszcze poziomu przedwojen- 
nego. 

Ogromne inwestycje wynikające z 
5-cioletniego płanu gospodarczego, 
czynione są zwłaszcza w tych dziedzi- 
nach przemysłu, które ściśle związane 
są z rolnictwem. W ten sposób produ- 
kcja superfosfatu wzrosła o 50 proc. 
zaś maszyn rolniczych o 250 proc. 
Również ogromny rozwój wykazuje 
przemysł włókienniczy. Wystarczy 
wskazać, że trzy nowe fabryki w Iwa- 
nowo-Wozniesieńsku, których budo- 
wa została niedawno ukończona, po- 
siadają 350.000 wrzecion. W tem sa- 
mem tempie rozwija się również prze- 
mysł papierniczy. Jedna tylko papier- 
nia pod Niżnim-Nowogrodem produ- 
kuje rocznie 36.000 tonn, co wynosi 
czwartą część całej polskiej produkcji 
w tej dziedzinie. 

Na specjalną uwagę zasługuje ele- 
ktryfikacja kraju, przeprowadzana 
przy pomocy amerykańskiej. W roku 
1929—30 przewidywany jest wzrost 
mocy stacyj elektrycznych o 386.000 
kilowatów, tak, że ogólna moc sowie- 
ckich stacyj elektrzycznych wyniesie 
2,5 milj. kilowatów. W związku z tem 
duży rozwój wykazuje przemysł ma- 
szyn elektrycznych. Również znaczne 
postępy poczyniła rozbudowa kolei i 
żeglugi rzecznej. Referent zwrócił u- 
wagę, że wszystkie bogactwa naturał- 
ne znajdują się poza terenem Rosji 
właściwej i że poziom życiowy ludno- 
ści tawtejszej jest stale obniżany 
kosztem przeprowadzanych inwesty- 
cyj (bardzo charakterystyczna zmia- 
na w stosunku do lat przedwojen- 
nych) Przed wojną wartość produkcji 
rolniczej w Rosji wynosiła 10.2 milja- 
rda rubli, zaś produkcji przemysło- 
wej — 7.8 miljarda rubli, obecnie zaś 
wartość produkcji przemysłowej jest 
o połowę wyższa niż produkcji rolni- 
niczej. 

Należy dodać, że wzrost ludności 
wynosi w Rosji Sowieckiej w ostatnich 
dwóch latach 6,5 miljona, czyli jest 
większy niż w cełej pozostałej Euro- 
pie, przyczem w roku 1940 — przy 
tem tempie wzrostu liczby urodzin i 
zmniejszaniu się śmiertelności, co da- 
je się już od pewnego czasu zauwa- 
żyć — Rosja będzie liczyła 190 mil- 
jonów hidności. 

W świetle powyższych danych sta- 
je się jasnem, że Rosja w bliższej lub 
dalszej przyszłości będzie odgrywała 
dużą rolę w handlu międzynarodo- 
wym, wyciskając ponadto swoje pię- 
tno na kształtowaniu się stosunków 
gospodarczych w całej Europie. 

M. G. 

  

W najbliższych dniach ukażą się na szpaltach „Kurjera Wi- 

leńskiego" wywiady z ministrami wilnianami: pracy i opieki 

społecznej p. Prystorem i reform rolnych prof. Staniewiczem na 

temat ostatnich prac i zamierzeń ich resortów. 

  

Ocena kryzysu przez min. Zaleskiego. 
Telefonem oa własnego korespondenta z Warszawy. 

Agencja lskra otrzymała od min, 
spraw zagranicznych p. Augusta Za- 
leskiego oświadczenie w związku z 
obecnem przesileniem gabinetowem 
rządu. Pan Min. oświadcza co na- 
stępuje: Sprawę wzajemnych wpły- 
wów polityki zagranicznej i we- 
wnętrznej poruszałem już niejedno- 
krotnie. Pezwoli Pan, iżzacytuję mu 
co powiedziałem o tem na bankie- 
cie Tow. „Badań i Zagadnień Mię- 
dzynarodowych w styczniu r. 1928. 
Mówiłem wtedy „Zdaniem mojem 
wytyczne linji naszej polityki zagra- 
nicznej są czemś stałem, niezależ- 
nem od tych czy innych fluktuacyj 
zewnętrzno-politycznych, czemś co 
żelazną niejako logiką i siłą narzuca 
się każdemu kierownikowi naszej 
polityki zagranicznej przez politykę 
wewnętrzną. Związki pomiędzy temi 
obu dziedzinami politycznemi są do- 
statecznie przewidziane i każdy z 
biorących czynników udział w na- 
szej polityce zagranicznej może 
przypomnieć sobie momenty, gdy z 
niepokojem a nawet rozpaczą уу вет- 
cu myślał o tem jak niebezpieczne 
reperkusje dla prowadzonych prze- 
zeń spraw może mieć ten czy ów 
z licznych gabinetowych kryzysów, 
które w poprzednieh latach niestety 
aż nadto często Polskę nawiedzały... 

. Mówią dalej, iż „w przeciwieństwie 
do wielu lat poprzednich, w których 
częstokroć nasze stosunki wewnętrz- 
ne napełniały troskąznaszych dy- 
plomatów, dbałych o sprawy i inte- 

resy Rzplitej zagranicą", era obecna 
odznacza się pewnym elementem 
psychologicznym, który „ma nie- 
zwykle doniosły wpływ na bieg i 
stan osiągalności, stawianych sobie 
przez kierownictwo polityki zagra- 
nicznej, celów, a elementem tym jest 
stałość, jest pewność, że dzień ju- 
trzejszy nie przyniesie niepożąda- 
nych niespodzianek, że ta sama wy- 
trwała konsekwentna myśl dążyć 
będzie tak samo jutro jak i dzisiaj 
do celów. 

Ta cytata mego przemówienia 
z przed dwóch blisko lat da dokła- 
dnie ocenę obecnego kryzysu. Gdy- 
by nie pewność, iż o kryzysie, jaki 
przed nami ta sama konsekwencja 
i wytworzyła, myśli Marszałek Pił- 
sudski i kierować będzie losami 
Rzplitej—to kryzys dzisiejszy miałby 
niewątpliwie ujemny wpływ na na- 
sze stanowisko międzynarodowe. 
Z dotychczasowego bowiem  do- 
świadczenia wiedzą wszyscy, iż póki 
losy Polski znajdują się w ręku rzą- 
du opartego o osobę Marszałka, 
główne wytyczne naszej polityki — 
to jest utrzymanie pokoju i dobre 
stosunki z poszczególnemi narodami 
pozostaną niezmienne. Więc świat 
ze spokojem oczekuje końca obec- 
nego kryzysu. Tym sposobem wie- 
rzę, iż aczkolwiek skutki każdego 
przesilenia są w naszych warunkach 
zazwyczaj ujemne, to tym razem nie 
dadzą się one nam we znaki w dzie- 
dzinie polityki zagranicznej”. 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

Obchód 10-lecia D. W. K. P. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy, 

Do Belwederu przybył wczoraj 
p. Zawadzki z Wilna i w imieniu 
okręgowego dyrektora kolei pań- 
stwowych w Wilnie zwrócił się do 
Marszałka Piłsudskiego z prośbą o 
zaszczycenie swą obecnością obcho- 
da !0-ciolecia istnienia wileńskiej 
dyr. kolei państwowych. 

a uroczystości te wyjadą do 
Wilna min. komunikacyj Kuhn w 
towarzystwie szeregu wyższych u- 
rzędników z min. komunikacyj oraz 
ministrowie Prystor i Staniewicz. 

Konferencja rolna. 
WARSZAWA, 13.XII. (Pat). W 

poniedziałek po południu odbędzie 
się u p. prezesa Rady Ministrów 
konferencja poświęcona sprawom 
związanym z sytuacją rynku zbożo- 
wego oraz z zagadnieniami handlu 
zbożowego. 

Nowy ambasador 
amerykański. 

WARSZAWA, 13,XII. (Pat). Dzi- 
poselstwo Stanów Zjednoczo- 

nych w Warszawie zwróciło się do 
rządu polskiego 0 agrement dla 
Moore'a na stanowisko ambasado- 
ra Stanów Zjednoczonych w War- 
szawie. Moore, dawny redaktor na- 
czelny „Pittsburg Leader", był od 
1923 roku ambasadorem amerykan- 
skim w Hiszpanii a następnie od 
1928 roku — w Peru. 

Ataki nacjonalistów na 
umowę polsko-niemiecką. 
BERLIN, 13.XII (Pet.) W Reich- 

stagu toczyła się dziś w dalszym 
ciągu dyskusja mad wczorajszem 
oświadczeniem kanclerza Millera. 
Z ostrą krytyką polityki rządu i ob- 
roną dr. Schachta występowała zwła- 

siaj 

szcza opozycja prawicowa. Poseł 
niemiecko odowy Quats atako- 
wał dzi ść obecnego rządu i 
parlamentu. Mówca narodowy za- 
atakował następnie ministra spraw 
zagranicznych Curtiusa, zarzucając 
mu, że starał się jakoby pozyskać 
przyjażń Polski przez zawarcie umo- 
wy wyrównawczej. W toku dyskusji 
frakcja niemiecko-narodowa zgłosiła 
wniosek o votum nieufności dla mi- 
nistra spraw zagranicznych Curtiusa 
i dla ministra finansów Hilferdinga. 

Nowy występ Schachta. 

BERLIN. 13.XII. (Pat). Ubiegłej 
nocy otrzymał minister finansów 
Hilferding pismo Schachta, które za- 
skoczyło w wysokim stopniu nie- 
mieckie koła polityczne. W liście 
tym zwraca Schacht uwagę Hilfer- 
dinga, iż program podatkowy rządu 
nie jest wystarczającą podstawą dla 
uzyskania 400-miljonowej pożyczki, 
którą rząd zamierza zaciągnąć w 
banku nowojorskim Dillon, Read % 
Co. Dzisiejsza prasa popołudniowa 
podnosi, iż komplikacje, wywołane 
nowym krokiem Schachta, uważać 
należy obecnie, jako przejściowo 
złagodzone. 

Przeciwko prześladowaniom 
religijnym Sowietów. 

LONDYN, 13.XII. (Pat). Zawiązał 
się tu chrześcijański komitet prote- 
stu przeciwko prześladowaniom re- 
ligijnym przez władze sowieckie. 
Na czele komitetu stanęli: lord bi- 
skup Londynu i szereg innych bi- 
skupów anglikańskich były minister 
spraw wewnętrznych rządu konser- 
watywnego Johnson Hicks, dawny 
delegat W. Brytanji do Ligi Naro- 
dów lord Cushendun i szereg in- 
nych osobistości. Komitet organizu- 
je szereg wieców protestacyjnych w 
całej Anglji oraz zainicjował pu- 
bliczną dysputę w tej sprawie na 
łamach „Moraing Post". 

Następca hr. Westarpa. 
BERLIN, 13.XII. (Pat). Przywód- 

cą frakcji nacjonalistycznej Reich- 
stagu na miejsce hr. Westarpa wy- 
brany został poseł Oberfobren. 

Układ franko-amerykański. 
WASZYNGTON, 13.XII.' (Pat). 

Jak donosi agencja Havasa, Izba re- 
prezentantów przyjęła 239 głosami 
przeciw 100 układ franko - amery- 
kański w sprawie długów. 

Z pobytu bułgarskich , 
ministrów we Włoszech. 
RZYM, 13.XII. (Pat). Bawiący tu 

ministrowie bułgarscy Burow i Mo- 
low złożyli wizyty Mussoliniemu i 
Grandiemu. Przedstawicielom prasy 
minisrer Burow oświadczył: „Mogli- 
śmy stwierdzić raz jeszcze, że poko- 
jowa polityka bułgarska znajduje tu 
stałe poparcie, zaś rząd włoski zna 
i aprobuje zagraniczną politykę Buł- 
garji“. 

Konferencja Pana Prezydenta Rzplitej 
z Marszałkiem Piłsudskim. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

W dniu wczorajszym w godzi 

nach wieczornych Pan Prezydent 
Rzplitej odbył dłuższą konferencję 

z Marszałkiem Piłsudskim. Zarówno 
o tej konferencji jak i o poprzed- 

nich rozmowach niepodano w prasie 

żadnych komunikatów. Jednakże 

domyślać się należy, że konferencja 

ta związana była ściśle z sytuacją 
przesileniową. 

Przyjazd prof. Bartla do Warszawy. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Wczoraj o godz. 8 min, 30 przy- 

był ze Lwowa do Warszawy b. 

premjer prof. dr. Kazimierz Bartel. 

P. prof. Bartel otrzymał we środę 

list odręczny P. Prezydenta Rzplitej, 

który mu przywiózł do Lwowa ad- 

jutant P. Prezydenta p. Jurgielewicz. 

Na dworcu w Warszawie ocze- 

kiwali na b. premjera prof. Bartla 

adjutant P. Prezydenta rotmistrz 
Calewski, oraz b. sekretarz prof. 

Bartla za czasów kierowania jego 

gabinetem por. Zaćwilichowski. Z 

dworca p. premjer udał się na Za- 

mek, gdzie zamieszkał jako gość 

Pana Prezydenta Rzplitej w przy- 

gotowanych dla niego apartamen- 

tach. Po krótkim odpoczynku prof. 

Bartel udał się do apartamentów 

P. Prezydenta. gdzie o godzinie 10 
rozpoczęła się konferencja P. Pre- 

zydenta z p. prof. Bartlem, która 

przeciągnęła się do godz. 1 m. 30. 

Pobyt prof. Bartla w Warszawie 
potrwa dwa dni. 

Koła poinformowane, wizycie jego 

w Warszawie na zamku, nadają cha- 

rakter wyłącznie doradczy. Oświad- 

czył to zresztą dziennikarzom we 

Lwowie sam prof. Bartel, podkreś- 

lając, że nie ma zamiaru przyjęcia 

jakiegokolwiek stanowiska w rządzie. 

Pan Prezydent Rzplitej, którego 

łączą oddawna przyjazne stosunki 
z prof. Bartlem chciał jedynie w 

stanie chwili. obecnej zasiągnąć je- 

go opinii. 

Dotychczas nie został ustalony 

program pobytu prof. Bartla w War- 

szawie. W każdym razie złoży on 

wizytę p. Marszałkowi Piłsudskiemu 
oraz p. premjerowi Świtalskiemu. 

Komunikat Centrolewu. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Na naleganie kilku dziennikarzy 

czy większość sejmowa może utwo- 

rzyć tak zw. rząd parlamentarny, 

„Centrolew* wydał następujący ko- 

munikat: Strona opozycyjna nie 

chce i nie może wkroczyć w upraw- 

nienia P. Prezydenta Rzplitej, zwią- 

zane z tworzeniem rządu, w pierw- 

szym zaś rzędzie desygnowaniem 

premiera. Na wypadek jednak gdy- 

by P. Prezydent uznał za stosowne 

powierzyć misję tworzenia rządu 

komuś z przedstawicieli opozycji, 

misja ta będzie przyjęta, a rząd 

przez niego stworzony liczyć może 

  

Dawniej 
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Rażdy kupnjący na zł. 20 otrzyma darmo aparat „GILLET". 

niewątpliwie na współpracę i po- 

parcie większości sejmu. 

* * * 

Wczoraj odbyło się posiedzenie 

klubu „Stronnictwa Chłopskiego", 

na którem relerat o sytuacji polity- 

cznej wygłosił poseł Dąbski. Po 

dyskusji uchwalono "rezolucję, . w 

której klub przyjmuje do wiadomo= 

ści sprawozdanie posła Dąbskiego 

i solidaryzuje się z oświadczeniem 

tak zw. „Centrolewu“ o utworzeniu 
na żądanie P. Prezydenta rządu par- 

lamentarnego. > 

  

WILNO, 

Mickiewicza 5 

tel. 873 

  

3647 

  

Katastrofa lotnicza. 
TORUŃ, 13.VII. (Pat). w dniu 12 b. m. 

około godz. 16 w przelocie z Warszawy do 
Bydgoszczy uległ katastrofie samolot, piloto- 
wany przez kpt. Moszezyńskiego. Wskutek 
uszkodzenia motoru musiał lotnik lądować 
nieopodal lotniska toruńskiego, tuż obok 
dworca kolejowego Toruń Północny. W cza- 

Program nowego 
PRAGA, 13.XII (Pat). Na dzi- 

siejszem posiedzeniu parlamentu 
wygłosił premjer Udrżal exposė 
rządowe, w którem wskazał w pierw- 
szym rzędzie na trudności gospo- 
darcze, jakie czekają rząd w zwią- 
zku z powszechnym kryzysem  go- 
spodarczym, O programie rządowym 
oświadczył premjer Udrżal, że w 
pierwszym rzędzie należeć będzie 
do niego zakończenie prac, wszczę- 
tych przez poprzedni gabinet. W 
polityce zagranicznej utrzymana bę- 
dzie dotychczasowa linja, polegają- 
ca na poparciu ogólnej polityki, 

sie lądowania na nieodpowiednim terenie sa- 
molot uległ zupełnemu zniszczeniu. Kapitan 
Moszczyński poniósł śmierć na miejseu. Star- 
Szy sierżant Musiał, znajdujący się w same- 
locie, odniósł ciężkie obrażenia. Musiała prze- 
wieziono do szpitala wojskowego w Toruniu. 

rządu czeskiego. 
zmierzającej do konsolidacji i pacy- 
fikacji europejskiej, 

czasie dzisiejszego posiedze- 
nia komuniści zorganizowali gwał- 
towną demonstrację przy pomocy 
piszczałek i innych sposobów ob- 
strukcji parlamentarnej tak, że 22 
posłom przewodniczący lzby ode- 
brał prawo wstępu na obrady na 
przeciąg miesiąca i na ten sam czas 
wstrzymał im wypłatę djet. 

Również w senacie wygłosił dzi- 
siaj premjer podobne expose. W se- 
nacie miały również miejsce awan- 
tury komunistyczne. 

  

Nowa republika mongolska. 
WIEDEŃ, 13.XII (Pat). „United 

Press“ dorosi z Charbina, że w 
Bargadzie, północno-zachodnim okrę- 
gu Mandżurji, obwołana została no- 

"wa niezależna republika mongolska 
z miastem Chailarem, jako stolicą. 

W kołach politycznych oczekują w 
związku z tem nowych powikłań 
pomiędzy Chinami a Rosją. Liczą 
się także z możliwością interwencji 
Japonii. 

Sowiety kontynuują akcję przeciwko Chinom. 
MUKDEN, 13.XII (Pat). Donoszą 

urzędowo, że Rosjanie kontynuują 
operacje wojenne, przyczem zaata- 

kowali, ostrzeliwując z dział pozycje 
chińskie w górach Hsin-Gan. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
AKCJA ZA PREZYDENTURĄ DOŻYWOTNIĄ 

SMETONY. 

Wobec tego, iż 20 grudnia upływa kaden- 
cja urzędowania Prezydenta Republiki, Sme- 
tony, nieokreślona organizacja uruchomiła 
w Kownie domokrężnych agentów, którzy 
proponują podpisywanie specjalnych doku- 
mentów, wypowiadających się za utrzyma- 
niem Smetony na stanowisku Prezydenta do- 

+żywotnio. 

KONFERENCJA -BISKUPOW. 
№ dniu dzisiejszym rozpoczyna się w Ko- 

wnie konferencja biskupów litewskich z bis- 
kupem kowieńskim Skwireckim na czele. W 
konferencji bierze również udział nuncjusz 
papieski w Kownie msg. Bartoloni. Konfe- 
rencja rozpatrywać będzie położenie szkół 
i organizacyj katolickich w Litwie, w stosun- 
ku do których, jak wiadomo, w ostatnich cza- 
sach rząd stosował represje administracyjne. 
Na konferencji ustalony zostanie również sto- 
sunek duchowieństwa katolickiego w Litwie 
do rządu. 

„LIET. AIDAS* KRYTYKUJE DUCHOWIEŃ- 
STWO LITEWSKIE. 

„Liet. Aidas* ostro krytykuje duchowień- 
stwo litewskie, twierdząc, że liczni jego prze- 
dstawiciele nie wypełniają warunków Kon- 
kordatu. Były wypadki, że księża z ambon 
zakazywali wiernym — pod grozą nieudzie- 
lania Komunji św. — lektury „Liet. Aidasa". 
Wszelkie zatargi winne załatwiać się — zda- 
niem „Liet. Aidasa“ — za pośrednictwem 
nuncjusza. 

PRZYJAZD DELEGATA LIGI NARODÓW. 

W dniu wczorajszym przybył do Kowna 
wiceprezes komisji komunikacyjnej i tran- 
zytowej Ligi Narodów dr. de Vasconcellos. 
Tegoż dnia złożył on wizytę prezydentowi 
państwa i premjerowi oraz ministrom spr. 
zagranicznych, finansów i komunikacji. 
Urzędowego komunikatu o przyjeździe dr. 
Vasconcellosa rząd dotychczas nie wydał. 
Mimo to można być przekonanym, że wizyta 
przedstawiciela Ligi Narodów w Kownie po- 
siada związek z nieuregulowaną dotychczas 
REAR komunikacji pomiędzy Litwą a Pol- 
ską. 

W PRZEWIDYWANIU NOWYCH 
WYBORÓW. 

„Jaunakas Sinas* donosi z Kowna, że z in- 
formacyj, otrzymanych z kół rządowych, wy- 
nika, iż wybory do sejmu, jakie zostaną prze- 
prowadzone według nowej konstytucji, dadzą 
35 posłów, albowiem na 60 tys. wyborców 
przypadać będzie jeden poseł. Opanowanie 
przez tautininków najbardziej rozpowszech- 
nionej na Litwie gazety „Mussu Rytojus“ u- 
ważane jest za przygotowanie się do kampa- 
nji wyborczej. 

EMERYTURY DLA DZIAŁACZY 
OŚWIATOWYCH. 

Rząd uchwalił wyznaczyć emeryturę kol- 
porterom druków litewskich którzy w okre- 
sie zakazu druków. litewskich z narażeniem 
wolności i mienia rozpowszechniali książki 
litewskie. 

WSZECHLITEWSKI ZJAZD RABINÓW. 

16 b. m. odbędzie się w Kownie wszechli- 
tewski zjazd rabinów. 

PRZYJAZD PRZEDSTAWICIELA 
SOWIETÓW. 

Do Kowna przybył nowomianowany prze- 
dstawiciel handlowy Sowietów, Angarski. 

WIECZÓR NA CZEŚĆ WYŚPIAŃSKIEGO 
W KOWIEŃSKIEM GIMNAZJUM 

POLSKIEM. 

„8 b. m. odbył się w kowieńskiem gimnaz- 
jum polskiem uroczysty wieczór szkolny, ku 
czei Wyśpiańskiego. Uczeń Sokołowski wy- 
głosił odczyt o twórczości poety, poczem ode- 
grano część „Nocy listopadowej”. 

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZSTWA LITEWSKO- 
ŻYDOWSKIEGO ZBLIŻENIA KULTURAL- 

NEGO. 

„_9 b. m. odbyło się zebranie towarzystwa 
litewsko-żydowskiego zbliżenia kulturalnego. 
Przewodniczył prof. Rómer. Były poseł sejmu 
adw. Garfunkieł wygłosił referat o ruchu sjo- 
nistycznym, w którym wyjaśniał zasady sjo- 
nizmu, omówił ostatnie wypadki w Palesty- 
nie i kwestję arabską. Po referacie Garfun- 
kiela prof. M. Birżyszka odczytał sprawozda- 
nie z działalności zarządu towarzystwa. 

Wkońcu dokonano wyborów nowego za- 
rządu. W skład jego weszli: prof. Birżyszka, 
prof. Krewe-Mickiewiczus, dr. Puryckis i dr. 
Robinson. Do komisji rewizyjnej obrano kan. 
'Tumasa, dr. Raulinajtisa i dr. Epsztejna. 

SPRAWA BUDOWY GMACHU INSTYTUTU 
FIZYKO-CHEMICZNEGO. 

W budżecie państwa na rok 1930 figurują 
pozycje na zakończenie budowy gmachu in- 
stytutu fizyko-chemicznego. Część tego gma- 
chu ma być podobno oddana do dyspozycji 
wydziała technicznego Uniwersytetu. Dla za- 
kończenia prac nad budową gmachu potrze- 
bna jest jeszcze suma około 1 milj. It. W ra- 
zie jeśli Gabinet Ministrów sumę tę zatwier- 

dzi, budowa gmachu zostanie wznowiona na 
wiosnę 1930 roku. 

ATEITIS T TNN K TSO ET, 

Sądy przysięgłych w Łotwie. 
RYGA, 13.XIL. (Pat). W związku 

z uchwałą sejmową ministerstwo 
sprawiedliwości rozpoczęło prace 
nad projektem wprowadzenia insty- 
tucji sądów przysięgłych. 

Fermenty wśród polskich 
komunistów w Mińsku. 

MIŃSK. 12 XII. (Iskra). Przed mie- 
siącem wyjechał z Mińska na kurację 
zagranicę członek polskiej „Agitpro- 
pagandy'** — Tolski. Mimo ukończenia 
kuracji Tolski nie powrócił do Mińska 
a na wezwanie „Agitpropu* oświad- 
czył, że do Sowietów powrócić nie 
chce. W związku z tem polska sekcja 
„Agitpropu* uchwaliła rezolucję, w 
której po przypomnieniu kontrrewo- 
lucyjnych wystąpień literatów sowie- 
ckich Pilniaka i Dudaka potępia zdra- 
dę Topołskiego, który zaprzedał się 
kapitałowi.



i 
; 
: 
į 

1 

  

2 

Burzliwe posiedzenie Rady Miejskiej. 

„Galerja* posiedzeń naszej Rady 

Miejskiej we czwartek nie była licz- 

nie reprezentowana. Ograniczona 
ilość kart wstępu, jak również ścisła 

ich kontrola — sprawiła, iż obradom 

czwartkowego plenum przysłuchiwała 

się stosunkowo nieznaczna ilość wi- 

dzów, a sądząc z porządku dzien- 

nego obrad trudno było narazie 

przypuszczać, iż powstanie formal- 

na burza, która omal nie zakończyła 
się przesileniem na stanowisku szefa 
sekcji technicznej. Pierwsze punkty 

porządku dziennego przechodziły 

prędko i bez dyskusji. 

Nagłe wnioski. 

Po uchwaleniu wniosku Magi- 

stratu treści następującej: „Wobec 

zamierzonej zmiany granic poszcze- 

gólnych województw Rada Miejska 
m. Wilna mając na względzie rolę 
i znaczenie m. Wilna jako centrum 
Życia gospodarczego i kulturalnego 
kraju uważa za pożądane i wskaza- 
ne, aby przy zmianie granic woje- 
wództ powiaty sąsiadujące z woje- 
wództwem wileńskiem, zwłaszcza po- 
wiaty lidzki i wołożyński pod wzglę- 
dem administracyjnym zostały dołą- 
czone do województwa wileńskiego" 
następuje szereg wniosków  na- 

głych, zgłaszanych przez poszcze- 
gólne ugrupowania radnych. Część 
z nich przeznaczone do odnośnych 
omisyj, pozostałe zaś po uchwale- 

niu nagłości zostały rozpatrzone po 
wyczerpaniu porządku dziennego. 

Podatek od psów. 

Na pierwszy ogień poszła spra- 
wa ustalenia niektórych podatków 
na r. 1930-31. Zgodnie z wnioskiem 
magistratu Rada Miejska zaakcep- 
towała 14 statutów rozmaitego ro- 
dzaju podatków, których wysokość 
naogół nie odbiega od norm dotych- 
czas obowiązujących. Wyjątek sta- 
nowi jedynie podatek od psów, któ- 
ry pobierany będzie w roku przy- 
szłym w granicach: a) za każdego 
pierwszego psa — 10 zł., b) za każ- 
dego drugiego psa — 30 zł, c) za 
kazdego trzeciego psa —50 zł., d) za 
czwartego i następnego — 100 zł. 

Drobne sprawy. 

Zkolei Rada Miejska poleciła 
magistratowi wszcząć starania o wy- 
danie dekretu, pozwalającego dzier- 
żawcom na wykup gruntów państwo- 
wych w dzielnicy Nowe Zabudowa- 
nie. Sprawę przyjęcia od p. Alek- 
sandrowicza 54 ha ziemi pod przy 
szłą ulicę w miejscowości Pośpiesz- 
ka—załatwiono również przychylnie. 

Następnie przedmiotem obrad 
była sprawa — przyszłej budowy w 
Wilnie Ośrodka Zdrowia, który jak 
wiadomo ma stanąć przy zbiegu ul. 
Kijowskiej i zauł, Kucharskiego. Po- 
stanowiono asygnować na ten cel 
z funduszów miejskich, część udzia- 
łu przypadającą na m. Wilno z fun- 
dacji rockfellerowskiej w wysoko- 
ści 22. zł. 

W swoim czasie Rada Miejska 
uchwaliła na rok 1930 podnieść do- 
datek komunalny do patentów ak- 
cyzowych właścicieli drobnych pi- 
wiarń, oraz sklepów z wodą sodo- 
wą i sprzedażą piwa do 200"/» za- 
sadniczej ceay patentu akcyzowego 
zamiast dodatku 100'/,, który istniał 
w latach ubiegłych. Po gorącej obro- 
nie zainteresowanych przez r. Cin- 
cinatusa, Rada Miejska postanowiła: 
pozostawić tylko dodatek inwesty- 
cyjny do ich patentów przemysło- 
wych. 

  

Widowiska 

0 gmach szkolny w Kuprja- 
niszkach. 

Wreszcie pękła bomba. 
Na porządek dzienny dodatkowo 

wpłynęła sprawa, która rozpętała 

istną burzę. Chodziło o wnioski Ko- 

misji Rewizyjnej w wyniku przepro- 

wadzonych badań nad budową szko- 
ły powszechnej w Kuprjaniszkach. 
Sprawa w krótkim zarysie przedsta- 
wia się następująco: na mocy pow" 
ziętej w swoim czasie uchwały Ra- 
dy Miejskiej Komisja Rewizyjna wy- 
łoniła specjalną podkomisję do re- 
wizji budowy szkoły powszechnej w 
Kuprjaniszkach, która, przy udziale 
rzeczoznawców—techników i praw- 
ników,po dokonaniurewizjii zbadaniu 
szeregu zainteresowanych osób, oraz 
znajdujących się w aktach sprawy 
dokumentów, stwierdziła nieodpo- 
wiednią organizację pracy i brak 

odpowiedniego dozoru technicznego. 

Powyższe uchybienia zdaniem pod- 

komisji powstały: |) z powodu nie- 

uależytego wykonywania dozoru ro- 

bót przez bezpośredniego ich kie- 
rownika technika Wojsbuna, 2) nie- 
dostatecznego wykonywania bez- 
pośredniej kontroli przez odpowie- 
dzialnego kierownika robót budo- 
wlanych architekta miejskiego inż. 
Narębskiego, 3) niedokonania należy- 
tych formalności prawnych związa- 
nych z oddaniem robót przedsię- 
biorcy, co wchodziło w zakres kom- 
tencji szefa sekcji technicznej (nie- 
podpisanie umowy). 

Biorąc jednak pod uwagę, że 
usterki w budowie szkoły nie spo- 
wodowały większych strat i mogą 
być one pokryte „z sum zatrzyma- 
nych przedsiębiorcy oraz że uchy- 
bienia dozoru technicznego nie po- 
siadają cech zaniedbania obowiązków 
służbowych a dają się wytłumaczyć 
przeciążeniem pracą w związku z 
terminowem wykończeniem robót na 
terenie Targów Północnych — Ko- 
misja uznaje, że miema podstaw do 
pociągnięcia wyżejwymienionych osób 
do odpowiedziałności. 

Odrzucenie wniosków radnych 
endeków. 

Po sprawozdaniu Komisji Rewi- 
zyjnej, głos zabrał w imieniu grupy 
endeckiej prof. Komarnicki wygła- 
szając przemówienie o wyrażnych 
tendencjach politycznych i w kon- 
kluzji żądając wytoczenia dyscypli- 
narnego dochodzenia przeciwko wy- 
mienionym w sprawozdaniu K. R. 
osobom, jako winnym stwierdzonych 
przy budowie niedokładności. 

W replice głos kilkakrotnie za- 
bierał r. Pławski, zbijając argumenty 
przedmówcy i wykazując ich bez- 
podstawność. Między innemi poseł 
Pławski powołując się na wydruko- 
wany w swoim czasie w „Gazecie 
Warszawskiej" artykuł P, Kowna- 
ckiego pod szumnym tytułem, „afera 
budowlana w magistracie wileńskim* 
wskazał na metody walki partyjnej 
stosowanej przez endecję. Z. kolei 
dłuższe przemówienie wygłosił 
wiceprezydent Czyż, wykazując bez- 
podstawność czynionych mu zarzu- 
tów braku dozoru i domagając sie 
od Rady wyraźnego ustosunkowania 
się do jego działalności. 

EPo przemówieniach przedstawi- 
cieli poszczególnych ugrupowań — 
przewodniczący zarządził 10 minu- 
tową przerwę, po której radny Ko- 
marnicki zgłosil wniosek treści na- 
stępującej: 

„Rada Miejska przyjmuje do wia- 
domości sprawozdanie Komisji Re- 
wizyjnej w sprawie budowy szkoły 

popularne. 
(Teatry na dworze, teatr ludowy, objazdowy, instruktorzy i wykłady, 

zespoły amatorskie). 

Sprawa teatrów ludowych, popu- 
larnych widowisk i zespołów objeż- 
dżających prowincję w celu niesie- 
nia tam zdrowej rozrywki i wpły- 
wów kulturalnych, była poruszana 
niejednokrotnie w prasie i na posie- 
dzeniach. Od lat 10-ciu mówi się w 
Wilnie, przy sposobności, o teatrze 
objazdowym, o zespole, któryby 
mógł dawać przedstawienia na dwo- 
rze widowiskach ludowych. Wszyst- 
kie projekty rozpływają się w mgła- 
wicy, a stan teatrów i widowisk na 
wsi przedstawia się mniej więcej jak 
następuje. Na podstawie ankiety 
rozesłanej przez Tow. Teatru Ludo- 
wego wileńskiego tej wiosny, oka- 
zało się, że w każdym prawie mia- 
steczku, przy domach ludowych i 
związkach rozmaitych istnieje sekcja 
teatralna ita jest zwykle najżwawiej 
funkcjonującą. Najlepiej się przed- 
stawiają zespoły wojskowe, zwłasz- 
cza KOP grający stale, sztuki pa- 
trjotyczne, o dość dużej skali reper- 
tuarowej, poza tem zespoły nauczy- 
cielskie grywają sporo, niektóre 
szkoły odznaczają się wcale niezłe- 
mi zespołami, które nawet jeżdżą w 
najbliższe sąsiedztwa ze sztuką ma- 
jącą powodzenie. Odznaczyło się 
tak gimnazjum w Głębokiem, wy- 
stawiając kolejno takie rzeczy jak 
Wesele, Warszawiankę, Mazepę i 
inne poważniejsze sztuki z wielkiem 
powodzeniem. Ostatnio grano Dzia- 
dy w Prozorokach, też słuchane z 
uznaniem. Potrzeba teatru objazdo- 
wego, stałego, bez wielkich wyma- 
gań, potrzeba instruktorów, daje się 
wielce odczuwać w małych, zapad- 
łych miasteczkach, kędy śmiertelne 

„nudy zimowych wieczorów, nie roz- 
jaśnione żadną rozrywką, gdyż na- 
wet kina tam niema, popychają 
mieszkańców do szukania rozrywe 
w alkoholu i karciarstwie. Niepoję- 
tem jest, że się nie znajdzie przed- 
siębiorstwo obwożące filmy, nietru- 
dno w salach szkolnych, starostw, 
kolejowych wreszcie, między godzi- 
nami pociągów, ustawić kino. Sądzi- 
my, że miałoby duże powodzenie, 
bo te nieliczne próby, które były 
zrobione, dały dodatnie rezultaty tj. 
dużą frekwencję. 

W obecnej chwili na terenie Wi- 
leńszczyzny i wogóle wschodnich 
ziem Rzeczypospolitej objeżdża ze- 
spół bałałajkowy, parę zespołów ży- 
dowskich, parę białoruskich. Polskie- 
go niema żadnego. Białoruski teatr 
Olechnowicza, bardzo dobrze zasto- 
sowany do pojęć i poziomu naszej 
ludności, jeździł zawsze z dużem 
powodzeniem. Z polskiej strony nie 
zrobiono podobnego wysiłku. 

Powie ktoś... no... a Reduta? 
Wszak dopiero czciliśmy ichwalili z 
całego serca jej ogromną wartość i 
działalność kulturalną, jej pracę „na 
Kresach“ it. p. Nikt zasług Redu- 
cie nie odmawia. Prowadzona przez 
ludzi ideowych zaopatrzona w sub- 
wencje i pomoce ze strony Rządu, 
docierała istotnie do wielu miejsc 
dość zapadłych Ale ani w połowie 
nie była w tych miejscach, gdzieby 
teatr objazdowy trzeć powinien, 
a sztuki dawała dla inteligencji, nie 
dla ludu. Szersze warstwy, o które 
teraz powinno najbardziej chodzić, 
nasi chłopi białoruscy, mniej lub 
więcej spolszczeni, czy coś mogli 
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w Kuprjaniszkach z tem zastrzeże- 
niem, że kwestja odpowiedzialno- 
ści dyscyplinarnej winnych uchyle- 
nia budowy zostanie załatwiona w 
zakresie władzy p. prezydenta mia-_ 
sta“. 

Wniosek ten jednak upadł, na- 
tomiast olbrzymią większością gło- 
sów Rada Miejska przyjęła do wia- 
domości zatwierdzającej sprawozda- 
nie Komisji Rewizyjnej. 

W dalszym ciągu posiedzenia na . 
wniosek frakcji P. P. $. postano- 
wiono, w związku ze zbliżającemi 
się świętami Bożego Narodzenia u- 
dzielić robotnikom zatrudnionym na 
miejskich robotach kanalizacyjno- 
wodociągowych zaliczkę w wysoko- 
ści 25 proc. poborów miesięcznych. 

Po rozpatrzeniu wniosku nagłe- 
go w sprawie redukcji pracowników 
kanalizacyjno-wodociągowych i mo- 
żliwości ponownego ich angażowa- 
nia oraz po odesłaniu do Komisji 
Finansowej wniosku nagłego  frak- 
cji „Bundu* w sprawie asygnowa- 
nia 20.000 zł. na potrzeby szkolnic- 
twa żydowskiego—posiedzenie Ra- 
dy Miejskiej o godzinie 2-ej w no- 
cy zostało zamknięte. es. 

  

Wymierające dawne Wilno. 
Na pogrzebie ś. p. Napoleona Rouby mo- 

żna się było naocznie przekonać jak szczup- 

łem już jest grono przedstawicieli przedwo- 

jennego intelektualnego świata wileńskiego. 

Trumnę odprowadzała na wieczny spo- 

czynek zaledwie garść pozostałych przy życiu 

znajomych i towarzyszy zmarłego oraz nieco 

liczniejsza gromada artystów, kolegów jego 

syna. Same znajome twarze, co tak rzadko 

się dziś przytrafia w tłumie wileńskim. Jedy- 

ny homo novur — to p. Szydłowski, prezes 

Syndykatu Dziennikarzy, który spełnił su- 

miennie do końca swój obowiązek reprezen- 

tanta prasy polskiej wobec trumny najstar- 

szego dziennikarza wileńskiego. 

Ze Związku Literatów nie był nikt obecny. 

Widocznie program czwartkowego „dnia Wil- 

na“ w radjo wyczerpał siły zarówno zarządu 

Związku, jak jego członków. (A 

Opozycja unika kięski rządu 
Mac Donaida. 

LONDYN, 13. XII. (Pat). W zwią- 
zku z zapowiedzianem w Izbie Gmin 
na wtorek czytaniem rządowego 
projektu węglowego rozpoczęła się 
interesująca i charakterystyczna dla 
obecnej sytuacji wewnętrznej gra 
stronnictw opozycyjnych. Liberali 
na posiedzeniu frakcji postanowili 
wczoraj wieczorem głosować prze- 
ciwko projektowi. Unikając jednak- 
że klęski rządu i przesilenia oraz 
nowych wyborów, liberali zredago- 
wali swój wniosek, odrzucający pro- 
jekt, w ten sposób, aby konserwa- 
tyści nie mogli za nim głosować. 
Gdyby rząd wbrew  obliczeniom, 
trwał przy swym projekcie, należa- 
łoby zasadniczo liczyć się z prze- 
sileniem rządowem. Jednakże w tym 
wypadku konserwatyści prawdopo- 
dobnie uratują rząd, stosując absty- 
nęcję przy głosowaniu i wytwarza- 
jąc w ten sposób dostateczną więk- 
szość samej Labour Party. Charak- 
terystyczną cechą sytuacji jest, że 
wszystkie trzy stronnictwa unikają 
w obecnej chwili klęski rządu Mac 
Donalda. 

Huragan się zbliża. 
RYGA, 13.XII, (Pat). Szalejąca 

od szeregu dni nad brzegami Ang- 
ji i Francji burza dotarla do wy- 
brzeża łotewskiego, gdzie już od 
kilku dni uniemożliwia normalną że- 
glugę oraz pracę rybakom. 

zrozumieć lub skorzystać z Siostry 
Beatriks Maeterlincka, z Fircyka, 
nawet z Przepiórki? Czy obwożenie 
'Turonia, bardziej, o pewnie że bar- 
dziej zrozumiałego, było odpowied- 
nią propagandą, o tem bodaj że się 
zorjentowali sami przewodnicy ca- 
łej imprezy. 

Na widowiska ludowe w szcze- 
rem znaczeniu tego słowa, na przed- 
stawienia dla ludu, nie wybrane w 
mieście przez ludzi nieznających lu- 
du wogóle, a naszego w szczegól- 
ności, potrzeba sztuk barwnych, peł- 
nych ruchu, humoru, tragicznych 
czy komicznych, ale nieskompliko- 
wanych, któreby sytuacjami stawa- 
ły się dla słachaczy zrozumiałe, 
gdyż trzeba pamiętać, lud nasz nie- 
dobrze rorumie mowy polskiej prze- 
kraczającej poza potoczne rozmo- 
wy. Takie Wesele np. wywołało po- 
dobno zachwyt ogólny, ideologja 
zginęła zupełnie, ale postaci Żyda, 
chłopów, księdza, pijaka, widma, 
wszystko to w oparach tańca i 
wódki było słuchaczom i widzom 
zrozumiałe, bliskie i zaciekawiało. 
Zespół któryby sobie dobrał kilka 
sztuk kostjumowych, z tańcami,shi- 
storycznych lub obyczajowych, ma- 
jących epizody humorystyczne i 
podkład ideowy humanitarny, reli- 
gijny lub narodowy, mogłyby liczyć 
na frekwencję i powodzenie finan- 
sowe, nawet bez subwencyj rządo- 
wych, bo przecież niepolskie im- 
prezy jeżdżą po kraju na własne ry- 
zyko i nie bankrutują. 

Może zorganizowaniem takiego 
zespołu zajmie się Tow. Teatru Lu- 
dowego, które się w Wilnie utworzyło 
przed kilku miesięcy i zorjentowaw- 
szy się w potrzebach prowincji za 
pomocą rozesłanych ankiet, które 
wszystkie wykazały |) potrzebę re- 
pertuaru, 2) instruktorów, przystąpi- 
ło do ogłoszenia konkursu na sztu- 

W. FuDeEGSN SZK 

Wilnianin twórcą nowej opery polskiej. 
(Z powodu sobotniej premjery „Ioli" prof. Rytla, w Warszawie). 

Dnia 14 b.m. zostaje wyst. w tea- 
trze warsz. opera młodego kompozy- 
tora, rodem wilnianina, a prof. kon- 
serwatorjum warsząwskiego Piotra 
Rytla, pod tyt. „Ioła* Libretto rzeczo- 
nego utworu muzycznego osnute zosta 
ło na tle pięknego dramatu Jerzego 
Żuławskiego pod powyższym tytułem. 

Bliższe informacje o „Ioli* oczy- 
wiście poda prasa warszawska, miłym 
zaś obowiązkiem wilnianina jest za- 
komunikowanie czytelnikóm „Kurje- 
ra Wileńskiego* kilku szczegółów o 
autorze opery, a mogących zaintereso- 
wać bliżej nietylko samo Wilno. 

W Wilnie, gdzie przed 75 laty pow- 
stała Halka* Moniuszkowska, gdzie 
rozpocz” działalność swą kompozy- 
torską Wiktor Każyński (syn zasłużo- 
nego dyrektora teatru wileńskiego i 
utalentowanego śpiewaka Macieja), 
gdzie skomponowali swe dzieła opero- 
we Wojciech Gawroński, autor „Ma- 
rji*, oraz Zenon Jakubowski, wioli- 
nista, autor mniej znanych „Krzyża- 
ków”, gdzie koncertowały nieraz sła- 
wy europejskie, w tem mieście ujrzał 
światło dzienne w roku 1888, Piotr 
Rytel. R. był synem lekarza wojskowe- 
go Ś. p. Lucjana, pochodzącego z ro- 
dziny ziemiańskiej w Kongresówce, 0- 
siadłej w Sandomierskiem pod Opa- 
towem. 

Piotr Rytel jako dziecko wzrastał 
wśród otoczenia rodzinnego, w któ- 
rem hołdowano aspiracjom zarówno 
wiedzy jak piękna, stąd, już będąc ucz 
niem gimnazjum wileńskiego, marzył 
0 zdobyciu wyższej wiedzy muzycznej, 
ile że od lat chłopięcych zdradzał nie- 
pospolite zdolności w grze fortepia- 
nowej. 

Nad muzyką pracował z zapałem, 
zaś rozwój swego talentu zawdziączał 
swemu bardzo sumienemu nauczycie- 
lowi Stanisławowi Kuleszy, zmarłemu 
w Wilnie przed dziewięcioma łaty. 

Ś. p. Kulesza, który się kształcił 
w konserwatorjum warszawskiem, je- 
Szcze za dyrekcji Apolinarego Kąts- 
kiego, był uczniem znanego i z kon- 
certów w Wilnie, prof. Schlótzera, 
zaś uznając wartościową metodę gry 
wychowanków konserwatorjum pe- 
tersburskiego, wtajemniczył się w ar- 
kana tej gry u doskonałej pianistki- 

nauczycielki wiłeńskiej, ś. p. Felicji 
Przybylskiej, rdzennej wilnianki, stąd 
Piotr Rytel mógł już w Wilnie otrzy- 
mać bardzo dobre początki w racjo- 
nalnem ujęciu zarówno teorji zasadni- 
czej, jak i techniki fortepianowej, pod 
przewodnictwem umiłowanego swego 
nauczyciela Ś. p. Kuleszy. 

Piotr Rytel z natury był zdolnym, 
o dużej inteligencji, a niezmiernie 
przytem pracowitym chłopcem, więc 
mając zaledwie łat 16, już był dosta- 
tecznie przygotowanym do wstąpie- 
nia nawet na wyższy kurs konserwa- 
torjum. 

Jako Polaka, pociągała go przede- 
wszystkiem Warszawa, gdzie zresztą 
i ojciec jego otrzymał niegdyś uniwer- 
syteckie wykształcenie, i gdzie potem 
rozwinął się w całej pełni talent wir- 
tuozowski, a następnie pedagogiczny 
i twórczy jego syna. 

Studjował mianowicie Rytel grę 
fortepianową u profesora Aleksandra 
Michałowskiego, zaś naukę kompozy- 
cji u dyrektora Zygmunta Noskows- 
kiego. Po ukończeniu konserwatorjum 
poświęcił się zarówno pracy pedago- 
gicznej, w charakterze profesora kon- 
serwatorjum, jako też z czasem i pra- 
cy kompozytorskiej. 

Uznano poważną wartość jego ut- 
worów symfonicznych, wśród których 
dominuje piękne dzieło „Grażyna*. 
Ostatnio napisał profesor Rytel cenny 
podręcznik do napki harmonii. Zasłu- 
żony jako pedagog występował P. Ry- 
tel niekiedy w Warszawie z koncer- 
tami w charakterze dyrygenta orkie- 
stry symfonicznej, a nieraz słyszano 
gruntowne jego wykłady krytyczne z 
historji muzyki w audycjach radjo- 
wych. 

Dowiadujemy się, że próba opery 
„Iola“, w teatrze warszawskim, odby- 
ta przed kilkoma dniami, wypadła na- 
der pomyślnie. 

Jako meloman, pamiętający jesz- 
cze z przed dwudziestu kilku laty bar- 
dzo ładną grę młodziutkiego Rytla w 
mieszkaniu pedagoga wileńskiego ś. 
p. Stan. Kuleszy, wyczuwałem już 
wtedy jego wyjątkowe  uzdolnienie 
pianisty, i zrozumiałym był dla mnie 
jego zapał dla sztuki, której zamie- 
rzał się poświęcić. Diaulos. 

  

Demonstracja bezrobotnych w Berlinie. 
BERLIN, 13.VII. (Pat). W czasie trwania 

pierwszego posiedzenia nowej rady miejskiej 
300 komunistów bezrobotnych zgromadziło 

się koło ratusza, poczem część z nich wtarg- 
nęła do sali obrad. Policja usunęła manifes- 
tantów. 

Katastrofa morska. 
BIARRITZ, 13.XI1. (Pat). Wpobliżu tu- 

tejszego portu zatonął statek z 6 marynarza- 
mi. Resztę załogi w liczbie 9 osób udało się 
uratować. 

Huragan. 
VILLACOUBLAY, 13.XIL. (Pat). Huragan 

zerwał dach hangaru na lotnisku Toussele- 
noble i wybił ciężkie wrota metalowe, które- 

padając, przygniotły na śmierć dyrektora lo- 
tniska. 

  

Okradzenie żony wiceministra rumuńskiego. 
LWÓW, 12.XII. (Pat). Wczoraj wieczorem 

w pociągu pośpiesznym Nr. 24 Bukareszt— 
Wiedeń okradziono żonę wiceministra ru- 
muńskiego dr. Moldovani p. Brankę Moldo- 
vani. Poszkodowanej skradziono torebkę, 
zawierającą paszport dyplomatyczny, legity- 
mację wolnej jazdy I kl. na kolejach rumuń- 
skich, 4 sznury pereł, 2 pierścionki z brylan- 
tami, 8.500 lei rumuńskich i 700 zł. 

P. Moldovani jechała samotnie w prze- 
dziale I kl. i usnęła na przestrzeni pomiędzy 

kę ludową. Z. nadesłanych 17 sztuk 
być może iż się okaże coś odpo- 
wiedniego na nasze sceny ludowe, 
gdyż nacisk na wyzyskanie moty- 
wów tutejszych był położony. 

Pozatem Tow. Teatru Lud. zor- 
ganizowało wspólnie z kursami o- 
światy pozaszkolnej z ramienia Ku- 
ratorjum odczyty Oo teatrach ama- 
torskich, ludowych i t. p. Wygłosił 
je znany artysta i impresarjo p. 
Piotr Bułhak, organizator tego ro- 
dzaju widowisk na świeżem powie- 
trzu jak Kościuszko pod Racławicami 
z którym objechał 40 miast polskich, 
Odkupienie (ks. Ryszarda) i t. p. W 
Wilnie na stadjonie sportowym wi- 
dzieliśmy to imponujące i barwne 
widowisko, w którem brało udział 
kilkaset osób. 

W wykładach o teatrze poruszał 
p. Bułhak ideologię teatrów popu- 
larnych, praktyczne przygotowanie, 
techniczne przystosowanie sztuk do 
gry, technikę teatralną, efekta świetl- 
ne, praktyczną charakteryzację, sło- 
wem wszystko co idomorosłym or- 
ganizatorom bywa potrzebne by 
urządzić przyzwoicie widowisko. Wy- 
kłady odbyły się w Głębokiem— 70 
słuchaczy, w Mołodecznie 60 słu- 
chaczy zbierało się w Kasynie Garni- 
zonowem, w szmianie świetlica 
strzelecka dała schronienie 50 słu- 
chaczom. Zapał i zainteresowanie 
były ogólne, po odczytach wywią- 
zywała się ciekawa dyskusja na te- 
maty poruszane, narzekano na brak 
repertuaru, to co się grywa obecnie, 
często jest nieodpowiednie, przeżyte, 
lub nudne poprostu. Że też nikt 
z wileńskich autorów nie skusi się 
tym celem społecznym? Nagroda 
naznaczona przez Tow. Teatru Lud. 
też nie była tak znów do pogardze- 
nia, a o ile nam wiadomo nikt z 
wileńskich literatów nic nie nadesłał. 

W czasie Świąt Tow. Teatru Lud. 

Kołomyją a Stanisławowem. W międzyczasie 
prawdopodobnie wtargnął ktoś do przedziału 
i skradł torebkę. Poszkodowana przypuszcza 
że została uśpiona jakimś narkotykiem przez 
nieznanego osobnika. Śledztwo wszczęte na- 
tychmiast przez policyjne. organy w Stani- 
sławowie i Lwowie nie zdołało dotychczas 
potwierdzić tego przypuszczenia ani też do- 
prowadzić do ujęcia sprawcy kradzieży. 

P. Moldovani jest Iwowianką i przebywa 
obecnie u swych rodziców we Lwowie. 

powinnoby wystawić w Sali Miej- 
skiej jakąś szopkę opartą na moty- 
wach tutejszych, zawierającą prócz 
tradycyjnych postaci wiele nowych 
epizodów współczesnych. Byłaby to 
próba zespołu i sił, jakiemi to sto- 
warzyszenie rozporządza i być mo- 
że szczęśliwe zapoczątkowanie po- 
pularnych widowisk dla szerszych 
warstw, które dziś nie mają, lub 
rzadko miewają odpowiednie dla 
siebie widowiska. Latem należałoby 
koniecznie zorganizować coś w tym 
rodzaju na otwartej scenie, Wileń- 
skie okolice nadzwyczajnie się na- 
dają do takich rzeczy, widzieliśmy 
jak szalone powodzenie miała zaba- 
wa ze smokiem, którego prof. Li- 
manowski z pod Wawelu sprowa- 
dził do Wilna i kazał mu walczyć 
ze Św. Jerzym. Wszystko co było 
w tej zabawie barwnym obrazem 
bardzo dobrze się udało, a sama 
potwora ziejąca ogniem i zygająca 
krwią oraz rycerz wjeżdżający na 
wzgórek gdzie leżała, dawało widok 
niezwykle fantastyczny, Widzieliśmy 
przepięknie odegranego Księcia Nie- 
złomnego przez Osterwę w dziedziń- 
cu uniwersyteckim, wyżej wzmian- 
kowane widowisko Kościuszki pod 
Racławicami w stadjonie należy 
również uważać za bardzo udatne. 
Widziana w Grodnie inscenizacja 
opowieści o Bohatyrowiczach, która 
może doskonale być grana na dwo- 
rze podobała się ogólnie i zasłużo- 
ne pochwały zjednała kap. Kowal- 
skiemu, mającemu wybitne zdolnoś- 
ci organizacyjne i artystyczne w 
tym kierunku. Wreszcie widzieliśmy 
równie piękne, barwne i bogate w 
nastroje widowisko w  Slonimie 
„Odpust w Żyrowicach" pióra W. 
Charkiewicza reżyserowane przez 
p. H. Hohendlingerówną, gdzie 300 
osób w kostjamach ruszało się, mó- 
wilo i špiewalo pod murami koś- 

Nr. 286 (1631) 

Przed Sejmikiem 
Związku Spółdzielni Polskich. 

Dnia 16 i 17 grudnia r. b. w lokalu Sto- 

warzyszenia Techników Polskich w Warsza- 

wie odbywać się będzie doroczny Sejmik 

spółdzielni, zgrupowanych w Związku Spół- 

dzielni Polskich, który ma siedzibę w War- 
szawie przy ulicy Jasnej 8. : 

Związek Spółdzielni Polskich rozciąga- 
jący działalność swoją na b. zabór rosyjski, 

wchodzi w skład Unji Związków Spółdziel- 

czych w Polsce, skupiającej różne analogi- 

czne organizacje pozostałych dzielnic. 
Sejmik najbliższy będzie okazją do stwier 

dzenia, iż działalność związku i spółdzielni 

w nim zgrupowanych, znacznie posunęła się 

naprzód. 
Związek skupia 4 główne typy spółdzielni: 

kredytowe, rolniczo-handlowe, rolniczo-prze- 

mystowe i budowlane. 
Dla pewnej ilustracji prac Związku poz- 

wolimy sobie przytoczyć cyfry spółdzielni, 
należących do Związku w chwili obecnej: 

kredytowych — 342, roln.-handlowych — 94. 
roln.-przemysłowych — 127, budowłanych — 
90 — razem — 623. 

Dane dokładne, obrazujące rozwój posz- 
czególnych działów spółdzielczości, padane 
zostaną w drukowanem sprawozdaniu Zwią- 
zku, które ukaże się za dni kilka. Poza tem 

przedstawi je Sejmikowi prezes Zarządu Zwią 
zku p. Antoni Kleniewski w referacie „Spra- 
wozdanie Związku za 1928 rok“. 

Na plenarnem posiedzeniu Sejmiku wygło- 
szone zostaną ponadto referaty: prezesa Unji 
Związków Spółdzielczych ks. prałata St. A- 
damskiego — „Jak pojmowaliśmy i pojmuje- 
my zadania spółdzielczości w społeczeństwie 
połskiem?*; profesora Stanisława Wojciecho- 
wskiego „Zagadnienie zbytu produktów rol- 
nych* i dyrektora A. Legisa „Sprawozdanie 

Banku Związku Spółek Zarobkowych”. 
Na Sejmiku obradować będą oczywiście 

wydziały (kredytowy, rolniczo-handlowy, rol- 
niczo-przemysłowy i budowlany), które w 
sposób bardziej wyczerpujący omówią swoje 
sprawozdania i najaktualniejsze kwestje swe- 
go terenu pracy, poczem sprawy poddane bę- 
dą decyzji Sejmiku. 

Sejmik zapowiada się doskonale. Przybę- 
dą na Sejmik liczni delegaci spółdzielni, i za- 
szczycą go niewątpliwie swoją obecnością 
reprezentanci władz, prasy i organizacyj spo- 
łeczno-gospodarczych. 

Działalność spółdzielni i Związku zainte- 
resuje szersze koła opinji ze względu na po- 
ważną rolę spółdzielni w życiu społeczno-go- 
spodarczem państwa. Bowiem spółdzielnie te 
pracują z coraz większem powodzeniem nad 
pomnożeniem dobrobytu mas, nad wzmocnie- 
niem indywidualnych gospodarstw rolnych, 
rzemieślniczych, przemysłowych i handlo- 
wych, nad ugruntowaniem i rozszerzeniem 

polskiego stanu posiadania w całokształcie 
stosunków ekonomicznych kraju. 

  

  

BEZPŁATNE 
cenne podarunki na gwiazdkę otrzy- 
muje każdy nabywający towar w 

grudniu w firmie 

W. NOWICKI, „” kN że. 
Największy wybór wykwintnej kon- 
fekcji i galanterji, własna wytwór- 
nia OBUWIA, kalosze, śniegow- 

ce, pilśniki. 
Ceny niskie. Towar pierwszorzędny. 

  

llość zgonów na gruźlicę 
w Niemczech. 

Walka z gruźlicą jest możliwa! o 
tem świadczą cyfry: w 1875 roku w 
Niemczech umieralo 3 proc. gružli- 
tyków, a w 1925 roku już tylko | 
proc., tylko dlatego, że Niemcy po- 
siadają 3000 poradni przeciwgružli- 
czych i 40 tysięcy łóżek szpitalnych 
dla: chorych na gruźlicę. Popierajcie 
walkę z gruźlicą! Kupujcie nalepki 
przeciwgruźlicze! 

  

Domniemany morderca 
z Diisseldorfu. 

PRAGA, 13.XII. (Pat). W miej- 
scowości Chebz wpobliżu granicy 
policja aresztowała osobnika, o któ- 
rym istnieje podejrzenie, że jest on 
tajemniczym mordercą z Dissel- 
dorfu. 

cioła i w cieni starych lip, tworząc 
obraz równie barwny jak ciekawy 
etnograficznie i historycznie. Mamy 
w historji naszego kraju wiele nie- 
poruszanych dotąd tematów, które 
do celów takich widowisk wyzyskać- 
by należało. Na dużą skalę przed- 
sięwzięte, są zawsze bardzo kosz- 
towne, na to niema rady, żeby by- 
ło piękne muszą być j kostjumy i 
dodatki odpowiednie, by nie robić 
karykatury, jakie czasami widzimy 
na małą skalę wśród kółek ama- 
torskich, przypominających różnemi 
szczegółami trupę imć pana Spodka 
ze Snu Nocy Letniej, Ciekawymby 
było eksperymentem jakieby wra- 
żenie wywołała ta właśnie sztuka 
na szerokie warstwy? Można bodaj 
twierdzić bez ochyby, że zaśmiewa- 
noby się z parodji Pyrama i Tysby, 
a świat bajki i „czort* (bo takby 
napewno nazywano Putka), wzbu- 
dził pewny zachwyt. Nb. dlaczego 
tego ślicznego chochlika „Robina 
Dobrotkę, żartownisia dostrojonego 
do tęczowego świata Oberona i Ty- 
tanii swą lekkością i wdziękiem, 
przedzierżgnęły niemieckie pomysły 
Remharda w szkaradną potworę. a 
teatry polskie za niemi? Tęczowy 
elf szekspirowski, brat Aviela, a 
wcale nie dziecko Kalibana, zamie- 
nił się pod rękami reżyserów w to 
okropne straszydło, które widzieliś- 
my w teatrze na Pohulance. Czemu? 
Poco? Nie jest to żaden duch ziemi, 
żaden niższy twór, niema śladów 
by miał być czemś innem jak resz- 
ta dworu duchów tęczowych, leś- 
nych, wodnych; tak ujęty jak teraz 
psuje harmonję i piękno tego świa- 
ta cudów i jest w sprzeczności z 
treścią utworu. 

Hel, Romer. 
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* WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Tajemnicze morderstwo staruszka. 

W osadzie Poniatycze, gm. wiazyńskiej 

mieszkał samotnie Wineenty Psłroeki, liczą- 

cy lał 60, którego naszli nieujawnieni dotąd 

zbrodniarze i zamordowali. 

Zbrodnia spełniona byla w nocy z 11 na. 

12 grudnia r. b. EE 
Co było powodem i kto był sprawcą do- 

konanego mordu na osohie cichego i spokoj- 

nego staruszka docieka obecnie policja. 

Lokator pretensje do właściciela reguluje 
rewolwerem. 

Zamieszkały w Gródku Romuald Plewako 

na tle zatargu ze swym gospodarzem Tajbą 

Gryngausem o mieszkanie, w przystępie pod- 

niecenia postrzelił go z rewolweru, zadając 

poważną ranę brzucha. у к 

Rannym zaopiekowal się miejscowy le- 

karz, zaś krewkim lokatorem policja. 
  

Ującie przemytników. 
Usiłowali przenieść 50 Klg. sacharyny. 

W pobliżu wsi Pomereez tuż przy granicy 

iitewskiej patrol K. O. P. spostrzegł kilku pe 

dejrzanyeh ludzi, obładowanych IE Ё 

Na wezwanie do zatrzymania sie. niezna- 

jomi porzucili worki i usiłowa R 

aaarnas pošeig doprowadził do on 

znanych przemytników a mianowicie P Ę ra 

Piekszę z Pomerecza i Jana Aldonisa z Szu- 

* 

NOWOGRÓDEK 
| 7 działalności Sekcji Organizacyjnej 

brźm Wojskowego Kobiet w Nowogródku. 

We wtorek 10 b. m. odbyło się w Nowogród- 

ku posiedzenie Sekcji Organizacyjnej Przys- 

posobienia wojskowego Kobiet. Na tem po- 

siedzeniu wyłoniono zarząd, który przedsta- 

wia się następująco: p. Aniela Godlewska — 

przewodnicząca, p- Tekla Hryniewska i Ste- 

fanja Salmonowiczowa — w eprzewodniczą- 

j va iewicz — arka. p 
ce, p. Marja Iwaszkiewicz sekretar 1 

l -jcówa — skarbniczka i p. Borewi- 

czowa — czł. zarządu. 

Po zaznajomieniu się ze statutem przystą- 

piono do omawiania szeregu spraw, związa- 

nych z utworzenie w Nowogródku. kursów 

'sanitarnych i z założeniem instytucji obrony 

przeciwgazowej. Oprócz tego powzięto plan 

utworzenia kursu gimnastyki nowoczesnej, 

a to ze względu na potrzebę fizycznego wysz- 

kolenia członków, które powyższemi spra- 

wami bardzo się interesują, zdradzając ku te- 

mu szczególne zaciekawienie i zapał. T. 

+ Z działałności Ligi Obrony Powietrzn. 

W piątek 7 b. m. odbyło się w gmachu urzę- 

du wojewódzkiego w Nowogródku, budże- 

towe zebranie wojewódzkiego Komitetu Ligi 

Obrony Powietrznej Państwa. : 

Licznie zebranych przedstawicieli LOP-u 

z całej Nowogródczyzny zaszczycił swą obe- 

<nošcią wojewoda Beczkowicz, który w g0r4- 

cych słowach przemówił do obecnych, 7a- 

<hęcając do dalszej pracy w komitetach. Na- 

stępnie wybrano przewodniczącego zebrania, 

którym został p. inż. Laiman z Baranowicz. 

Wogóle należy zaznaczyć, że poszczególne 

miasta województwa były w znacznej licz- 

'bie reprezentowane na zebraniu. Nowogró- 

dek miał swoich przedstawicieli w osobie p. 

wicewojewody Godlewskiego, p- Wyszyńs- 

kiego, prezesa sądu okręgowego, P. Parija“ 

nowicza, wiceprezesa tegož sądu, p. Wolnika 

burmistrza Nowogródka, p. Hryniewskiego, 

starostę nowogródzkiego i p. inż. Tarnows- 

kiego. 4 3 

Kilkugodzinne obrady wypelnila dyskusja 

„nad preliminarzem budżetowym i referat z 

tej dziedziny p. burmistrza Wolnika, który 

po omówieniu dotychczasowej działalności 

Komitetu L. O. P. P. w Nowogródku, prze- 

szedł do przedstawienia programu pracy w 

dziedzinie lotnictwa w roku 1930. Program 

ten jest obszerny i ma objąć oprócz propa- 

gandy lotniczej, także szerzenie zamiłowania 

«do lotnictwa wśród młodzieży. A. 

NOWA WILEJKA 
+ Z życia „Rodziny Wojskowej”. Kilka 

dni temu odbyło się uroczyste nabożeństwo 
w tutejszym kościele garnizonowym im. Św. 

St. Kostki, na intencję „Rodziny Wojskowej". 
Po gorącym przemówieniu proboszcza ks. 
Nowaka, kapelana garnizonu N.-Wilejka, od- 
było się poświęcenie przedszkola garnizono- 
wego. Na poświęceniu byli obecni wszyscy 
członkowie „Rodziny Wojskowej” oraz dzieci 
Poświęcenia dokonał ks. Nowak. Wieczorem 
w świetlicy 85 Strz. Wil. odbyła się herbatka- 
koncert. Dochód przeznaczony został na 
przedszkole. Warto zaznaczyć, iż lokal na 
przedszkole ofiarowało Dowództwo miejsco- 
wego garnizonu, a odremontowaniem zupeł- 
nie zniszczonego domku, i starannem jego 
urządzeniu zajęła się „Rodzina. Wojskowa 
z niestrudzoną pracowniczką na tem polu 
p. pułkownikową Korytowską na czele. 

SMORGONIE 
-+- „Grube ryby* w Smorgoniach. Stara- 

niem zarządu oddziału Z. P. O. K. w Smor- 
goniach, Koło Sympatyków Ochronki Z. P. 
"O. K. odegrało w dniu 7 grudnia r. b. komedję 
„Grube ryby“ M. Baluckiego. 

Czysty dochód wynosi 130 zł. 50 gr. którą 
to kwotę przeznaczono na gwiazdkę dla bied- 
nych dzieci ochronki. 

Tym wszystkim, którzy przyczynili się do 
rozjaśnienia twarzyczek maleńkich sierotek, 
a w szczególności p. Michałowi Porańskiemu 
jako reżyserowi sztuki, p. Bronisławie Gu- 
łowskiej, p. Marji Dabrysowej, p. Adolfowi 
Komornickiemu, p. Józefowi Wąsowskiemu, 
p. Kandytowi Banio, p. Lucjanowi Kuchars- 
kiemu, p. Władysławiwi Dabrysowi i p. Bo- 
lesławowi Kostrzanowskiemu serdeczne „Bóg 
zapłać” składa tą drogą Zarzą Z. P. O. K. 

   

  

   

TVEAT SKA TORRE ROAR BB 

liszek. Trzeci aresztowany przemytnik pro- 
wadzony na strażnieę przez rynek w Olkieni- 
kach zdołał zbiec. 

Skonstatowano, iż przemytnicy ci wszyscy 
poehodzący z Litwy usiłowali przemyejć do 
Polski 50 kłg. sacharymy. Przemyt skonfis- 
kowano. 

  

IGNALINO 
+ Budowa kościoła i domu ludowego. 

Przed kilku tygodniami z inicjatywy grona 

osób, mieszkańców. miasta Ignalino, powstał 

Komitet Budowy Kościoła. W skład komite- 

tu weszli: jako prezes ks. P. Stupkiewicz, 

jako członkowie — A. Pietrusewicz, St. Ku- 

nicki, Wł. Kulesza, E. Jeleniewicki, Wł. Flor- 

janowicz, M. Skorbowski, B. Kruszewski, St. 

Orkisz, J. Biliński. E 
Zażnaczyć należy, iż budowa kościoła 

prowadzona jest jędynie „z funduszów, .pow- 
stałych ze składek'i dobrowolnych ofiar i tak 

np. plac pod kościół i cmentarz ofiarował p. 

Dorochow, właściciel majątku Przyjaźń. 

Niezależnie od budowy kościoła miejsco- 

we społeczeństwo powołało do życia Towa- 

rzystwo Domu Ludowego, które według pa- 

ragrafu 2 statutu dąży do podtrzymania spo- 
łecznego, kulturalnego i towarzyskiego ży- 
cia miasta Ignalina i okolic. z» 

Jako pierwsze zadanie T. D. L. postawi- 
ło sobie wybudowanie Domu Ludowego, we- 
dług najnowszych wymagań technicznych, 
higienicznych i estetycznych. 

T. D. L. walczy z trudnościami materjal- 
nemi, ale ma nadzieję, że odpowiednie czyn- 
niki administracyjne, udzielą swej pomocy, 
jak również i miejscowe społeczeństwo nie 
poskąpi swych ofiar na ten cel... I tu znowu 
trzeba podkreślić ofiarność p. Dorochowa, 
który bezinteresownia oddaje plac pod bu- 
dowę Domu Ludowego. 

Na zakończenie uałeży dodać, że we wszy- 

stkich tych krokach i wysiłkach społeczeńs- 
twa wybitnie współpracują nasi oficerowie z 
2 baonu K. O. P. w Ignalinie. 

KAJCIENIE, (p. mołodeczański) 
+ Piękny przykład. Dnia 8 b. m. w za- 

padłej wiosce Kajcienie przez nauczycielkę 
miejscowej szkoły p. Błażewiczównę, zostało 
zorganizowane przedstawienie. Zespół ama- 
torów był wybrany z pośród miejscowej dzia- 
twy od 12 do 16 lat wieku, oraz p. Urbanowi- 
cza р. о. komendanta oddziału strzeleckiego 
w Olechnowiczach. Na scenie odegrano swoj- 
ski obrazek „Ś-ty Mikołaj” i komedyjkę „Ro- 
zegrany zakład* przy szczelnie wypełnionej 
sali. 

Cel przedstawienia, to osiągnięcie środków 
na pomoce szkolne dla biednych dzieci, 

Widowisko poza celem materjalnym daje 
jeszcze duży sukces moralny, gdyż zachęca 
do naśladowania. Dużą pomoc okazał tu 
Zw. Strzelecki z pobliskich Olechnowicz, któ- 
ry, jak może, stara się zaszczepić zamiłowa- 
nie do godziwych rozrywek, których tu stra- 
sznie brak. 

Całą imprezę finansowała p. Błażkiewi- 
czówna, ze swoich skromnych poborów nau- 
czycielskich. 

Ta ofiarna praca i chęć uświadamiania 
ludności tutejszej w jekże dziwnem przeci- 
wieństwie jest do kreciej roboty wysyłanych 
agitatorów partyjnych. Niech ten głos nie 
zostanie tylko echem, ale niech zbudzi z śpią- 
czki inteligencję kresową. 

Szczęść Boże dalszej pracy. 

Z POGRANICZA 
- Wysiedłenie. Na odcinku granicznym 

Troki-Niemenczyn wysiedlono z granic Lit- 
wy dwóch b. uczniów gimnazjum polskiego 
w Poniewieżu. 

Ruch nielegalny na granicy 
polsko-sowieckiej. 

Według obliczeń Baonu K. O. Pu 
obejmującego odcinek granicy sowie- 
ckiej od Dzisny po Stołpce, w ciągu 
miesiąca listopada z granic Rosji So- 
wieckiej wysiedlonych zostało 99 о- 
sób, w tej liczbie 16 narodowości pol- 
skiej. K. O. P. zatrzymał na granicy 
752 osób, które usiłowały nielegalnie 
dostać się z Z. S. S. R. do Polski. Z li- 
czby tej wysiedlono zpowrotem do 
Rosji 659 osób. Ponadto zatrzymano 
34 osoby podejrzane o współudział z 
komunistycznemi organizacjami za 
kordonem. Przy tej okazji skonfis- 
kowano kilkadziesiąt kilogramów bi- 
buły komunistycznej. (Iskra) 

Z SĄDÓW 
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Bestjalski mord czworga dzieci. 
Mordercy Sąd Apelacyjny zmienił karę śmierci 

na bezterminowe więzienie. 
Przed kilku miesiącami zamieściliśmy ob- 

«szerne sprawozdanie z rozprawy sądowej, to- 
«zącej się na sesji wyjazdowej sądu okręgo- 
wego w Wilejce, dotyczącej bestjalskiego 
wymordowania przez Włodzimierza Dziewi- 
misika czworga swych nieletnich, w wieku 
od 6 do 15 lat bratanków. 

Jak sobie czytelńicy przypominają, okrut- 
ny zabójca, chcąc usunąć spadkobierców po 
zmarłym swym zamożnym bracie Aleksan- 

drze, który gospodarował na 8 ha ziemi w 
zaśc, Zarzecze, gm. pierszajskiej, pow. woł- 
kowyskiego, w wykonaniu iście djabelskiego 
planu, korzystając z nieobecności wdowy po 
zmarłym Ewy Dziewinisikowej przybył do 
jej zagrody i kolejno zwabiając na strych 
pozostałe w domu dzieci, mordował je, wie- 
szając na lejcach, umocowanych u pułapu. 

Morderca działał z tak zimną krwią, iż 
zdołał zatrzeć za sobą wszelkie ślady, co 
uniemożliwiło władzom ujawnienie przez 
dłuższy czas sprawcy. 

Wreszcie, dzięki energicznemu dochodze- 
niu w tej sprawie, prowadzonemu przez ko- 
mendanta policji pówiatowej, ustalono, iż 
w sprawę tę zamieszani są dwaj bracia zmar- 
łego Włodzimierz i Jan Dziewinisikowie, za- 
mieszkali w sąsiedztwie. 

W toku dalszego śledztwa obaj podej- 
rzani oskarżali wzajemnie siebie aż wresz- 
«cie Włodzimierz Dziewinisik przyznał się, 

  

iż osobiście pomordował bratanków, twier- 
dząc, że do czynu tego namówił go brat Jan. 

Obaj Dziewinisikowie stanęli w sierpniu 
r. b. przed sądem i w wyniku uznanego za 
winnego Włodzimierza Dziewinisika skazano 
na śmierć przez powieszenie, zaś drugiego 
współoskarżonego Jana Dziewinisika, dla 
braku dowodów jego winy, sąd uniewinnił. 

Skazany odwołał się ze skargą do wyż- 
szej instancji, wobec czego wczoraj zasiadł 
on przed sądem apelacyjnym. 

Sąd w składzie p. wice prezesa .wydz. 
karn. W. Dmochowskiego, jako przewodni- 
czącego oraz pp. sędziów Bądzkiewicza i 
Jodziewicza, po szczegółowem zbadaniu spra- 
wy, wysłuchaniu podsądnego, który okazywał 
niestety spóźnioną skruchę, zamknął prze- 
wód sądowy. 

Głos zabrał podprokurator p. B. Kower- 
ski, domagając się zatwierdzenia wyroku 
sądu okręgowego, a następnie wystąpił z ob- 
roną z urzędu apl. adw. p. Butkiewicz, któ- 
ry, wskazując na okoliczności łagodzące, pro- 
sił o złagodzenie wyroku, a nadewszystko 
o darowanie życia podsądnemu. 

Sąd zatwierdził w zasadzie wyrok sądu 
okręgowego w części dotyczącej winy osk. 
Dziewinisika, zmieniając jednocześnie wy- 
miar kary śmierci na osadzenie w ciężkiem 
więzieniu bezterminowo. Ka-er. 

  

RZUCR TER 

   
    Dziś: _Dyoskora i Herona. 

Jutro: Wałerjana i Ireneusza 

Wschód słońca—g. 7 m. 30 

Zachód „ —g. 15 m. 26 

   sobota 
14 | 
чеа |    

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorsiegicznego 
U. S. 6. z dnia 13 XII — 1929 reku 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

Temperatura srednia: + 3 ©° 

Opady w milimetrach: 4 

Wiatr: południowo-wschodni. 
Uwagi: pochmurno, mgła, wiecz. drob. deszcz. 

Minimum: -- 3 

Maximum: 4- 5 
Tendencja barometr.: wzrost ciśnienia. 

KOSCIELNA 

— Roraty nauczycielskie. Zarząd Koła m. 
Wilna Stowarz. Chrz. Nar. Nauczycielstwa 

Szkół Powszechnych podaje do wiadomości 

ogółu nauczycielstwa, iż w dniu 15 b. m. o 

godzinie 6 rano. w Bazylice, w kaplicy św. 

Kazimierza J. E. ks. arcybiskup Metropolita 
wileński odprawi roraty dla nauczycielstwa 
wileńskiego. 

—-Roraty sodalieyjne. Roraty wileńskich 
sodalicyj marjańskich odbędą się w niedzielę 
dnia 15 grudnia o godzinie 7-ej rano w ko- 
ścięle św. Michała. Sodalisi i sodaliski są 
proszeni o jak najliczniejsze przybycie w odz- 
nakach:sodalicyjnych. 

7 = Rotaty na intencję członków Chrześc. 
Związku Zawodowego Dozorców Domowych. 
odprawione zostaną w niedzielę 15 b. m. 
6 godzinie 6-6j rano w kościele po-Domini- 
kańskim. 

MIEJSKA 

  

— Czytelnia; Chrz. Uniwersytefa Robotn. 
Dnia 15 grudnia r. b. o godzinie 12-ej przy 
ulicy Mertopolitalnej N-r. 1 — II piętro — 
pokój N-r. 1 zostanie otwarta czytelnia Chrz. 
Uniwersytetu Robotniczego, przeznaczona dla 
warstw robotniczych i młodzieży pozaszkol- 
nej. Wstęp bezpłatny. Czytelnia otwarta co- 
dziennie: w dni powszednie od 18-ej do 20-ej, 
w niedziele i święta — od 12-ej do 14-ej. 

— Statut emerytalny praeowników miejsk. 
W związku z opracowywaniem statutu pra- 
cowników miejskich — magistrat polecił po- 
dległemu personelowi wypełnić do dnia 17 
grudnia b. r. specjalne kwestjonarjusze. Ma 
to na celu zebranie koniecznych danych o 
przebiegu pracy poszczególnego pracownika. 

— Kredyty na roboty wodociągowo-kan. 
Jak się dowiadujemy w przyszłym tygodniu 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże do 
dyspozycji magistratu m. Wilna 300.000 zł., 
które dzięki poczynionym w swoim czasie 
staraniem delegacji wileńskiej Rady Miejs- 
kiej zostały przyznane przez władze central- 
ne na dalsze kontynuowanie w Wilnie robót 
wodociągowo -kanalizac. Zaznaczyć jednak 
należy, iż suma ta do chwili obecnej została 
prawie całkowicie zużytkowana wobec czego 
magistrat stanął przed ponowną groźbą likwi- 
dacji tych robót. Ze względu na konieczność 
dalszego zatrudnienia bezrobotnych magist- 
rat.m. Wilna zamierza w najbliższych dniach 
podjąć starania o wyjednanie na ten cel dal- 
szych kredytów w wysokości 200.000 zł. 

SKOWĄ 

— Egzamina uprawniające do odbywania 
skróconej służby wojskowej. Na skutek po- 
rozumienia władz wojskowych i szkolnych 
ustalono uproszczony egzamin specjalny dła 
osób życzących korzystać ze skróconej służ- 
by wojskowej. 

W związku z tem, ustalono, iż dwa razy 
do roku t. j. w marcu i październiku odby- 
wać się będą egzaminy. Pierwszy taki spec- 
jalny egzamin odbędzie się w marcu 1930 r. 
przy Kuratorjum Okręgu Szkolnego w Wiline. 

— Dodatkowe zebrania kontrolne. Na mo- 
cy zarządzenia władz wojskowych z dniem 
16 b. m. rozpoczną się dalsze zebrania kon- 
trolne dla szeregowych rezerwy i pospolitego 
ruszenia (kat. A. C. i D.) roczników 1889 i 
1904 (wszystkich bez wyjątku), szeregowych 
rezerwy (kat. A.) rocznika 1902, którzy nie 
odbyli ćwiczeń w latach 1927, 28 lub 1929, 
szeregowych pospolitego ruszenia (kat C. i D) 
którzy byli obowiązani do zebrań kontrol- 
nych w latach ubiegły lecz obowiązkowi 
temu nie zadośćuczynili. 

Zebrania odbywać się będą w lokalu P. 
K. U. miasto i potrwają do dnia 21 grudnia 
r. b. włącznie. 

  

    

SPRAWY PRASOWE 

— Konfiskata „Dziennika Wileńskiego*. 
Na mocy zarządzenia władz administracyj- 
nych wczorajszy nakład „Dziennika Wiłeńs- 
kiego* uległ konfiskacie. Konfiskatę zarzą- 
dzono za umieszczenie wiadomości telefonem 
z Warszawy. Po usunięciu skonfiskowanej 
wiadomości ukazał się drugi nakład gazety. 

LITERACKA 

— Nagroda literacka m. Wiina. Z dniem 
31 grudnia b. r. upływa ostateczny termin 
zgłaszania kandydatur osób reflektujących na 
otrzymanie nagrody literackiej m. Wilna za 
rok 1930. Jak wiadomo nagroda wynosi 
5.000 złotych i zostanie przez sąd konkurso- 
wy przyznana za dorobek literacki w języ- 
ku polskim. 

O nagrodę ubiegać się mają prawo wyłą- 
cznie stali mieszkańcy Wilna. 

— Zespół literatek wileńskich ma wypeł- 
nić program wieczoru pod tyt. „Dziecko w 
twórczości literatek wileńskich". 

Wieczór ów odbędzie się w siedzibie Zw. 
Literatów, to też spodziewamy się, że bywal- 
cy „Śród* zęchcą zaszczycić obecnością 
swoją imprezę, z której dochód przeznacza się 
na Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

O terminie wieczoru i jego ciekawym pro- 
gramie, doniosą następne komunikaty. 

UNIWERSYTECKA 
— Promoeje. W sobotę, dnia 14 b. m. 

o godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uniwer- 
sytełu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 
1) Cywińskiego Mamerta, 2) Grotusówny El- 
żbiety, 3) Borodziczówny Antoniny, 4) Am- 
broszkiewiczówny Ireny, 5) Łastowieckiego 
Konstantego, 6) Kossakowskiego Dominika, 
7) Piotrowskiej Katarzyny. 

Wstęp wolny. 

    

  

Wwy 

— fPeferał w Seminarjum Matematyczn. 
W niedzielę dnia 15 b. m. o godzinie 12-ej 
w lokalu Seminarjum Matematycznego zosta- 
nie wygłoszony przez p. B. Łukowskiego dal- 
szy cig referatu p. t. „Funkcja Gramma*. 
Wstęp wolny. Goście miłe widziani. 

— Zjazd delegatów Bratnich Pomocy w 
Warszawie. W dniach od 15 do 17 grudnia 
r. b. odbędzie się w Warszawie xlIl-ta Sesja 
Rady Delegatów Ogólnopolskiego Związku 
Bratnich Pomocy Młodzieży Akademickiej, 
Sesja, która jest najwyższą władzą Związku 
poświęcona ma być reorganizacji życia sa- 
mopomocowego oraz szeregu pilnych spraw 
dotyczących bytu materjalnego młodzieży a- 
kademickiej. Reprezentowane będą wszystkie 
środowiska akademickie. 

AKADEMICKIE 

Ww: LIE NS KI 

ONIKA 
Z KOLEI 

— Dziesięeiolecie Wil. Dyrekeji Kolejowej 
Zarząd Okręgowy Zjednoczenia Kolejowców 
Polskich w Wilnie z okazji obchodu dziesię- 
ciolecia wileńskiej Dyrekcji Kolejowej w dn. 
15 b. m. wzywa swych członków i sympaty- 
ków do wzięcia jak najliczniejszego udziału 
w pochodzie na uroczyste nabożeństwo, któ- 
re się-odbędzie w Bazylice o д 9. 

.  Wymarsz z pod dyrekcji kolejowej do ka- 
tedry o godzinie 8.45. 

Zbiórka o godzinie 8.30 obok dyrekcji. 
— Program uroczystości dziesięciolecia 

Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej przypadają- 
cego na dzień 15 b. m. przewiduje: 

Godz. 8.50 Spotkanie gości na dworcu ko- 
lejowym; godz. 8.45 Zbiórka Kolejow. Przy- 
sposobienia Wojsk. przy Dyrekcji i pochód 
do Bazyliki; 9.30 Nabożeństwo w Bazylice; 
"10.30 Defilada Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego; 12.00 Akademja w teatrze Miej- 
skim na Pohulance: Hymn Narodowy w wy- 
konaniu orkiestry i chóru kolejowego, zaga- 
jenie przez p. o. dyrektora Kolei inż. Kazi- 
mierza Falkowskiego, przemówienie p. Mi- 

nistra Komunikacji inż. Alfonsa Kiihna, kró- 
tkie sprawozdanie z działalności Dyrekcji w 
okresie 10.XIL. 1928 r. — 10.XII. 1929 r, 
dział koncertowy w wykonaniu pracowników 
kolejowych; godz. 14.30 Obiad żołnierski na 
dworcu kolejowym; godz. 20.00 Bankiet w 
górnych salonach Hotelu George'a. 

ŻYCIE LITEWSKIE 
— Litewskie kursy foklorystyczne. Za- 

rząd Lit. T-wa Naukowego organizuje w Wil- 
nie 3-dniowe Kursy Foklorystyczne (28, 29 
i 30 b. m.). 

SPRAWY Z2YDOWSKIE 
— Zwolnienie aresztowanych bundoweów 

Z pośród aresztowanych 7 członków „Cu- 
kunftu* (bundowskiej organizacji młodzieży) 
w czwartek wieczorem zwolniono 5-ciu. W a- 
reszcie pozostało jeszcze 2-ch Ofman i Ryba. 

— Zjazd Gmin Żydowskieh. Wyznaniowa 
Gmina Żydowska w Wilnie otrzymała list od 
Grodzieńskiej Gminy Żydowskiej z zaprosze- 
niem na konferencję większych gmin woje- 
wództw wschodnich dla omówienia spraw 
związanych z organizowaniem zjazdu wszyst- 
kich żydowskich gmin na kresach. Konferen- 
cja ta odbędzie się dnia 6-go stycznia w Gro- 
dnie. 

— Zażegnanie strajku w Gminie Żydow- 
skiej. Zarząd Żydowskiego Związku Zawodo- 
wego Pracowników Handlowych i Biurowych 
postanowił strajk w Gminie Żydowskiej od- 
wołać. Odpowiedź Zarządu Gminy, że członek 
Zarządu Związku Kupców p. F. przez czas 
trwania zatargu między obu organizacjami 
nie będzie w Gminie pracować, zupełnie za- 
dowoliła Związek Zawodowy. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— T-wo Przyjaciół Zw. Strzeleckiego W 

dniu wczorajszym (w piątek) założone zostało 
w Wilnie Towarzystwo Przyjaciół Związku 
Strzeleckiego. Na zebranie organizacyjne, 
zwołane przez marszałka Senatu prof. Szy- 
mańskiego, woj. Raczkiewicza i inspektora 
armji gen. Dąb-Biernackiego przybyło prze- 
szło 100 osób. Po -zagajeniu zebrania przez 
p. marszałka prof. Szymańskiego i przemó- 
wieniu p. woj. Raczkiewicza którego zapro- 
szono na przewodniczącego, zkolei nastąpiły 
wyczerpujące referaty komendanta tutejsze- 
go okręgu Strzelca p. Muzyczki o ogólnych 
celach i zadaniach Związku Strzeleckiego, 

oraz płk. dypl. Furgalskiego na temat zadań 
Związku Strzeleckiego w zagadnieniu obrony 
państwa. 

Zapadła potem jednomyślna uchwała za- 
łożenia Towarzystwa. Po przyjęciu statutu 
wszyscy obecni wpisali się' w poczet człon- 
ków Towarzystwa Przyjaciół Związku Strze- 
leckiego i wybrali prezydjum oraz zarząd w 
liczbie 20 osób. Prezesem Towarzystwa wy- 
brany został gen. Żeligowski. 

Celem nowej organizacji jest w myśl sta- 
tutu propaganda idei Związku Strzeleckiego 
oraz moralna i materjalna opieka nad człon- 
kami tego Związku. 

— Święto „Rodziny Wojskowej”. Dnia 
6 b. m., jako w pierwszy dzień dorocznego 
święta „Rodziny Wojskowej” odbyła się w 
Kasynie Garnizonowem wielka zabawa dzie- 
cinna z tradycyjnym Św. Mikołajem, licz- 
nemi niespodziankami, oraz baletem szkoły 
'T. Winogradzkiej. Zabawa zgromadziła około 
200-tu dzieci oficerskich i podoficerskich. 

Młodociane towarzystwo tak się rozba- 
wiło, że nie chciało wcale wracać do domów 
i bardzo energicznie stawiało opór rodzicom. 

Impreza ta wypełniła pierwszy dzień 
święta, wieczór zaś drugiego został już po- 
święvcony starszym. Odbyła się mianowicie 
herbatka towarzyska dla członkiń, które 
przybyły tym razem wyjątkowo z mężami, 
nadając uroczystości charakter bardziej ro- 
dzinny. 

Zebranych gości powitała pięknem prze- 
mówieniem przewodnicząca Koła P. Pako- 
szowa, poczem z ważniejszych numerów 
urozmaiconego programu wymienić należy 
śpiew p. Róży Chromowej i p. Szadurskiego. 

— Zarząd Koła m. Wilna Stowarz. Chrz.- 
Nar. Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
podaje do wiadomości członków i ogółu na- 
uczycielstwa, iż w dniu 20 b. m. o godzinie 
19-ej w mieszkaniu pp. Renigerów, Sosnowa 
17-4, odbędzie się tradycyjny opłatek stowa- 
rzyszniowy. 

RÓŻNE 
nn 

* Podziękowanie. P. J. Stachło-Jakobi- 
szeniowej, zam. na Bonifraterskiej 2 — 1, 
dziękuje serdecznie ubogi uczeń Mieczysław 
Razmuk za ubranie i buty. Bóg zapłać. 

— Zjazd Izb Rzemieślniczych w Warsza- 
wie. W dniu 14 b. m. w Warszawie ma się 
odbyć zjazd prezydjów i sekretarzy Izb Rze- 
mieślniczych z całej Polski. 

" Na zjeździe tym mają być omówione spra- 
wy wielkiej doniosłości jak sprawy finanso- 
wę Izb Rzemieślniczych, sprawa budżetów, 
które w większości wypadków nie posiadają 
własnego pokrycia. Obok tego ma być omó- 
wione stanowisko Izb Rzemieślniczych do 
nowelizacji podatku przemysłowego. Sprawa 
ta ma dla rzemiosła ogromne znaczenie, gdyż 
będzie tu chodziło o poczynienie nowych kro- 
ków w celu obniżenia podatku w stosunku do 
handlu. Niezałeżnie od tych spraw konfe- 
rencja przedstawicieli Izb Rzemieślniczych 
omówi sprawę kwalifikacyj potrzebnych dla 
kandydatów, stających do egzaminów czela- 
dniczych i mistrzowskich, sprawę izby urzę- 
dniczej (centrali Izb Rzemieślniczych), spra- 
wy wewnętrzno- organizacyjne i t. d. 

Zarząd Izby Rzemieślniczej przygotował 
na dzień 15 b. m. cały szereg spraw do załat- 
wienia przez plenum Izby. Sprawy te oczy- 
wiście posiadają wielkie znaczenie dla możli- 
wości normalnego prowadzenia prac Izby. 
Jednakowoż ze względu na to, że konferen- 
cja przedstawicieli wszystkich Izb Rzemieśl- 
niczych może dać dużo materjału nowego dla 
omawiania ich na plenum Izby, nastąpiło od- 
roczenia zebrania do dnia narazie nieokreślo- 
RY w każdym bądź razie w m-cu grudniu 

r. b. 
— Wycieczka Chóru Drukarzy do Osz- 

miany. Znany zaszczytnie na terenie Wilna 
Chór Drukarzy pod batutą p. Wacława Mo- 
łodeckiego wyjeżdża w niedzielę dnia 15-g0 
grudnia do Oszmiany: w celu wydania kon- 
certu poświęconego jedynie pieśni ludowej. 

Z całem uznaniem należy podnieść poży- 
teczność takiej imprezy tem bardziej, że zgó- 
„ry można być pewnym, że koncert wydany 
przez wspomniany chór będzie stał na wy- 
sokim poziomie i wydatnie przyczyni się 
do spopularyzowania pieśni polskiej. 

TEATR I MUZYKA 
> 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Ostatnie 
występy Wandy Siemaszkowej. Występy zna- 
komitej artystki Wandy Siemaszkowej zbli- 
żają się ku końcowi. Znakomita artystka nie- 
bawem opuszcza Wilno udając się na wystę- 

py do Krakowa. Dziś z jej udziałem głośna 
sztuka Gordina „Mirla Efros* wyciskająca 
łzy wzruszenia u widzów. Do zupełnego po- 
wodzenia i prawdziwie artystycznych wrażeń 
przyczynia się również gra całego świetnie 
zgranego zespołu. Nastrój sztuki podnoszą 
również pienia chóru synagogalnego oraz so- 
liści. 

    

"Teatr Miejski „Lutnia*, Dziś odbędzie 
się jedno z ostatnich przedstawień przezaba- 
wnej komedji „Fotel 47* Verneuilla, na któ- 
rej publiczność bawi się wyśmienicie. 

— Przedstawienie szkolne. Dziś o godz. 
3.30 po poł. w Teatrze Miejskim na Pohulan- 
ce dla młodzieży szkolnej dane będzie arcy- 
dzieło Szekspira „Sen nocy letniej". Ceny 
najniższe. 

— Przedstawienia popołudniowe niedziel- 
ne. Jutro o godz. 3.30 w obu Teatrach Miej 
skich odbędą się widowiska popołudniowe 
„po cenach zniżonych. W Teatrze na Pohu- 
lance baśń fantastyczna Szekspira „Sen nocy 
letniej“ z muzyką Mendelsohna. W Teatrze 
„Lutnia** wartościowa pod względem litera- 
ckim komedja włoska Goldoniego „Oberżyst- 
ka“, 

— „Wesele Sandomierskie". Zespół Teatru 
Regjonalnego pod dyrekcją T. Skarżyńskie- 
go wystąpi w Wilnie trzykrotnie: w ponie- 
działek 16, wtorek 17 i środę 18 b. m. W Te- 
atrze Miejskim „Lutnia*. Zespół ten objeż- 
dża całą Rzeczpospolitą Polską z niezwykle 
zajmującem i malowniczem widowiskiem et- 
nograficznem „Wesele Sandomierskie*, w 
którem uwidocznione są obrzędy, pieśni, tań- 
ce i barwne stroje ludu sandomierskiego. Bi- 
lety już są do nabycia w kasie Teatru „Lu- 
tnia* od godz. 11—9 wiecz. 

— Teatr Regjonalny dla szkół. W ponie- 
działek 16 i wtorek 17 b. m. o godz. 5 po poł. 
odbędą się popołudniowe przedstawienia dla 
młodzieży szkolnej barwnej sztuki „Wesele 
Sandomierskie". Ceny miejsc zniżone. Przed- 
stawienia te są organizowane w porozumie- 
niu z Wil. Kuratorjum Szkolnem. 

— „Madame Butterfliy* w wykonaniu Op. 
La Scala w Medjolanie wypełni pierwszy po- 
ranek muzyki elektro - mechanicznej, który 
odbędzie się w sali „Lutnia“ jutro o godz. 12 
w południe. Wzbudził on łatwo zrozumiałe 
zainteresowanie zwłaszcza, że jak głosi fama 
znakomite aparaty produkujące oddają głos 
4 muzykę z niesłychaną precyzją. Ceny miejse 
na ten interesujący poranek wyznaczono nie- 
zwykle niskie, bo od 5 gr. do 2 zł. Bilety na- 
bywać można w kasie Teatru Miejskiego 
„Lutnia“ od godz. 11—9 wiecz. Tekst objaś- 
MACY wygłosi p. Karol Wyrwicz-Wichrow- 
ski. 

— Koneert Kwartetu Trjesteńskiego. Je- 
dyny występ niezrównanego Kwartetu Trje- 
steńskiego odbędzie się staraniem Wil. Tow. 
Filharmonicznego nieodwołalnie w ponie- 
działek 16 grudnia o godz. 8 wiecz. w gmachu 
Teatru Miejskiego na Pohulance. Słynny ten 
zespół kameralny grać będzie program rzad- 
ko w Wilnie wykonywany (lvo Tancievo, 
Jachimo, Dvorzak i in.). Bilety*zawczasu do 
nabycia w kasie zamawiań w Teatrze Miej. 
skim „Lutnia“ od godz. 11—9 wiecz. 

RADBDJO 
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". 

NIEDZIELA, dnia 15 grudnia. 

10.15: Transmisja nabożeństwa z Pozna- 
nia. 11.55: Sygnał czasu. 12.00: Transmisja 

  

akademji kolejowej z sali Teatru Miejskiego 
na Pohulance. 13.00: Koncert. 14.00: Odczyty 
rolnicze. 15.50: „Poradnia prawna” prow. ad. 
St. Węsławski. 17.15: „Współczesne ideały 
i metody wychowawcze* odczyt. St. Godec- 
kiego. 19.00: „Kukułka Wileńska" mówiony 
tygodnik humorystyczny. 19.25: 12-ta lekcja 
języka niemieckiego. 19.40: Program na po- 
niedziałek, sygnał czasu i rozmaitości. 20.00: 
„Ojciec Kondelik i narzeczony „Wejwara* 
II fragment z powieści Ignata Hermana p. t. 
„Tajemna wycieczka Mistrza Kondelika* w 
wykonaniu . zesp. dram. rozgł. wil. 20.30: 
v. Beethoven -—— Symfonja IX d-moll. Audy- 
cja z płyt gramofonowych. Słowo wstępne 
o IX Symfonji wygł. Witold Hulewicz. 22.00: 
Feljeton, komunikaty i muzyka taneczna. 

NA WILENSKIM BRUKU 
— „Potokarz* z pod hali miejskiej w po- 

trzasku. Pod halą miejską, gdzie uwijają się 
bezustannie złodzieje, znowu padł ich past- 

_ wą niejaki Mojżesz Szejman, przybyły na targ 
z majątku Turgiele, 

Wykorzystując chwilową nieuwagę Sz., 
złodziej zdołał sciągnąć znajdujący się na 
wozie kożuch z którym zamierzał zbiec. 

Tym razem jednak manewr „potokarza* 
zauważono, skradzione okrycie odebrano, a 
jego samego przekazano policji, która usta- 
liła, że jest to Chackiel Milsztej, zamieszkały 
przy ulicy Archanielskiej 47. 

— Amator gołębi. Piotr Krehin ul. Wił- 
komierska 104 zwrócił się do policji ze skar- 
gą iż przy tejże ulicy pod Nr. 45 Michel Kiś- 
ler ukradł mu 2 gołębie. 

Interwencja IV komisarjatu sprawiła, iż 
skradzione płaki powróciły do ich właściciela 
a sprawcę Kiślera pociągnięto do odpowie- 
dzialności. 

— Zamach na własne życie. Z zamiarem 
skrócenia sobie życia pewną ilość esencji oc- 
towej wypił Izaak Fujlewicz ul. Mostowa 19. 

Lekarz Pogotowia Ratunkowego desperata 
przewiózł do szpitala Żydowskiego, gdzie za- 
opiekowano się zatrutym. 

— Garderoba łupem złodziei. Niewykryci 
sprawcy dostali się do mieszkania p. Szlomy 
Wrocławskiego i korzystając z nieobecności 
domowników zabrali wiele garderoby nale- 
żącej do właściciela lokalu oraz palto i su- 
kienki, stanowiące własność jego służącej 
Bartoszewiczówny. 2 

P. Wrocławski ocenia straty na 1000 zł. 
zaś Bartoszewiczówna na 90 zł. 

— Czyżby filatelista? Z magazynu papie- 
ru, mieszczącego się przy ul. Straszuna 15 
ulotnił się narazie w niewyjaśniony sposób 
zasób znaczków pocztowych i stemplowych 
na sumę 350 zł. 

Policja wdrożyła dochodzenie celem zde- 
maskowania złodzieja. 

— Zdemaskowanie domowej złodziejki. 
Weronika Kozakiewiczówna, zatrudniona u 
Kuszela Brojdy, przy ul. Piaskowej 10, ko- 
rzystając z zaufania i nieuwagi przywłaszcza- 
ła sobie systematycznie różne rzeczy. 

Wreszcie nieuczciwą pracowniczkę schwy- 
tano na gorącym uczynku i oddano w ręce 

policji. ы 
P. Brojdo straty wyrządzone przez K. oce- 

nia na 300 zł. 
— Niefortunny złodziej palta. Kazimierz 

Stolarczyk, zamieszkały przy ul. Werkowskiej 
Nr. 9, przywłaszczył sobie palto należące do 
p. Wacława Świetlikowskiego ul. Piwna 13. 
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Zawiadomiona o tem policja palto odna- 

lazła i zwróciła je poszkodowanemu, zaś Sto- 

larczyka pociągnęła do odpowiedziałności są- 

dowej. 
— Obława na męty społeczne. Władze be- 

zpieczeństwa w nocy z 12 na 13 b. m. zarzą- 
dziły obławę na złoczyńców. Ró - 

Obława ta objęła teren I, II, V i VI komi- 
sarjatów policji, a polegała na przeszukaniu 
różnych znajdujących się tu t. zw. „melin*, 

gdzie ukrywają się osoby pozostające w ko- 

lizji z kodeksem karnym, oraz innych po- 

dejrzanych miejsc. 
Rezultatem generalnej obławy było zatrzy- 

manie 16 podejrzanych osób, śród których 
znalazł się Witold Paszkiewicz bez stałego 
miejsca zamieszkania, a poszukiwany listami 
gończemi przez posterunek w Rudominie za 
dokonaną kradzież. 

— „Pajęczarze* przy praey. Na strych do- 
mu Nr. 34 przy ul. Stefańskiej zakradli się 
t zw. w żargonie zlodziejskim „pajęczarze“, 
specjaliści od okradania strychów z bielizny 
i zabrali suszącą się tu bieliznę stanowiącą 
własność p. Władysławy Szniakowej. Poszko- 
dowana wartość bielizny ocenia na 276 zł. 

Złoczyńcy zbiegli. BE 
— Czego nie kradną? P. inżynier miejski 

Gabryel Sokołowski skonstatował, iż w ostat- 
nich czasach giną w tajemniczy sposób z jez- 
dni kraty, przykrywające otwory kanaliza- 
cyjne. 

Ogółem skradziono w różnych punktach 
miasta 11 krat przedstawiających wartość 
518 zł. 

Wszczęte przez policję dochodzenie do- 
prowadziło do zdemaskowania złodziei, któ- 
rymi okazali się: Wincenty Tarpiłowski( ul. 
Dobrej Rady 15), Michał Arusewicz (ul. Beli- 
ny 3) i Piotr Szukiel (ul. Łokieć 3). 

Zgodnie działająca ta trójka przyznała się 
do kradzieży wskazując jednocześnie, że kra- 
ty chętnie skupywał od nich niejaki Kunel 
Krochmalnikow, zamieszkały przy ul. Nowo- 
grodzkiej 43. 5 

Część skradzionych krat które odnalezio- 
no u Krochmalnika zwrócono magistratowi. 

Złodziei oraz pasera przekazano władzom 
sądowym. 

— Wypadki za ubiegłą dobę. W ciągu os- 
tatniej doby władze bezpieczeństwa zanoto- 
wały na terenie miasta 63 wypadki, a w tem 
11 kradzieży, 30 przekroczeń administracyj- 
nych i 8 opilstwa. 

  

  

Wyświetlanie filmu przeciw- 
gruźliczego. 

Okręgowy Związek Kas Chorych w poro- 
zumieniu z  Wileńskiem Towarzystwem 
Przeciwgruźłiczem urządza w dniach od 18 

do 22 grudnia r. b. włącznie wyświetlanie 

propagandowego filmu higjenicznego z zakre- 
su gruźlicy. ь 

W ten sposób, dzięki obywatelskiemu sta- 

nowisku Związku, „Dni Przeciwgruźlicze" w 

naszem mieście zostaną uświetnione wyś- 
wietlaniem obrazu propagującego medycynę 
zapobiegawczą. Pokazy będą bezpłatne. Pier- 
wsze pięć dni przeznaczone są dla młodzieży 
szkolnej, zaś sobota i niedzieła dla starszego 

społeczeństwa, ' Wyświetlanie odbywać się 
bedzie w sali kina miejskiego w godzinach od 
12-ej do 14-ej. Przed każdym seansem zosta- 
nie wygłoszony okolicznościowy odczyt, przez 
prelegentów Wileńskiego Towarzystwa Prze- 
ciwgruźliczego, którzy pragnąc zadokumen- 
tować swą solidarność z akcją Związku, pód-* 
jęli się swego zadania zupełnie bezinteresó- 
wnie, Р m" 

Należy spodziewać się, że tak pięknie roz- 
poczętą akcję nie przerwie Związek w zaro- 
dku, lecz będzie i nadal popierać ten lub in- 
ny sposób propagowania wiadomości z medy- 
cyny zapobiegawczej. 

Nie wszystkie dzieci są 

szczęśliwe. 
Koło Opieki nad Dzieckiem Gruźliczem 

chce uprzyjemnić i swoim pupi m zbliżające 
się święta Bożego Narodzenia. Urządziłoby 
chociaż skromną choinkę łecz brąk:ś ów 
materjalnych stoi temu na przeszkodzie. To 
też członkinie koła z p. gen. Krok- м- 
ską na czele postanowiły zwrócić się do ofiar- 
ności matek szczęśliwych dzieci i w tym celu 
w cukierniach oraz skłepach spożywczych 
umieściły barwne pudełka lub koszyki z od- 
powiednim napisem. 

Niech więc każda mamusia kupując dla 
swych pociech łakocie na święta, ujrzawszy 
taki koszyczek wspomni, żę nie wszystkie 
dzieci są tak szczęśliwe jak jej. Są chore i 
opuszczone, o których, oprócz pań miłosier- 
nych, nie będzie komu w dniach świątecznej 
radości pamiętać i o nich się troszczyć. Niech 
patrząc na worek pełen różnokolorowych cu- 
kierków i pierników ujrzy chude, wynędznia- 
łe drobne postacie dzieci gruźliczych, dła któ- 
rych też przyjdą święta, lecz jakże mogą być 
smutne, wówczas napewno jej litościwe serce 
nie wytrzyma i choć dwa, choć trzy cukierki 
lub pierniczki wrzuci do takiego pudełka lub 
koszyka. 

Zapłatą im będzie uśmiech szczęścia dzie- 
cka, tak rzadki na wyniszczonych chorobą 
twarzyczkach. 

Sprawa zasadnicza. 
W twoich najżywotniejszych interesach 

leży zabezpieczenie przyszłości. Ubezpiecz się 
na dożycie w P. K. O. — Nie zwlekaj z tą 
ważną sprawą, bo każda chwila zwłoki mo- 
że przyszłość twoją zrujnować. Nie wiesz eo 
jutro spotkać cię może. 

Oblicz się dobrze z twoim budżetem i u- 
bezpiecz się na taką sum. by škladki nadmier- 
nie nie obciążały twoich wydatków. Pamię- 
tasz jak ci było ciężko, zanim jako-tako wy- 
płynąłeś na wierzch. 

Uchroń twoje dzieci od przedwczesnej 
walki, zapewniając im przez ubezpieczenie 
pewien kapitał po dojściu do pełnoletności. 

  

Jeżeliś się zdecydował na ubezpieczenie . 
— nie zwlekaj, nie odkładaj, ale w pierwszym 
lepszym oddziałe pocztowym — zawrzyj u- 
bezpiecznie. 

To twój obowiązek. 
'To najważniejsze i błogosławione w sku- 

tkach posunięcie w twojem życiu. я 
Pamiętaj więc: Ubezpieczyć žy- 

cie w P. KO M. Cz. 

Gieida warszawska 2 dn. 13.XII. В. r. 
WALUTY i DEWIZY: 

Belgja . . « . . . . 124,69—125,00—]24,38 
Holandja . . . . . . 359,44—360,34—358,54 
Londyn . « . . . . . 43.461, —43,57—43,86 
Nowy York . . . „ „ 8,88*/,—8,90*/,—8,867/, 
Paryż. - » . . « . . . 85,08—-35,17—34,99 
Praga. . . . . . , . 26,:2//,—26,49—26,36 
Szwajcarja . . . . . 173,10—173,53—172,67 
Stokholm . . . . . „ 240,50—240,90. 239,70 
Wiedeń . . . . . . . 125,34—125,65—125,03 
Włochy . . . « « . . „ 46,63—46,75—46,51 
Betlin=<+-2 use 3033 ат AS 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka inwestye. -. . . . . 117,00—117,50 
Premjowa dolar. . . . . « . . 68,00—89,00 
5% konwersyjna . . .. - „ . . . . 49,75 
5% kolejowa £ 2-«-.)04 © 16% 2702: 6000 
8% L. Z. B.G.K. i B. R., obl. B, 6. K. 94,00 
Te same 7% . - . . 83,25 
4'/,% ziemskie . . . 1111 41,10—47,00 

    

4:/,% warszawskie . . . . . . . . . 47,50 
8% warszawskie „ „ . . - . .. .. 07,50 
89, Plotrkowska . . .. .. .. .. 56,50 

AKCSIĘ: ^ 
Bank Dyskontowy . . . . .. . —. 128,00 
Bank Polski . . . . . . . . 171,00—170,80 
Bank Spółek Zarobk.. . . - . . . . 78,50 
WARIEKO"NS" 27 MAZ EE + „ADU 
MIPOD «5 3 5R PE 0800, 9000804 
ModrzejóW. 000 „05 B008 gia Ge ARD 
Ostrowiec I-II em. s.B. . . . 64,00—65,00 
Starachowice. . . . . « « » « « « « 21,00 

        

į 

       



  

4 KE-U-R- CE: R LU LENS K Nr. 286 (1631) 

° @ dni. 

Kim Miejskie | szcze" Parada żołnierzyków” Mamydosprzedania: | TAŃCÓW "sipowszyce 
wyświetlane filmy: gg 1) Wpobliżu Wilna ład. | FJUcza bez względu na 

SALA MIEJSKA Najwspanialszy film w 10 akt. z życia przyszłych wojaków. W rolach główn: Bessie Love i William Boyd. nie położony i o bar. | Zdolności naucz. tańców 
Ostrobramska 5. 

Nad program: 1) „BOBUŚ BOKSEREM'' komedja w 3 akt; 2) „DZIENNIK PATHE“ Nr. 24—1928 r. w 1 akcie. 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „Republika Piratów". 

Dziś! UWAGA! Podczas seansów orkiestra bałałajek i mandolin. Dziś! 

  

dzo dobrej glebie fol- 
wark obszaru 51 ha 
w tem 10 ha dobrego 
budulcowego lasu dę- 

IGNACY MAJS 
z Warszawy. 

Wielka 25 m. 1. 

    

KINO-TEATR bowego, 4 ha łąkire- | Inform. od 11—10 wieez. 
Zachwycający przebój! Tryumfalny film, ego partnerki Bo, A я ю 

HELIO 5 ti ais L niezrównanego Harry Liedtke ) р‚‚&п…… Hildy Kosz RS ZE 

= 1 ” ь 
Najnowszy erotyczny kino-romans Wybitnie emocjo- z lasem 7000 dol. 

5 Wileńska 38. Księżniczka Olga nująca treść. Porywające momenty. Rekordowy sukces 2) Folwark 12 klm. od Gwarancje 
s na całym świecie. 2 orkiestry. Początek o £. 4, 6,8, 10 15. Wilna, ładnie położo- solidne zwrotu uloko- 

į ny, obszaru 30 ha, z wanych sum na opro- 
KINO-TEATR Film z wielkomiejskiego $ Ъ. dobremi zabudowa- centowanie załatwia 

niami i w dobrej gle 
bie z inwentarzem ży- 
wym i martwym. 

3) Kolonję położoną 14 
klm: od Wilna obsza- 
ru 15 ha bez zabudo- 
wań w tem 3 ha łąk 
il ha lasu budulco- 

WIECZNA GWIAZDKA 
Piękne, pogodne, wesołe dni świąteczne j ka Т 
miną... A później szary dzień powszedni, j Gana ima GŁ 7 

4) 

Wileńskie Biuro 
Komisowo- Handlowe 
Miekie wicza 21, tel.152. В 

1.000 dolarów 
posiadamy dla poważ- 
nego reflektanta na 

1 rok. 

Dom H.-K. „ZACHĘTA“ 
Mickiewicza 1 tel. 9-05 

  

DZIŠ s a 66 ь : 
„Dla ciebie ukochana”... «zyc. 

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

„НЕО 
Mickiewicza 22. 

      

Dziś po raz ostatni w Wilnie, Rewelacyjny superszlagier obecnego sezonu, reżyserji niezrównanego Ernesta Lubicza 
k Uznany przez Akad. Nauki i SAS najlepsze arcydzieło 

t d L INTRYGANT Emia Janningsa, 5.19" "* ** 
Oszałamiający przepych dworu carskiego w XVIII wieku Nie bacząc na olbrzymie koszty — ceny biletów 

niepodwyższone. Muzyka specjalnie do tego obrazu przystosowana. 

KINO 

Piccadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85. troski, walka | tęsknota.   Ładne letnisko w Czar- 

nym Borze, składają- 
ee się z ładnego do- 
ma Medi i 1600 sąż. 

ziemi. Cena 900 dol. b. książ. wojsk. wyd. 
Zgł. do Ajencji z "2: ya Lie 

„POLKRES“, Wilno, na imię Józefa Czuchoń+ 
Królewska 3, tel. 17-80. | skiego — unieważnia się. 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie I-go rewiru 

m. Wilna, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Połoekiej 
14 m. 3, zgodnie z art. 1030 U.P.C. obwieszcza, 
iž w dniu 3-go stycznia 1930 r., o godzinie 10 rano, 
w Wilnie przy ul. Rudniekiej Nr. 31 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ruchomego 
Szołoma Rechesa, składającego się z koszul męskich 

  ,Darujmy sobie radjo... 
|Genjalny wynalazek MARCONIEGO 
pozwala każdemu z nas na kontakt 
z całym światem. Radość, wesele 
A barwne wrażenia — zewsząd I zawsze 
©ędą naszym udztałem. 

  

Dziš premjera! Dn. 13 i w dnie nastębne z udz. najnowszej i najpiękniejszej gwiazdy lmogeny Robertson p. t. 

intryga księżny Dimitrescu (ni | intyg) 
Dramat w 10 aktach. Film przedstawia Świat zbytku i roskoszy, oraz misterne iutrygi—grandes-dames. 

Wytworne palace, najnowsze kreacje mody. Nad program: GO DZINA ŚMIĘCHU arcywesoła komedja. 

poemat miłości 25 RAMONA (Biały Orzeł 
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. 1. Ceny miejsc od 40 gr. 

Dla młodzieży dozwolone. 

Pare aj! Nafnowszy Mim seo Pąt | Patachon " ęzestayecwz Tysiąca i Drugiej Nocy +. 

KINO-TEATR 

SŁOŃCE 
Dąbrowskiego 5.     

'Radjosprzęt Marconi jest nietylko dobry = 
jjak wszystko co nost imię tego genjusza — 
gest trwały, pewny. 
„jest oparty na największem doświadczeniu. 

/Zobacz t usłysz 
odbiornik t głośnik Marconi. 

_ Przekonaj się. 
Kup sobie I spotm WIECZNĄ GWIAZDKĘ, 

Reżyserji 
Bdwina Carogo 
twóróy „Zmar- 
twychwstania”. 

Dziśl 
„Przepiękny KINO 

LUX 
Miekiewicza 11. 

Polskie Kino 

  

  

  

  

  

  

    

  

  
  

  

    

WANDA © Н ® Konad półjedwabnych oraz swetrów damskich wełnianych 
ka (jo- "Początek 1 szczyt radjofonii, toz. nowych, oszacowanego na sumę złotych 485, na za- 

a PAM spokojenie pretensji Józefa Herra. 1. Wielka 30, tel.14-81 w 12 akt. ` 5 : \ | u ‚ 2542/V1/3640 Komornik Sądowy A. USZYŃSKI. “ 

Dziš! Po ras pierwszy w Wilniel Polski Valentino 160 SYM, przepiękna amerykanka, która asekurowała swój e ° 
KINO-TEATR uśmiech na 50.000 dol. FAY MABRĖ, znakom. amant EVEREBES i wytw. komik H. THIMING w szampaūskim filmiė wieszczenie 

: : ы A 1 aktów humoru. ? e 

Światowid Dola k, serce l przypadek aa Ls = Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, III rewiru | 
Rua, Basa й х > . 1 Konstanty Karmelitow, zamieszkaly w Wilnie przy | 

Mickiewicza 9. Anons! się bawi na filmie „Nad pięknym modrym Dunajem szyi „Ulubienica Wiednia ' POLSKIE ZAK ŁADY MARCONI 5. k. podaje do Wiśdyścoświ puliewiiśi <4a ddkk 20 gońca 
W_rol. gł. HARRY LIEDTKE i LIA MARA. — 1929 г‚};‚ godzinie 10-ej rano 5 Wilnie przy ulicy 

: ; # 5 Mysiej Nr. 23 odbędzie się sprzedaż z licytacji, nale- 
Kino Kolejowe Dziś i dni następnych, Dramst w 12 aktach WARSZAWA, NARBUTTA 29. = do Purty Szymona šio riekweiio skła- 

Wielki szlagier osnuty na tle głośnej powieści BEST IDE TSS ENTERTA dającego się z 50.000 cegły, oszacowanego na sumę | 
0GN | SK 0 produkcji krajowej p.t. Stefana Żeromskiego zł. 1.200 na pn ge try poz: Kasy Chorych 

in TR Wilna w sumie zł. 1.159 z i kosztami W rolach głównych artyści seen Warszawskich: Zbyszko Sawan, Stefan Jaracz, Tekla = S (cut ' 6 | pis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 

(obok dworea kolejow.) | Trapszo, Marja Gorczyńska, Bogusław Samborski, Marcella Palińska i inni. ABZEBESKUŻZARZGZERREZAŻSZAM może w dniu licytacji zgodnie 2 art. 1046 U. P. C. 
Początek seansów o g. 5, w niedziele i święta og.4. Następny program: „RAMONA'* z Dolores Del Rio w roli gł. BERU Przy oo, PO de p" s "WE 2714/V1/3639. 

oszenia rjar: й Komornik Sądowy K. Karmelitow. 
KINO - W dniach 6 ł z k f h Nieznany, interesujący, w Wil- | Poszukuje się LOKAL "e AAS PAR z 2 

M SPORT| z Lztowiek 0 STU OCZACH ne jeszcze nisoryśiekany śm | sepowy tus potoka z | KBE 5Е Е РЕ EE W BR KK Е Е Е 1 В W OJ W E E EOS 
Kulturalno-Oświatowy walory artystyczne, W roli głównej światowej sławy M. M'AGLEU. OŁ ops: | 
ul. Ludwisarska 4, II p. | Nad program: Międzynarodowe zawody narciarskie w Zakopanem. | gobiura ogłosz. I Karlina, | 
ewynny w 80b., niedz.i św. | Qd 20-go grudnia b. r. kino „Sport będzie czynne codziennie. Niemiecka 22. | 

BTA PRE ROTRZZTDRA е ° 

Ё MMT E Dziś! UWAGA!! Na podarki gwiazdkowe! UWAGA!! 
® ° r Z t i i > 

= 
prądu trójfazowego W Jadłodaj I! „ÓW. y y 

i stalego OBIADY SMACZNE, ZDROWE I TANIE . 

es tylko dla smakoszy od 1 zł. do 1 zł. 50 gr. R. 
Przyjdź raz, a staniesz się stałym gościem, 
Nasze hasło: „Swój do swego po swoje*. 

Zapraszamy: Źwiązek Kucharek im. św. Zyty, 

zaułek Kazimierzowski Nr. 3 RESZTEK I WYSORTOWANYCH TOWARÓW    
Stocznia Gdańska, Wilno ul. Jagiellońska 
Sz. Rudomiński, Wilno, Zawalna 28. 
A. Krauze, Białystok, ul. Sienkiewicza 7. 
G. Gubar i Synowie, Baranowicze, Ułańska 15. 

Zawiadomienie 
Do wszystkich akwizytorów, którzy 

w Małopolskim Zakładzie Kredytowym we Lwo- 
wie, z ramionia p. Trachmana, zgłoszą się 
zami klijentów, którym sbrzedali celem wypłacenia 
im należnych supoprowizyj, do blura „Rachuba" przy 
ul. W. Pohulanka 1l-a od godz. 10—12 i od 5—8 wiecz. 
Wszelkie sprostowania ze strony p. Trachmana nie 
będą reagowane, ponieważ omijałyby się z 

PHILIP MACDONALD. 

Prądnice 

Przetworniki olejowe 
Stocznia Gdańska, Gdańsk i składy tejże; 

  

vis 4 vis Miejskiego Kina. 

  + 
  

9 m. 12. Telefon 8 — 84. 

2867-2 į   
pracują 

z wyka- 

prawdą. 

20) 

ZEMSTA DETEKTYWA. 
(„THE WHITE CROW*). 

Autoryzowany przekład Janiny Sujkowskiej. 

Powróciwszy do gabinetu zajął 
wygodne krzesło, opuszczone przez go 
ścia. Wzrok jego padł na upuszczoną 
książeczkę. Podniósł ją i zaczął czytać 

W dziesięć minut przyswoił sobie 
treść Grotów Śmierci i zabrał się do 
dalszych tomików. Wchłonął krwawą 
fabułę Brakującego Tuzina, przeżył 
gorące pięć minut z piratami i Carl- 
tonem Howem na rzece w Chinach i 
przeniósł się gdzie indziej. Następnie 
przerzucił się do bibljoteki nadzwy- 
czajności i wziął w rękę N-r. 209 — 
„Znów Wilk*. Drugi rozdział tego ar- 
cydzieła podziałał nań jak uderzenie 
prądem elektrycznym. Podskoczył na 
krześle i potarł brodę. Zaczął przerzu- 
cać dalsze książeczki. Z „Na Oceanie 
nie dowiedział się niczego. Zato „Zem- 
sta Jima Bronca* dała mu do myśle- 
nia. Oparł się o poręcz krzesła i spoj- 
rzał groźnie na firanki w oknach. Na- 
gle rzekł głośno: 

— Góż u djabła! — i nie usłyszał 
otwierających się drzwi. 

— Nie mogę powiedzieć... Jak się 
miewa mój beau fre re? — zabrz- 
miał czyjś głos. 

Antoni zerwał si ęuradowany i po- 
witał serdecznie swego szwagra, mę- 
ża siostry żony, Archibalda Basila 

Traversa, którego niegdyś uratował od 
więzienia i zarzutu morderstwa, wy- 
krywszy rzeczywistego zabójcę. 

— Wyglądasz kołosalniej niż zwy- 
  kle rzekł. — I wspanialej. Weso- 

łość, młodość i życie. — Obrzucił ba- 
cznem okiem wysoką, tęgą postać 
szwagra. — Jesteś gdzieś zaproszony 
na obiad? 

— Tak — odpowiedział Travers. 
— Zapraszam się do ciebie. Jesteśmy 
obaj słomianymi wdowcami. Twoja 
żona bawi w Pau, a moja w Pertschi- 
re. Przyjechałem na cztery dni. Będzie 
mi się czas dłużył. Idź się ubrać. Mo- 
że zjemy obiad na mieście, co? 

Antoni wyszedł i po trzydziestu pię 
ciu minutach powrócił wykąpany i 
przebrany Gość siedział nad szklanką 
kseresu, zaczytany w „Niewolniku 

Sampana*. Na widok wchodzącego, 
machnął ku niemu kolorowym tomi- 

kiem. 
— Upodobania Wielkich. — Od- 

byłem interesujący wywiad z pułko- 
wnikiem Gethrynem. Uderzyła mnie 
jego bibljoteka. Jest gorącym bibljo- 
filem i jego kolekcja dzieł Tennela 
nie ma sobie rów... 

Antoni przebył pokój w dwóch 
krokach. 

ka. Wiad. w Admin. 
„Kurj. Wil." 9—15. 

AKWIZYTORÓW, 
do dobrze wprowadzonego artykułu, który tieszy się 

najlepszem powodzeniem, potrzebni inteligentni, 
wymowni i dobrze reprezentujący się panowie. 
Po próbnej pracy pensja stała. Zgłosić się do Biura 

„Rachuba* przy ul. W. Pohulanka 1-a od godz. 
Małopolski Zakład ACEI 10—12 i od 5—8 wiecz, 

  

INŻYNIER 

L EKCY J p FROM 

POLSKIEGO | Kursy kierowców 
udziela warszawian- | samochodowych. 

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

i inne. 

Wilno, W. Pohulanka 9. 
Całkowity kurs teorji 
budowy Sainochodu, 

ćwiczęń praktycznych 
i jazdy, 

Dyplom nasz ułatwia ot- 
rzymanie posady w całej 
Polsce, poniewnż Szkoła 

znana jest wszędzie. 
  

— (oś ty powiedział? 
jyrwał szwagrowi z ręki małą 

książeczkę. Na początku pierwszego 
rozdziału widniał nadnis, na który 
przedtem nie zwrócił uwasi: 

NIEWOLNIK SAMPANA. 

Przygoda Carltona Howe'a 
napisał E. Tennel. 

Uderzył się w czoło. 
— O, głowo, głowo! 
Skoczył do telefonu i kazał się po- 

łączyć ze Scotland Yardem. Pike był 
na konferencji. 

— W takim razie proszę poprosić 
superintendenta Boyda. Prędko. ...To 
pan, superintendent Boyd? Tu mówi 
Gethryn. Widział się pan z Pikem? 
Tak? Dobrze. W sprawie Lenneta. 
Mamy nowy trop. Towarzystwo Wy- 
dawnicze Magnum, St. Mary Axe. Za- 
pytać o E. Tennela, autora Carltona 
Howe,a. Tak. Howe. Arcydetektyw. 
Dalej: Firma wydawnicza Mammoth, 
Banters Lane, E. C. 2. Bibljoteka Nad- 
zwyczajności. Zapytać o Leonarda Er- 
nesta, autora serji Wilk — Wilk. 
Tak. Arcybandyta. Zapamiętał pan 
wszystko?... Tak. Tak. Dobrze. Zoba- 
czymy się jutro. Do widzenia! 

Zwrócił się nagle do zdziwionego 
szwagra. 

    

  

Rozdział II. 

WILCZA SZTUCZKA 
1. 

Zjedli obiad u Bardisa, gdzie pano- 
wał względny spokój, i można było 
porozmawiać. Wrażenie, jekie zrobi- 
ło na Antonim nazwisko twórcy Carl- 
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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 

Wilno, telef. 1402. 
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RESZTE RO WETO OOO TORO ZAC RAR ZREOCA EC PA WOZCJAACA 

tona Howe'a, zaintrygowało Traver- 
sa do tego stopnia, że zażądał obsze- 
rnych wyjaśnień. 

Podano ostrygi i Gethryn zaczął 
opowiadać. Rad był z tej okazji. Szwa 
gier był człowiekiem absolutnie god- 
nym zaufania, opowiedzenie zaś na 
głos dziwnych wypadków dnia mogło 
dopomóc do uświadomienia sobie nie- 
jednego szczegółu. Pili już kawę, kie- 
dy rzekł: 

— Oto wszystko. — Oparł się o 
poręcz krzesła i sięgnął do kieszeni po 
cygaro. 

— Niech mnie kule biją. — odparł 
Archibald. Nigdy w życiu nie słysza- 
łem czegoś podobnie zdumiewającego. 
— Pomyślał chwilę. Słuchaj, Antek, w 
tem niema najmniejszego sensu! 
Wszystko przy tem blednie. Wszyst- 
ko! — Dotknął palcem szyi. Wspom- 
nienie tych dni, kiedy to z winy po- 
mysłowego szaleńca, bliski był szu- 
bienicy, przejmowało go zawsze dre- 
szczem. — Niema sensu. 

— To samo mówiłem w sprawie 
Hoode'a — rzekł wolno Antoni. — 
Mamy fakt, który się nie da zaprze- 
cz) Lines Bower został znaleziony 
z przerżniętem gardłem. Fakt. 

— Nie. Ale to, co się rozegrało w 
jego gabinecie. Ten okropny negliż. I 
teraz zniknięcie chłopca biurowego 
o literackich gustach... 

Który zostawił za sobą trop — 
przerwał Antoni. — I jeszcze jaki trop 
Nie lubię fuszerki. 

— Mówisz o liście. kluczu i wos- 
ku — i tych sensacyjnych historyj- 
kach? — Nie, to ostatnie — nie. 

  

  

— (oś bardzo wymyślnego — An- 
toni potrząsnął głową. Albo nic. 
W każdym razie nie Lennet zarżnął 
swego szefa. Tego jestem pewien. Py- 
tanie, czy kto wiedział, co on miał u 
siebie w biurku. To bardzo ważny 
szczegół... 

— Dlaczego tak lennetujesz, An- 
tek? To przecież tylko jedna strona 
rzeczy. Źle, że ty nigdy nie mówisz 
wszystkiego, co myślisz... 

— Ależ ja nic nie myślę. Nie nie 
wiem. Jestem jak dziecko, które pła- 
cze w nocy o Światło. Niema sensu 
mówić o domysłach i przypuszcze- 
niach. Po pierwsze nasuwa się ich 
zbyt wiele, a po drugie, gdyby się oka- 
zały nieprawdą, mógłbym się skom- 
promitować. 

— Racja — zgodził się Travers. 
Ale powtarzam poco ten prolenne- 
tyzm? 

— Prosta rzecz. Problemat psycho 
logiczny. Inteligentny, pracowity. chło 
piec lat osiemnastu. Obowiązkowy, 
sprytny. Nadzieja prędkiego awansu. 
Czytuje dobrych autorów "i zarabia 
dodatkowo, pisząc sensacyjne powieś- 
cidełka. Gdyby napisał Hamleta dla 
żartu i czytywał Buffalo Billa jako po- 
ważną lekturę, mógł być mordercą, a- 
le z nim jest odwrotnie. 

— Może masz rację. Ale co znaczy 
ten klucz? Miljon chłopców  biuro- 
wych z miljonem kluczy nie doka- 
załoby takiej sztuczki, żeby wyjść z 
pokoju i zostawić go zamkniętym na 
klucz od wewnątrz, z kluczem, tkwią- 
cym w zamku. 

  
Antoni zawałał do przechodzącego 

kelnera o rachunek. 
— To zamknięcie od wewnątrz nie 

nie znac- — rzekł. — Jest to jedyny 
szczegół w całej sprawie, który wyda- 
je mi się łatwy. 

Archibald pochylił głowę w ukło- 
nie. 

— Dziękuję ci! Nabrałeś stylu z 
Baker Street. Albo może z Carltona 
Howe'a. 

W westibulu, gdy się ubierali w 
płaszcze, rzekł z goryczą: 

— Niech cię licho weźmie z two- 
ją opowieścią. Zamieniłem się w jed- 
no wielkie: dlaczego? — A w taksów- 
ce, unoszącej ich w stronę teatru do- 
dał: — Posłuchaj mnie: Jeżeli chło- 
piec nie popełnił morderstwa, to dla- 
czego zniknął i jaki jest związek mię- 
dzy jego zniknięciem i śmiercią L. B.? 
Dlaczego... 

— (Cicho! — Przerwał Antoni. — 
Położyłeś palec na słabem miejscu 

   

  

— Odpowiedz na pierwsze pytanie- 
a inne same się rozwiążą... Jesteśmy. 
A teraz zapomnijmy o wszystkiem. 
Cieszę się na wątpliwie estetyczne- 
rozkosze rewji Czy jesteś tam? 

Ale nie chcę przytem akompanjamen- 

tu Dlaczego? 
Rozerwali się nieźle. Miejscami 

śmiałi się szczerze. Był nieliczny, lecz 
dobry balet i przynajmniej jeden do- 
bry głos. 

(D. c. n.). 
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