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NIEZALEŻNY ORGAR DEMOKRATYCZNY 

Doniosta konferencija. 
Nastrój pojednawczy wśród uczestników.—Ogólna zgoda na rewizję 

konstytucji. —Przyszłym premjerem nie będzie p. Świtalski. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj o godz. || w poł. roz- 

poczęła się na Zamku u Pana Pre- 

zydenta Rzplitej wielka narada przy- 

wódców stronnictw sejmowych za- 

proszonych przez Pana Prezydenta 

w dniu przedwczorajszym za po- 

šrednictwem  kancelarji 
Przed konferencją o 'godz. 10.30 

Pan Prezydent przyjął na krótko p. 

premjera Świtalskiego. 

W Wielkiej Sali Rycerskiej na 

Zamku przy okrągłym stole, wokół 

którego ustawiono |12 krzeseł i je- 

den fotel zasiedli prezesi klubów: 

(BBWR) poseł Sławek, (PPS) pos. 

Niedziałkowski, (Wyzwolenie) pos. 

Róg, (Str. Chł.) pos. Dąbski, (Str. 

Narodowe) pos. Rybarski, (Cha- 
decja) pos. Chaciński, (NPR prawi- 

ca) pos. Chądzyński, (Klub žydow- 

ski) poseł Rozmaryn, (Piast) pos. 

Dębski, (PPS dawna frakcja rewo- 
lucyjna) pos. Smulikowski. 

Tymczasem w Śejmie a raczej 

w bufecie sejmowym zgromadzili się 

licznie posłowie i dziennikarze, w 
oczekiwaniu na powrót uczestników 

konferencji na Zamku. Oczekiwano 

z dużą niecierpliwością wyników na- 

rady na Zamku, albowiem od pierw- 
szej chwili jej zapowiedzi w kołach 

parlamentarnych uważana ona była 

jako moment decydujący dla obec- 

nej sytuacji kryzysu gabinetowego. 

Po dwóch godzinach wreszcie 

zjawili się posłowie, którzy ucze- 

stniczyli w naradzie, Na wszelkie 
pytania dziennikarzy odpowiadali 

oni milczeniem, zapowadając wyda- 

nie ze swej strony komunikatu. 
Istotnie po jakimś czasie prezesi 

klubów zakomunikowali prasie co 

następuje: Konferencja dzisiejsza na 
Zamku miała charakter ankiety Pana 
Prezydenta co do warunków i prać 

sejmowych nad rewizją konstytucji, 

Prezesi klubów parlamentarnych 
zaraz po swoim powrocie do Sejmu 

zdali sprawę z przebiegu narady na 

Zamku swoim kolegom klubowym. 

Nic więc dziwnego, że w niedługim 

czasie w kuluarach znane już były 
szczegóły tej narady, dzięki czemu 

opierając się na nich możemy od- 
tworzyć przebieg konferencji. 

Punkualnie o godz. || Pan Pre- 

zydent Rzplitej wszedł na salę w 

towarzystwie p. premjera „wital- 

skiego i Min. Sprawiedliwości Cara 

i wraz z nimi zajął miejsce przy o- 

gólnym stole. Przebieg narad proto- 

kółował p. Adam Skwarczyński z 

kancelarji cywilnej. 

Pan Prezydent Rzplitej otwierając 
narady, zaznaczył na wstępie, iż za- 

prosił p, dr. Świtalskiego dla przewod- 

niczenia obradom, albowiem Pan Pre- 

zydent chce mieć możliwość swobedne- 

go wysłuchania dyskusji t przypuszcza 

że nikt z obeenych nie sprzeciwi się 
temu, gdyż osoba p. premjera Swital- 

skiego nie jest brana w rachubę jako 

kandydata na szefa przyszłego rządu 

w obecnych warunkach, Min. Car zaś 
+ znajduje się na naradzie nie jako 

min. Sprawiedliwości, a jako b. szef 

kancelarji cywilnej naczelnika pań- 

stwa i wybitny znawca zagadnień 

konstytucyjnych. W odpowiedzi na 

to pos. Niedziałkowski w imieniu 

swoich kolegów oświadczył, iż przy- 

byli oni na zaproszenie Pana Pre- 

zydenta i zawsze będą gotowi sta- 

wić się na jego wezwanie bez 

względu na to kto znajduje się w 

Jego otoczeniu. 

Następnie, P. Prezydent oświadczył, 

że pozwolił sobie zaprosić posłów, 

ponieważ w czasie rozmów z nimi 

w ub. tygodniu zebrał różne ele- 

menty dotyczące sytuacji politycz- 

nej, brak mu jedynie poglądu po- 

szczególnych stronnictw na zagad- 

nienie rewizji konstytucji i możliwo- 

ści rewizji w tym Sejmie. Zdając 

sobie sprawę z tego, iż nastrój jest 

w chwili obecnej podniecony ma 

jednak Pan Prezydent wrażenie, że 

da się on zmienić. Co prawda nie 

natychmiast, ale zwolna, wspólnemi 
wysiłkami, da się to osiągnąć. Ta- 

kiemi krokami byłyby przeprowa- 

dzone zmiany konstytucji. Nie bę- 

cywilnej. * dzie to łatwe, Jednakże gdyby zmia- 
ny nastąpiły, to ustałyby pogłoski o 

złamaniu konstytucji, zamachach sta- 

nu, strajkach generalnych i rewolu- 

cji a gdyby nawet takie pogłoski i 

miały miejsce, to niktby im wów- 

czas nie dał wiary. 

Pan Prezydent wyraził przekona- 

nie, iż po uchwaleniu zmian kon- 

stytucji między Sejmem i rządem 
będzie musiała nastąpić harmonja, 

która wzbudziłaby zazdrość w in- 
nych państwach. 

Następnie składali deklaracje po- 

szczególni prezesi klubów. Pierw- 

szy przemawiał prezes BBWR po- 

seł Sławek, przypominając, że już 

jesienią proponował zwołanie wspól- 

nej narady w sprawie zmian kon- 

stytucji. Jednak spotkał się z bier- 
nością opozycji, wobec czego od- 

niósł się pesymistycznie co do mo- 

żliwości uchwalenia zmian konsty- 

tucji w tym Sejmie. 

Obecnie jednak z najrėžnorod- 

niejszych rozmów odnosi wrażenie, 
iż nastrój ten uległ zmianie na 

lepsze. : 

W dalszym ciągu wszyscy obec- 
ni posłowie wypowiedzieli swą go- 

towość do pozytywnej współpracy 

nad zmianą konstytucji, nie wyłą- 

czając nawet Dąbskiego, prezesa 

Stronnictwa Chłopskiego, który jak 

wiadomo, doniedawna był wielkim 
przeciwnikiem wszelkich zmian w 

obecnej konstytucji i głosował na- 

wet _w Sejmie przeciwko odesłaniu 
projektu BBWR rewizji konstytucji 

do komisji sejmowej. 

Pan Dąbski oświadczył, że wpraw- 

dzie nie należał on i nie należy do 
entuzjastów zmian konstytucji, ale 

wyczuwa. iż w społeczeństwie jest 

dążenie do tej zmiany. 

Trzeba dalej podkreślić, że wszyscy 

przedstawiciele klubów ma naradzie u 

P. Prezydenta wypowiedzieli się za 

zmianą konstytucji w kierunku wamo- 

enienia władzy Prezydenta Rzplitej i 

stabilizacji rządu, 

W toku dyskusji zabierał rów- 
nież głos p. premjer Świtalski, któ- 

ry motywował powody dlaczego 

rząd poprzedni prof. Bartla i rząd 

obecny nie wnieśli swych projektów 

zmian konstytucji i dlaczego nie za- 

jęli stanowiska w stosunku do pro- 

jektu BBWR. Rada Ministrów, oś- 
wiadcza p. premjer Świtalski, wo- 

góle projektem zmian konstytucji 

nie zajmowała się, gdyż mogłoby 

to Sejmowi tylko utrudnić sytuację. 

Jeśli chodzi o niezwołanie przez 

rząd sesji nadzwyczajnej Sejmu, to 

rząd nie miał nadziei, ażeby sprawa 

zmiany konstytucji omawiana byla 

w takiej atmosferze na jaką zasłu- 

guje. Ponadto sprawa byłego min. 

skarbu p. Czechowicza sytuację je- 

szcze znacznie utrudniała. Sejm sam 

mógł zarządzić zwołanie sesji, a rząd 

wówczas wyciągnąłby z tego kon- 

stytucyjne konsekwencje. 

Narady na Zamku wywołały w ko- 

łach parlamentarnych wielkie wrażenie. 

Koła te przypisują jej znaczenie o 

mierze historycznej, Uważają bowiem, 

iż była ona punktem zwrotnym w obe- 

nej sytuacji politycznej. Ze szezególną 

uwagą podkreślany jest fakt, który 

jeszeze przed paru miesiącami był mie 

do pomyślenia, iż wszystkie kluby opo- 

zycyjne wypowiedzą się za konieczno- 

ścią rewizji konstytucji w jak najszyb- 

Szym czasie % to w kierunku wzmoc- 

nienia władzy wykonawczej, 

To co'jeszcze przed paru mie- 

siącami na lewicy było ostro zwal- 

cząne, dziś zostało przez opozycjo- 
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io da KAKDLU APTECZĄZNI | PEREOKCRYJACNI TOWARAMI 

I. B. SEGALL 
podaje do wiadomości Szanownej Klijenteli, iż sprzedawszy filje swoje przy 

ul. Mickiewicza, Zamkowej i Zawalnej, całą działalność i uwagę swoją skoncentrowała na 

SKLEPIE DETALICZNYM Pr” CENTRALI, TROCKA 7, 
który został zaopatrzony. w wielki wybór towarów: 

1) APTECZNYCH, DJETYCZNYCH I 
ERJNYCH, KOSMETYCZNYCH I ŚRODKÓW 

DO PIELĘGNOWANIA URODY TWARZY I CIAŁA. 
3) CHIRURGICZNYCH I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH. 
4) ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO. 
  

Delegacja garnizonu Barano- 
wicz u Marsz. Piłsudskiego. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy, 

Do Belwederu przybyła wczoraj 
delegacja z trzech oficerów i trzech 
podoficerów garnizonu w Barano- 
wiczach z gen, Pożerskim na czele 
celem złożenia Marszałkowi Piłsud- 
skiemu podziękowania za opiekę 
nad wojskowymi, która wyraziła 
się przez wybudowanie w Barano- 
wiczach trzech mieszkalnych domów 
dla rodzin oficerów i podoficerów. 

Biskupi prawosławni 

w Warszawie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy, 
Do Warszawy przybyli biskupi 

prawosławni: grodzieński Fleksy, po- 
leski Aleksander i wileński Teodo- 
zjusz. Dostojnicy Cerkwi prawosław- 
nej zwiedzą szczegółowo państwowy 
internat dla studentów wydziału teo- 
logji prawosławnej na uniwersytecie 
warszawskim. 

Echa nadużyć w Biurze 
Urządzeń Rolnych. 

W związku z nadużyciami, po- 
pełnionemi przez biuro urządzeń 
rolnych Kółek Rolniczych w Warsza- 
wie i ogłoszeniem upadłosci tegoż 
biura, z inicjatywy ministra reform 
rolnych utworzona zostata przy Państ- 
wowym Banku Rolnym specjalna 
komisja. Komisja ta powołana zos- 
tała dla obmyślenia środków, mają- 
cych na celu przyjście z pomocą 
licznym pokrzywdzonym spółkom 
wodnym, na gruntach, których wy» 
mienione biuro przeprowadzało ro- 
boty meljoracyjne. 

W skład komisji wchodzą przed- 
stawiciele  Ministerstw: Reform Rol- 
nych, Rolnictwa i Robót Publicznych, 
oraz przedstawiciel Państwowego 
Banku Rolnego. 

Order Orła Białego 
dla włoskiego następcy tronu. 

RZYM. 17.XIL (Pat). Ambasador 
przy Kwirynale Przeżdziecki w to- 
warzystwie sekretarza ambasady 
Gosiewskiego wyjechał do Turynu, 
dokąd dziś przyjeżdża radca Michał 
Mościcki, który przywiezie odznaki 
Orła Białego dla następcy tronu. 
Uroczyste wręczenie orderu księciu 
Humbertowi nastąpi we środę po 
południu. 

8 tys. kilom. w ciągu 52 godz. 

PARVŽ, 17.XII. (Pat.). Lotnik fran- 
cuski Costes wylądował dzisiaj w Istre 
o godz. 12.24, przeleciawszy 8.100 
kilometrów w ciągu 52 godzin. 

nistów tej lewicy w obecności Pana 

Prezydenta aprobowane. 
Niedawne to jeszcze są czasy, 

kiedy w czasie ub. sesji Sejmu po- 

słowie: Lieberman, Babiński i Dąb- 

ski ostro występowali przeciwko ja- 

kimkolwiek zmianom naszego pra- 

wa konstytucyjnego, uważając, że 

obecnie obowiązująca konstytucja 

jest całkiem wystarczająca i zupeł- 

nie dostateczna dla państwa pol- 

kiego. 

Tem większe więc wywołały 

dziś wrażenie jednobrzmiące dekla- 

racje przedtswicieli klubów opozy- 
cyjnych na zamku. 

| CENY PRZEKONTROLOWANE I ZNACZNIE ZNIŻONE. | 

Zamówienia przyjmuje się również telefonicznie === telelen Kr. 542 === 1 zostają dostarczone tego samego dnia, 
OBSŁUGIWANIE STARANNE I SUMIENNE. 

Pogłoski o powtórnym przyjeździe 
prof. Bartla. 

Poseł Kościałkowski we Lwowie. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

W poniedziałek rano pos. Kościał- 
kowski wyleciał samolotem do Lwowa 
W związku z tem w Warszawie roze- 
szły się pogłoski, że poseł Kościałkow- 
ski uczynił to w celu ponownego za- 
proszenia do stolicy prof. Bartla. Wy- 
mieniano nawet czas przybycia prof. 
Bartla, mianowicie środę rano. 

W kołach politycznych wywołała 

ta wiadomość wielkie zainteresowanie 
Telefonowano do Lwowa celem spra- 
wdzenia u źródła. Wczoraj wieczorem 
uzyskano tą drogą tylko tyle, że prof. 
Bartel tegoż wieczora ze Lwowa wy- 
jechać nie zamierza. Mimo to zainte- 
resowanie ogólne z powodu podróży 
posła Kościałkowskiego do Lwowa nie 

- osłabło. 
  

” 

WARSZAWA, 17.XII (Pat.) Dziš 
w Warszawie z inicjatywy towarzy- 
stwa polsko-łotewskiego odbyło się 
organizacyjne walne zebranie lzby 
Bałtyckiej pod przewodnictwem sen. 
Kamienieckiego. Obecni byli mini- 
strowie: przemysłu i handlu Kwiat- 
kowski, reform rolnych Staniewicz, 
wiceminister przemysłu i handlu 
Doleżal, naczelnik wydziału wschod- 
niego M. S$. Z. Hołówko oraz liczni 
przedstawiciele wszystkich gałęzi 
produkcji. Zatwierdzono statut Izby 
oraz wybrano radę naczelną pod 
przewodnictwem dyrektora Banku 
Rolnego Ludkiewicza. Na wiceprze- 

Otwarcie Izby Bałtyckiej. 
wodniczących powołano konsula ho- 
norowego Łotwy Bagun-Berzina i 
dyrektora  Kooprolnej Chrzanow- 
skiego. W wygłoszonem przemówie- 
niu min. Kwiatkowski podkreślił 
znaczenie rozwoju stosunków go- 
spodarczych Polski z krajami bał- 
tyckiemi i oświadczył, že Įstosunki 
te winny rozszerzyć się nietylko w 
kierunku wzrostu polskiego eksportu, 
ale również w |kierunku importu do 
Polski z tych krajów. Polski handel 
winen przedewszystkiem szukać to- 
warów do importu w krajach, bę- 
dących naturalnymi odbiorcami pol- 
skiej produkcji. 

PRAWO ZPAP PWYROETKEDOCRCIY OTB POSERWISOWA KET KOSTCZAÓ 

Przed konferencją haską. 
Stanowiske Francji na konferencji haskiej. 

PARYŻ, 17. XII. (Pat). W zwią- 
zku z konferencją międzyminister- 
jalną, która odbyła się wczoraj w 
Paryżu, a na której omawiana była 
zbliżająca się konferencja morska, 
„Le Temps" dowiaduje się, że wszy- 
scy ministrowie jednogłośnie uznali 
pogląd, że Francja zajmie na kon- 
ferencji stanowisko, podyktowane 
przez troskę o posiadanie sił mor- 

skich, koniecznych dla obrony, bez- 
pieczeństwa, oraz ochrony praw i 
interesów Francji. 

Nie rozpatrywano żadnych pro- 
jektów zmniejszenia tonnażu tem 
bardziej, że po układzie waszyng- 
tońskim marynarka żadnego pań- 
stwa nie poniosła tak wielkich ofiar, 
jak marynarka francuska. 

  

Skład delegacji niemieckiej jeszcze nieustalony. 

BERLIN, 17.XII (Pat.) Gabinet 
Rzeszy w najbliższych dniach przy- 
stąpi do załatwienia kwestyj, zwią- 
zanych z wyjazdem delegacji nie- 
mieckiej na drugą konferencją ha- 
ską. Zdaniem berlińskich kół poin- 
formowanych, zadania, jakie cze- 
kają delegatów niemieckich w Ha- 
dze, wcale nie będą łatwe, 

Pozatem w związku z oczeki- 

waną decyzją rządu niemieckiego 
w sprawie składu delegacji niemie- 
ckiej, powstaje pytanie, czy prezy- 
dent Banku Rzeszy dr. Schacht, który 
stał na czele delegacji niemieckiej 
na konferencji paryskiej, zostanie 
desygnowany obok ministrów, jako 
jeden z głównych delegatów nie- 
mieckich. 

zbrojenia Francji. 
PARYŻ. 17.XIL (Pat). Rząd zażądał kredytów w wysokości 2.900 milj. 

franków na obronę granic oraz 400 miljonów na obronę powietrzną. Sumy 

te przeznaczone są na okres 1930/34 i będą użyte na prace ochronne, 

które pozwoliłyby powstrzymać ofenzywę nieprzyjaciela. 3 

Przyjaźń turecko - sowiecka. 
ANGORA, 17.XIl (Pat.) Biuro 

prasowe komunikuje: Rokowania, 
prowadzone w Angorze pomiędzy 
komisarzem spraw zagranicznych 
Karachanem a rządem tureckim, zo- 
stały pomyślnie zakończone. Posta- 

nowione zostało prolongowanie tu- 
recko-sowieckiego traktatu przyjażni 
i neutralności, zawartego w Moskwie 
w roku 1925. Protokół w tej spra- 
wie został podpisany w dniu dzi- 
siejszym. 

Wybuch w elektrowni w Grudziądzu. 
GRUDZIĄDZ. 17.XII. (Pat). Dnia 15 b. m. w godzinach popołudnio- 

wych w elektrowni miejskiej w Grudziądzu nastąpił wybuch basenu, na- 

pełnionego olejem, przez który przechodzi prąd o napięciu 30 tys. volt. 

Basen wyleciał w powietrze. Pożar, powstały wskutek krótkiego śpięcia, 

został stłumiony przez sam wybuch tak, że szkody są niewielkie. Wskutek 

eksplozji miasto było pozbawione światła przez dłuższy czas. 

Mr. 289 (1634) 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
KONFERENCJA BISKUPÓW LITEWSKICH. 

W dniach ostatnich odbyła się w Kownie 
konferencja biskupów. Poruszano na niej 
szereg doniosłych kwestyj, m. in. sprawa wy: 
płacania pensyj duchownych. Rząd stoi mia- 
nowicie na stanowisku, że należy pensje du- 
chownym wypłacać bezpośrednio nie zaś 
przez biskupów, jak to miało miejsce dotych- 
czas. Rząd tłumaczy swe stanowisko tem, że 
biskupi potrącają, przy wypłacie pensyj, zna- 
czne sumy na rzecz organizacyj chadeckich. 
Uczestnicy konferencji wypowiedzieli się 
przeciwko stanowisku rządowemu, jak rów- 
nież przeciwko posunięciom rządu w zakre- 
sie szkolnictwa. 

W związku z konferencją, stosunki mię- 
dzy rządem a klerem  zaostrzyły się bodaj 
jeszcze więcej. 

SPRAWA NASTĘPNEJ KONFERENCJI 
А GOSPODARCZEJ PAŃSTW 

BAŁTYCKICH. 

W ub. sobotę odbyło się zebranie kowień- 
skiego związku kupców i przemysłowców, na 
którem delegaci związku na konferencji gos- 
podarczej państw bałtyckich, jaka się odbyła 
7—8 b. m. w Talinie, Rachmilewicz i Sandler 
złożyli sprawozdanie z prac konferencji. Na 
konferencji między in. stwierdzono koniecz- 
ność zbliżenia sfer handlowych i przemysło- 
wych państw bałtyckich drogą zawarcia uk- 
ładów handlowych oraz częstego zwoływania 
ekonomicznych narad i zjazdów. Następną 
konferencję uchwalono zwołać w Kownie la- 
tem 1930 roku. 

DOKOŁA POBYTU P. VASCONCELLOS 
* W KOWNIE. 

Wiceprezes komisji Ligi Narodów dla spr. 
komunikacji i tranzytu Vasconcellos,—który 
w tych dniach opuścił Kowno, w rozmowie 
z współpracownikiem „Id. Stimme“ ošwiad- 
czył, iż znajdująca się w komisji kwestja sfo- 
sunków litewsko-polskich jest narazie w sta- 
djum wyjaśnienia. Trudno jeszcze powiedzieć 
czy będzie ona rozważana na przyszłej seśji 
plenum komisji tranzytowej w marcu roku 
przyszłego. Porządek obrad plenum nie został 
jeszcze opracowany. W ostatecznej fotmie 
porządek obrad ustali samo plenum komisji. 

P. Vasconcellos ogółem bawił w Kownie 
4 dni. 

WYBORY KOMUNALNE W PRUSACH 
WSCHODNICH. 

(Pat). „Naujienos Tilžes Keleivis“ donosi 
o „wielkiem zwycięstwie Litwinów pruskich 
w wyborach do rad miejskich oraz sejmi- 
ków powiatowych”. Litwini uzyskali. 1908 
głosów dla swego kandydata do sejmiku oraz 
138 dla kandydata do rady miejskiej Tylży. 
W roku 1925 liczba głosów litewskich wyno= 
siła zaledwie 1069. Pismo triumfuje z tego 
powodu, podkreślając wzrastające z roku na 
rok uświadomienie narodowo - polityczne 
mniejszości litewskich w Prusach Wschod- 
nich oraz wzmagającą się w związku z tem 
walkę o swe prawa. Zdaniem pisma, ostatnie 
wybory ujawnią Niemcom, iż Litwini nie są 
bynajmniej „nacją wymierającą”, za jaką do- 
tychczas ich uważano, lecz stanowią zwartą 
masę uświadomionych obywateli, walczącą o 
przynależne sobie prawa, z którą to masą 
sfery rządzące poczynają się liczyć. Najwię- 
cej głosów Litwini otrzymali w następują- 
cych powiatach: Tylża—Ragajnie — 130, Pa- 
kalnie — 227, Gumbinie — 67, Pilkalnie — 
62, Wieława — 60, Łabgawa — 56, Rasten- 
burg — 52 i t. d. 

TRZECIA ROCZNICA PRZEWROTU. 
: Dziś w trzecią rocznicę przewrotu grud- 

niowego na Litwie nie odbyły się żadne spec- 
jalne uroczystości. Jedynie w oficerskim kłu- 

bie „Ramove“ w obecności licznie zebranych 
oficerów wygłosił okolicznościowe przemó- 
wienie prezydent państwa Smetona. Przemó- 
wienie zostało entuzjastycznie przyjęte przez 
zebranych. 

PONOWNE POGŁOSKI © ODWOŁANIU 
OWSIEJENKI. 

„Rig. Runzschau* podaje z Kawna wia- 
domość, że poseł sowiecki w Kownie Anto- 
now Owsiejenko ma być odwołany. Krążą po- 
głoski, że zostanie. on przeniesiony do War- 
szawy. Obowiązki posła w Kownie pełnić bę- 
dzie radca poselstwa Rabinowicz. 

PRZYMUS NAUCZANIA W CAŁEJ LITWIE. 

Gabinet Ministrów zamierza wprowadzić 
“ roku 1931 przymusowe nauczanie w calej 
Litwie. 

      

Pożyczka amerykańska 
dla Niemiec. 

BERLIN. 17.XII. (Pat). 
stawie informacyj ze strony miaro- 
dajnej donosi biuro Wolffa, że ro- 

Na pod- 

kowania rządu Rzeszy o pożyczkę 
amerykańską do tej pory nie zosta- 
ły wprawdzie jeszcze ukończone, 
jednakże na podstawie dotychczasą- 
"wego ich przebiegu spodziewać się 
można zakończenia pertraktacyj po- 
życzkowych w dniach najbliższych, 
w każdym razie w terminie, który 
umożliwiłby przezwyciężenie trudno- 
ści kasowych, związanych z zam- 
kięciem rachunków roku bieżącego. 
Na giełdzie berlińskiej, jak informu- 
je „Vossische Ztg.*, kursowały dziś 
już w godzinach południowych po- 
głoski, iż rokowania pożyczkowe 
doprowadziły do pomyślnego wyni- 
ku, na podstawie którego skarb 
Rzeszy otrzymać ma od banku ame- 
rykańskiego Dillon, Read 6 Co. po- 
życzkę w wysokości 400 miljonów 
marek. Według „Boersen Courrier" 
pożyczka amerykańska będzie krót- 
koterminowa i udzielona zostanie 
na warunkach ciężkich Stopa pro- 
centowa wynosić będzie 8 od 100.
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Moralne zwycięstwo Związku 
Strzeleckiego. 

W piątek, dnia 13 bm. odbyło się 

w dużej sali Konferencyjnej Urzędu 

Wojewódzkiego organizacyjne zebra- 

nie Towarzystwa Przyjaciół Związku 

Strzeleckiego. Organizatorami byli: 

prezes Zarządu Okręgu Wileńskiego 

Związku Strzeleckiego, marszałek se- 

natu prof. Szymański, wojewoda 

Raczkiewicz i inspektor armji gen. 

Dąb-Biernacki. Niezwykłe liczne (oko- 

ło 200 osób) zebranie składało się 

z najwybitniejszych przedstawicieli 

sfer społecznych, wojska i świata 

urzędniczego. 

Zebranie zagaił marszałek senatu 

prof. Szymański, mówiąc o koniecz- 

ności roztoczenia opieki moralnej 

społeczeństwa nad Strzelcem. Zda- 

niem marszałka senatu, sprawa przy- 

sposobienia wojskowego i wychowa- 

mia fizycznego, prowadzonego przez 

Związek Strzelecki, musi być otoczona 

troską i opieką społeczeństwa. Inic- 

jatorzy zebrania liczą, że apel współ- 

pracy społeczeństwa ze Związkiem 

Strzeleckim nie pozostanie bez echa 

i Strzelec oprze się mocno o własne 

społeczeństwo. 

Na przewodniczącego zebrania za- 

proszono pana wojewodę Raczkiewi- 

€za. Obejmując przewodnictwo, wy- 

raził p. wojewoda radość z zaintere- 

sowania się społeczeństwa Związkiem 

Strzeleckim, czego dowodem jest tak 

liczne zebranie. W dłuższem przemó- 

wieniu scharakteryzował pracę Zwią- 

zku Strzeleckiego specjalnie na tere- 

nie Wileńszczyzny. Podkreślił siłę or- 

ganizacyjną Związku i stwierdził, na 

podstawie własnej obserwacji i inspe- 

kcyj, że we wszystkich komórkach 

Związku tętni usilna i ideowa praca 

nad wychowaniem  państwowem 

członków. Jakkolwiek pracę przyspo- 

sobienia wojskowego i wychowania 

fizycznego prowadzi armja pod kie- 

runkiem Państwowego Urzędu W. F. 

i P. W., jednakże rola społeczeństwa 

jest w tej pracy olbrzymią, dzisiaj bo 

wiem Ojczvznę i Państwo broni nie- 

tylko armja, lecz całe społeczeństwo— 

cały naród. Związek Strzelecki jako 

organizacja wojskowa, spełniająca 

prace państwowe, winna w całej roz: 

ciągłości doznać poparcia ze strony 

społeczeństwa — którego jest częścią 

składową. Kończąc swoje przemó- 

wienie dał wyraz nadziei, iż Związek 

Strzelecki w Towarzystwie Przyjaciół 

Związku Strzeleckiego znajdzie opar- 

gie moralne i materjalne. 

Do stołu prezydjalnego zaproszeni 

zostali: marszałek senatu prof. Szy- 

mański, gen. Mokrzecki, prezes Gie- 

czewicz, prof. Sławiński, pułk. rur- 
galski, pułk. Stachiewicz. 

Po przyjęciu porządku dziennego, 

udzielił przewodniczący głosu komen- 

dantowi Związku Strzeleckiego p. Mu- 

zyczce, który wygłosił referat o celach 

i zadaniach Związku Strzeleckiego. 

Referat treściwy, jasny i mocny, przy- 

jęty został przez zebranych gorącemi 

oklaskami. P. Muzyczka podkreślił, 

iż celem Związku Strzeleckiego, jest 

prawo strzeleckie, które brzmi: „De- 

bro Rzeczypospolitej jest pierwszem 

i najwyższem prawem strzeleckiem'*. 

Ponieważ potęgę Państwa buduje oby- 

watel, Związek Strzelecki poszedł do 
pracy pod hasłem stworzenia żołnie- 
rza-obywatela. Związek Strzelecki nie 

był i nie będzie na usługach jakiclikol- 

wiek partyj politycznych — będzie 

natomiast narzędziem w ręku Pań- 

stwa. Omawiając sprawę członków 

Związku stwierdza, że Strzelec nie bę- 

dzie ani lepszym, ani gorszym, jeno 

takim, jakim będzie go chciało wi- 

dzieć społeczeństwo. Jednakże strze- 

łec, aby spełnić swoje zadania pań- 

stwowe musi być mocno i głęboko 

wrośnięty w społeczeństwo. Referat 

zakończył słowami, iż staje przed ze- 

branymi w imieniu władz strzelec- 

kich, nie prosząc pomocy, poparcia 

i współpracy na kredyt. Za udzieie- 
niem poparcia tego przemawiają 
cyfry prac dokonanych. 

Mianowicie władzom strzeleckim 

w Wilnie podlega 11 powiatów z za- 

rządami i komendantami powiatowy- 

mi, oraz 218 oddziałów. Lotnych kur- 

sów sportowych urządzono 36. W za- 

wodach marszowych o trasie 1218 

klm. brało udział 1280 ludzi. Zawod- 

nicy Związku brali udział w kilku- 

dziesięciu zawodach  lekkoatletycz- 

nych, tak miejscowych, jak i na te- 

renie innych ziem Polski. Ustanowili 

11 rekordów Związku Strzeleckiego. 

W licznych zawodach strzeleckich 

(116) zdobyli bardzo znaczną ilość 

miejsc pierwszych, oraz mistrzostwo 

w strzgłaniu zespołowem we Lwow1? 

Kursa narciarskie ukończyło 72 strzel- 

ców i 12 strzelczyń. Kursów dla 

analfabetów — 27. Kursów o wyż- 

szym poziomie 14; uniwersytetów lu- 

dowych dla ogółu mieszkańców 2; 

bibljotek 71 z 5794 tomami; teatrów 

amatorskich 67 z 456 przedstawienia- - 

mi; odczytów i pogadanek 2016, za- 

baw 184, orkiestr dętych 3, miesza- 

nych 5, chórów 11; świetlic strzelec- 

kich 142, radjoodbiorników 14, kin 2, 

wyciezek na P. W. K. — 1; w świętach 

powiatowych P. W. i W. F., organizo- 

wanych w roku bieżącym, wzięło 

udział około 3000 strzelców. 

Następny referat o roli Związku 

Strzeleckiego w zagadnieniu obrony 

Państwa, utrzymany na bardzo wyso- 

kim poziomie, wygłosił d-ca 5 p. p. 

leg. pułk. dypl. Furgalski. Po omó- 

wieniu całokształtu pracy p. w. w Pol- 

sce i porównaniu jej z pracami, pro- 

wadzonemi w tej dziedzinie przez in- 

ne państwa, referent przeszedł do roli 

Związku Strzeleckiego w pracach 

obrony Państwa. Analizując wszyst- 

kie organizacje p. w. w Polsce, stwier- 

dza, iż Związek Strzelecki, jako naj- 

silniejsza liczebnie (posiada tylu 

członków p. w., co inne organizacje, 

jak Zw. Młodzieży Polskiej, Sokół, 

Harcerstwo, Zw. Młodz. Wiejskiej 

i Straż Pożarna razem), oraz najbar- 

dziej zbliżona budową i pracą do 

armji, daje gwarancję należytej pra- 

cy. Praca ta, już bardzo wydatna, by- 

łaby wydatniejszą, gdyby Związek 

dysponował odpowiedniemi środkami. 

P. pułk. Furgalski podkreślił koniecz- 

ność pomocy moralnej i materjalnej 
dla Związku z uwagi na wartość pań- 

stwową spełnianej pracy. Nagrodą za 

doskonały referat były rzęsiste oklas- 
ki obecnych. 

Po zreferowaniu statutu Towarzys- 
twa, którego założycielami są p. wice- 
wojewoda Kirtiklis, dr. Dobaczewski, 

komendant Muzyczka, oraz podpisa- 

niu przez obecnych deklaracyj człon- 

kowskich, dokonano wyboru Zarządu 

Okręgowego Towarzystwa. Skład Za- 

Wybory do Rad miejskich na G. Śląsku. 
Sukces list polskich. 

WARSZAWA, 16.XII (Pat.). Wynik wybyrów do rad miejskich 1 

miast województwa śląskiego: Ogólna ilość mandatów polskich 174, czyli 

62*/, wszystkich mandatów. (W wyborach miejskich w roku 1926 Polacy 

uzyskuli 140 mandatów, czyli 50*/,). Niemcy zdobyli obecnie 92 mandaty, 

to jest 330/, (Poprzednio posiadali 126 mandatów, t. j. 450[,). Żydzi — 13 

mandatów, t. j. 4,66*/o. 
W wyborach obecnych ugrupowania prorządowe osiągnęły cyfrę 116 

mandatów, czyli 41,56"/, (w roku 1926 posiadały 54 mandaty, 

W tem: Chrześcijańskie Zjednoczenie 
Żydzi — 13 mandatów, Niemcy — 2 mandaty. rew. — | mandat 

czyli 19*/e). 
PPS tr: racy — 100 mandatów, 

Grupy opozycyjne: Ch.-D.—60 mandatów, NPR—3 mandaty, PPS—10 

mandatów, Niemcy — mandatów, razem 173 mandaty, czyli 58,449/4 

(Poprzednio 218 mandatów, 78,06*/e posiądały grupy zdecydowanie opo- 

zycyjne i 7 mandatów grupy niezdeklarowane politycznie, 

mandatów). 

razem 225 

Pociąg Ostenda — Berlin — Moskwa będzie 
omijał Kowno. 

Komunikacja pociągiem między- 
narodowym Ostenda — Berlin — Mo- 

skwa odbywa się obecnie przez Ejtku- 

ny — Kowno — Ryga. Dążenie do 

skrócenia tej przestrzeni i czasu pod- 

róży pobudziła do uchwały, aby od 15 

maja roku przyszłego komunikacja 

była skierowana przez Tylżę — Pogie- 
gie — Taurogi i Dynaburg. W ten spo- 

sób międzynarodowy pociąg Ostenda 

— Berlin — Moskwa od 15 maja roku 

przyszłego będzie omijał Kowno. 
Przed pewnym czasem otwarto w 

Litwie krótką lijnę kolejową, łączącą 

stację Jeziorosy z Radziwilliszkami. 
Tą linją będzie się odbywała komuni- 
kacja pomienionego międzynarodowe- 
go pociągu. 

Zmiana marszruty komunikacji 
ukróci drogę między Ostendą i Mosk- 
wą o 300 klm. 

Kowerda prosi o ułaskawienie 
z powodu ciężkiego stanu zdrowia. 

Rodzina Kowerdy, sprawcy za- 
bójstwa posła sowieckiego w War- 
szawie Wojkowa, wystąpiła do p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej z proś- 
bą o jego ułaskawienie. Jak wiado- 
mo Borys Kowerda za wykonanie 
zamachu skazany został wyrokiem 
ostatecznym na 15 lat ciężkiego wię- 

zienia i obecnie odsiaduje karę w 
więzieniu w Grudziądzu. 

Prośba o ułaskawienie umotywo- 
wana jest złym stanem zdrowia 
skazanego. Rodzina twierdzi, że w 
wypadku ułaskawienia Kowerda o- 
puści na zawsze Polskę i uda się 
do Francji. 

  

Lot przez Atlantyk z tragicznym finałem. 
LONDYN, 17.XIL (Pat). Reuter donosi z 

Rio de Janeiro, że iotnicy franeusey Chalłes 

i Larre Borgas przelecieli Atlantyk z Europy 
do Ameryki Południowej. Jednak lecąc wpo- 
bliżu Maracajas prowineji Rio Grande w Brht- 
zylji, ulegli wypadkowi. Jeden z lotników 
wedle niepotwierdzonej dotychczas wiado- 
mości ma być ciężko ranny. 

Katastrofa kolejowa 
WARSZAWA, 17.XI1. (Pat). Pociąg kar- 

jerski Warszawa—Kraków wpadł dziś w nocy 
na stojący na stacji Piotrków pociąg towaro- 
wy, przyezem uszkodzone zostały wagony 

PARYŻ, 17.XII. (Pat). Wedłe ostatnich 
wiadomości, otrzymanych z Rio de Janeiro 
przez Agencję Havasa, Larre Borgas wyszedł 
z wypadku bez szwanku, natomiast ranny 
jest lekko drugi lotnik Challes. Wiadomość 
ostatnia zaprzecza ścisłości wiadomości po- 
przedniej i podana jest w formie całkowitej 
pewności. 

na stacji Piotrków. 
pocztowy, bagażowy, sypialny i służbowy po- 
elągu kurjerskiego. Dwaj konduktorzy są 
ranni, pasażerowie wyszli bez szwanku. Przy- 
ezyną katastrofy było uszkodzenie hamulca. 

TATSIA I TIT D TI VAS LTA ZEP ARCADE AKTOROW. 

rządu jest następujący: prezes — gen. 
broni Żeligowski, wice-prezesi — pre- 
zes izby skarbowej Ratyński i d-ca 
5 pp. leg. płk. dypl. Furgalski, skarb- 
nik — dyrektor Banku Rolnego Ma- 
culewicz, sekretarz — mjr. Kruk- 
Śmigla, członkowie — pp.: Dobosz, 
prezes Zw. Naucz. Szk. Powsz.; Fal- 
kowski, dyrektor P. K. P.; Gieczewicz, 
prezes Związku Ziemian, ks. dziekan 
dr. Herget; J. Kirtiklisowa, prezeska 
Zw. Pracy Obyw. Kobiet; dr. Kopeć, 
prezes Rady Opiekuńczej Kresowej; 
gen. dyw. Mokrzecki, prezes Związku 
Organizacyj Wojskowych; prof. U. S. 
B. Sławiński; prof. U. S. B. Zawadzki; 
Żuchowicz, prezes Dyrekcji Poczt 
i Tel. Do Komisji Rewizyjnej weszli 
pp.: Pietraszewski, prezes Izby Kon- 

troli Państwa — przewodniczący 
i członkowie: Al. Chomiński, Malecki, 
Bochwic i A. Kopeć. 

Skład Zarządu Okręgowego Towa- 
rzystwa daje gwarancję, iż Związek 
Strzelecki nie jest odosobniony w spo- 
łeczeństwie, lecz mocno z niem został 
związany, Towarzystwo bowiem, re- 
prezentując wszystkie warstwy i ro- 
dzaje pracy społeczno-państwowej, 
umożliwi Związkowi Strzeleckiemu 
intensywną pracę nad wychowaniem 
żołnierza-obywatela. 

Niewątpliwie zebranie oraz jego 
przebieg stwierdziło, iż idea Związku 
Strzeleckiego odniosła w społeczeń- 
stwie miejscowem morałne zwycię- 
stwo. 

'suwano nawet 

  

   
       

  

25-lecie kapłaństwa biskupa 
Lisieckiego. 

KATOWICE, 17. XII. (Pat). Dnia 

17 b. m. biskup śląski Lisiecki ob- 

chodzi 25-lecie kapłaństwa.—Wczo- 

raj odbyła się w teatrze ku czci 

jubilata uroczysta akademja młodzie- 

ży szkolnej, przy udziale wojewody 

i biskupa sufragana tarnowskiego 

ks. Komara. 
Pan minister Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego upoważ- 

nił wojewodę Grażyńskiego do re- 

prezentowania go na obchodzie ju- 

bileuszowym biskupa i do złożenia 

w imieniu p. ministra jubilatowi 

gratulacyj. Dziś przybył z Poznania 

ks. prymas kard. Hlond, ażeby zło- 

żyć ks. biskupowi Lisieckiemu ży- 

czenia z okazji 25-lecia kapłaństwa. 

Dziś przed połud. o g. 10 odpra- 

wił biskup śląski ks. dr. Arkadjusz 

Lisiecki w katedrze pontyfikalną su- 

mę z okazji 25-lecia swego kapłań- 

stwa. Kazanie wygłosił ks. prałat 

Kapica, który następnie odczytał 

list Ojca Świętego z życzeniami dla 

jubilata w języku łacińskim, polskim 

i niemieckim. Podczas kazania bi- 

skup dr. Lisiecki z upoważnienia 

Papieża udzielił obecnym błogosła- 
wieństwa papieskiego, połączonego 

z odpustem zupełnym na warun- 
kach ustalonych przez Kościół, 

Po nabożeństwie kapituła kate- 

dralna podejmowała zaproszonych 

gości śniadaniem, urządzonem w 

gmachu probostwa. Po śniadaniu ks. 
bisk. dr. Lisiecki odbierał w domu 

związkowym życzenia. P. woj. dr. 

Grażyński, po złożeniu od Pana 

Prezydenta serdecznych życzeń, 

wręczył jubilatowi odznaki koman- 

dorskiego krzyża orderu Połonia Re- 
stituta z gwiazdą. W katedrze zlo- 

żył p. wojewoda życzenia imieniem 

p. ministra W. R. i O. P. i imie- 

niem  własnem, jako wojewoda 

śląski. 

Koflikt w łonie frakcji 
trowej Reichstagu. 

BERLIN, 17.XII (Pat.) Na dzisiej- 
szem posiedzeniu komisji handlowo- 
politycznej Reichstagu musiano od- 
roczyć dyskusję nad podwyżką ceł 
przemysłowych i agrarnych ze 
względu na konflikt, jaki wybuchł 
w łonie frakcji centrowej w związku 
z daleko idącą rozbieżnością po- 
glądów, panujących w tej frakcji na 
sprawę ceł agrarnych. 

Trudności okazały się tak po- 
ważne, że frakcja centrowa musiała 
wyłonić specjalną komisję dla za- 
żegnania konfliktu we własnych 
szeregach, 

Sytuacja parlamentarna jest do 
tego stopnia skomplikowana, że—jak 
utrzymuje „Berliner Tageblatt" wy- 

z pewnej strony 
myśl odroczenia dyskusji nad рго- 
gramem celnym do stycznia 1930 r. 

  

cen- 

na GWIAZDKĘ 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także 
KALENDARZE w wielkim wyborze 

POJRECA 

| Księgarnia Wacława Mikulskiego 
ul. Wileńska 25. Tel. 664. 

        

Statystyka sejmowa. 
Posłowie według narodowości. 

W Sejmie obecnym jest 350 po- 
słów Polaków i 94 innych narodowo- 
ści. Ci ostatni dzielą się na Ukraiń- 
ców, Niemców, Żydów, Białorusinów, 
Czechów i Rosjan. 

Ukraińców jest w obecnej lzbie 
44. Dzielą się oni podług klubów w 
następujący sposób: 26 należy do 
klubu narodowo-ukraińskiego (pre- 
zes: Dymitr Lewicki), 8 do klubu ra- 
dykałów ukraińskich (prezes: Lew 
Baczyński), 6 do komunizującego 
Selrobu, 3 do Bezpartyjnego Bloku 
współpracy z rządem, wreszcie jeden 
Ukrainiec nie należy do żadnego 
klubu. 

Niemców jest w Sejmie 21, w 
tem 19 należy do Zjednoczenia Nie- 
mieckiego, a 2-ch stanowi sprzymie- 
ггопа г Р.Р.5. grupę socjalistów nie- 
mieckich (posłowie Zerbe i Kronig): 
zostali oni wybrani na listy P. P. S., 
lecz do klubu jej nie weszli. 

Żydów jest 15. Trzynastu należy 
do Koła Żydowskiego, dwóch do Bez- 
partyjnego Bloku (posłowie Wiślicki i 
Kirszbraun). Tych trzynastu Zydów— 
to nacjonaliści żydowscy: oprócz nich 
jest jeszcze w Sejmie kilku Żydów 
zasymilowanych, należących do stron- 
nictw polskich (P, P.S., B. B. i t. d.). 

Białorusinów jest w Sejmie 12, 
w tem 5-ciu należy do białoruskiego 
klubu chłopsko-robotniczego („Zma- 
ganie*) (pos. Gawrylik), 4-ch do klu- 
bu narodowo-białoruskiego (poseł 
Jeremicz), 2-ch do B. B, jeden 
„dziki ”. : 

Pozatem jest jeden Czech (z Wo- 
łynia), należący do klubu B, B., oraz 
jeden Rosjanin, nienależący do ża- 
dnego klubu. : 

  

Przeciwko šwietowaniu 
Bożego Narodzenia. 

MOSKWA, 18.XII (Pat), W Мо- 
skwie, Leningradzie i szeregu in- 
nych miast prowadzona jest kam- 
panja przeciwko obchodzeniu świę- 
ta Bożego Narodzenia. 

W różnych przedsiębiorstwach i 
klubach odbywają się zebrania anty- 
religijne. Robotnicy przedsiębiorstw, 
które nie wprowadziły jeszcze zasa- 
dy 5-dniowego tygodnia nieprzerwa- 
nej pracy, przyjęli rezolucję, wypo- 
wiadającą się za nieprzerywaniem 
pracy w dniu 25.XIl i za oddaniem 
całego zarobku z tego dnia na rzecz 
funduszu uprzemysłowienia kraju. 

Mając na względzie dezyderaty 
robotnicze, centralna rada syndy- 
katów robotniczych przyjęła rezo- 
lucję o nieprzerywaniu pracy w dn. 
święta Bożego Narodzenia. Związek 
ateistów rozwija jak najżywszą dzia- 
łalność. Staraniem jego w różnych 
teatrach, kinach i klubach w dniu 
święta Bożego Narodzenia odbędą 
się przedstawienia o tendencjach 
antyreligijnych. 

I - Nowości wydawnicze. 
Marja Reutt. Jak Tomek poszedł 

do Legjonów? (Książki biękitne bibl, 
dla Młodzieży) МГ i. Znana autorka 
opowieści dla młodzieży ma pióro 
lekkie i zawsze młode, gdyż w jej 

rzeczach przebija prócz szlachetnej 
tendencji, dobry humor i ta pogoda 
w ujmowaniu nawet zjawisk tragicz- 
nych, która powinna cechować książ- 

ki przeznaczone dla młodszego po- 
kolenia. Historja skautów wstępują- 
cych mimo przeszkód do Legjonów, 
ich walki z Rosjanami, owiane są 
szczerem uczuciem patrjotycznem, a 

cała strona polityczna potraktowana 
jasno i uczciwie, z serdecznem 
wspomnieniem o tak trudnych po- 
czątkach naszego wojska i jego fa 

natycznem przywiązaniu do Wodza. 
H. Zakrzewska. Promień na Śnie- 

gu. Warszawa. Bibl, groszowa z ilustr. 
A. Mackiewicza. Znana autorka ślicz- 
nych, pełnych poezji i najszlachet- 
niejszych idei książek dla starszej 
młodzieży (Dzieci Lwowa, Białe 
róże, Zaklęty dwór). i tym razem 
napisała piękną, ciekawą historję. 
Jest w niej i humor i odmalowane 
typy zabawne, i historja lat wojen- 
nych przeplatana historją małego 
Michasia, znajdki. Wszystkie sytua- 
cje fantastyczne są jednak możliwe, 
zwłaszcza w czasie wojny, a obra- 
zy obrony Warszawy, szpitali, wiej- 
skich stosunków, bardzo dobrze u- 
jęte. Bohater, słodki idobry Michaś, 

trochę przeidealizowany, ale tak mi- 

ły, taki z niego śliczny przykład do- 

broci. odwagi i miłości bliżniego, że 

ten idealizm nie może zaszkodzić w 

epoce brutalności i uwielbienia siły 

fizycznej. 
Marja Dunin-Kozicka. Dziedzice 

myśli. Lwów. Wyd. Zakładu Narod. 
Im, Ossolińskich 1930. Autorka stała 

się historjozofką lityńskiego powia- 

tu i dziejów Wołynia, Podola, a po- 

niekąd i całej Ukrainy. Dziedzice 

myśli to | tom opowieści której dru- 
gi, p. t. Przeorane szlaki ma się nie- 

bawem ukazać. Jest to pod wzglę- 

dem literackim nowa forma opo- 

wieści o zdarzeniach istotnych, ro- 

dzaj kroniki wypadków, stosunków 

rodzinnych grupujących się koncen- 

trycznie około rodziny Różańskich, 

zwłaszcza dwóch braci Piotra i Ste- 

fąna, ich żon, dzieci, miłości, uko- 

chania ziemi rodzinnej, stosunków z 

włościaństwem i majątków. 
Całe ogromne przywiązanie tego 

ziemiaństwa polskiego do ruskiego 

ludu cała na marne, bezskuteczna, 

trafiająca na zupełnie niewdzięczny 

grunt, praca dużego procentu zie- 
miaństwa nad tym ludem, który od- 
płacił pożarem, rabunkiem i mor- 

derstwem, wszystko to jest opisane 

w sposób patetyczny. Tragizm ich 
doli występuje jawnie w tej kronice 
nieszczęść i ruiny, szalonej wytrwa- 
łości, odwagi, nadziei mimo wszyst- 

ko i jakiegoś zdumiewającego opty- 
mizmu. Mimo jawną niemożliwość, 
trwają i wracają ci dzielni ludzie do 
swych domów rodzinnych, próbują 
wszelkich sposobów współżycia i 
ustępują tylko w ostateczności. Ze 
autorka chciała powołując do życia 
wspomnienia swych stron i ludzi 
wybrać z pośród nich typy najbar- 
dziej dodatnie i szlachetne, to zro 
zumiałe, szukała w tem jakiejś po- 
ciechy dla siebie i innych. Ale czy 
obraz 'przez to nie stał się jedno- 
stronny? Czyż z samych takich nie- 
złomnych bohaterów składało się 
tamtejsze społeczeństwo? A może... 
w takim razie byli to ludzie zupeł- 
nie innego pokroju niż ziemiaństwo 
mujdzi i Litwy, rzucające za 

pierwszym alarmem wszystko i u- 
ciekające w objęcia Rosji przed re- 
gularnemi wojskami niemieckiemi, 
które im wszak nie groziły rzezią. 

Książka P. Kozickiej pełna cie- 
kawych szczegółów historyczno-oby- 
czajowych, opisów miejsc i zdarzeń, 
przeładowana jest jednak rozmowa- 
mi filozoficznemi na temat tychże 
wypadków, duszy ludu ukraińskiego, 
stanowiska ziemiaństwa i t. p. przy- 
pominającemi przewlekłe gawędy 
tego rodzaju u powieściopisarzy z 
połowy zeszłego wieku i wobec tej 
„łany nad Podolem* te rozprawy o 
walce klas, o skrystalizowanej duszy 
Boga i t. p, przeciążają tekst, tak 
ważki i pełen faktów, które muszą 
przejść do historji (jestto też opo- 
wieść o zdarzeniach w Warszawie 
z 1916—18 r.). Społeczeństwo po- 

dolskie ma 
wiernego 
nikarza. 

Bibljoteka wileńska Nr. 3. Marja 
Łowmiańska. Wźlno. przed najazdem 
moskiewskim 1655 r. Wyd, Magistra- 
tu m, Wilna. Skład główny w Domu 
Książki Polskiej w Warszawie. 

Wydawnictwa Magistratu wileń- 
skiego trudno znaleźć w Wilnie, 
gdyż księgarnie nasze muszą za go- 
tówkę po kilka egzemplarzy spro- 
wadzać je z Warszawy. A w stolicy? 
Konia z rzędem temu, kto w jakiemś 
mieście polskiem dostanie książkę 
wileńską, zwłaszcza przez Dom 
Książki Polskiej wziętą w opiekę! 
Całe historje o tem wiemy. Książek 
p. Charkiewicza darmo szukają lu- 
dzie we Lwowie, Poznaniu i in. mie- 
stach. Wreszcie piszą do autora, 
niżej podpisana miewała też po- 
dobne zdarzenia. Źródła Mocy są 
niewidzialne, zamagazynowane sta- 
rannie i beznadziejnie. 

O ile literaci wileńscy nie po- 
starają się w Każdem z większych 
miast o kawałek okna księgarskiego 
dla siebie, o specjalną księgarnię, 
któraby stale sprzedawała nasze 
wydawnictwa i reklamowała je, to 
doprawdy szkoda czasu, papieru i 
talentów. Książka p. Łowmiańskiej 
słuchaczki prof. Chodynickiego i 
Kościałkowskiego, opartą jest na 
ogromnym, przerobionym przez nią 
materjale, bibljografję którego daje 
nam we wstępie, zaznaczając, że na 
skutek zniszczenia dokumentów miej- 
skich w latach inwazji moskiewskiej 

a wp. Dunin-Kozickiej 
i entuzjastycznego kro- 

w 1655—1661 — a potem wywie- 
zienia do Rosji archiwum w 1915 r., 
gdy ewakuowano do Rosji wszystkie 
stare księgi do XVII w. włączn ó 
'czerpać może z bardzo tylko skrom- 
nych źródeł i tylko z tego co było 
do 1915 r. drukowane. Niemniej p. 
Łowmiańska podaje obszerny opis 
Wilna z pierwszej połowy XVII w. 
według: Gwagnina, Markatora, Sta- 
rowolskiego, W. Kojałowicza, Zeit- 
lera i nieznanego niemieckiego 
autora, wszyscy przyznają że Wilno 
piękną i szlachetną było stolicą. Po- 
szczególne opisy dotyczą: przed- 
mieść, fortyfikacyj, ulic, zaułków, 
rynków, świąlyń, szpitali, Akademii, 
widoków. O ludności mamy szcze- 
góły w rozdziałach traktujących o 
stosunkach narodowościowych, kul- 
turalnych, o życiu domowem mie- 
szczan, i t. p. Władze i gospodarka 
miejska nie są też pominięte i w 
pięciu rozdziałach roztrząsane ob- 
szernie. 

O wartości naukowej pracy p. 
M. Łowmiańskiej zadecydują spe- 
cjaliści, historycy, my wyrazić mu- 
simy zadowolenie, iż ukazała się 
częściowa Historja Wilna, opraco- 
wana współczesną metodą naukową 
iże mamy w niej zapowiedź dal- 
szej pracy w tym kierunku, miano- 
wicie opracowania epoki najazdu 
moskiewskiego w XVII w. 

Marja Reutt. Strzał o północy. Ro- 
mans ten nosi na opasce dziwną 
wzmiankę że miał mieć tytuł: Dal- 
sze losy ordynata Woldemara Mi- 
chorowskiego (z powieści Mnisz- 

kówny). Czy to ironja, czy reklama? 
Książka istotnie jest z tego typu 
tanich i jaskrawych sensacyj, i płyt- 
kiej psychologji oraz kryminałów i 
romansów rozgrywających się wśród 
hrabiów i książat mówiących tak 
między sobą jak nigdy nie mówią. 
Pójdź hrabio, przestań książe, nie 
zapomnę ci tego nigdy hrabino! 
tak sobie między sobą rozmawia 
arystokracja podglądnięta... nawet 
nie od strony garderoby, bo i słu- 
żące wiedzą, że tak nikt w tej sfe- 
rze nie rozmawia. Skąd się więc 
pod piórem autorów biorą takie dzi- 
wolągi? Gorzej, że książka jest prze- 
pełniona niedorzecznemi romansa- 
mi, sensacjami najgorszego gatunku. 
'Tó matka sprzedaje córkę rozpust- 
nikowi, to warjuje i umiera piękna 
Hania, bo jej matkę nazwano cza- 
rownicą za to. że była córką ko- 
chanka swej matki, który zabił jej 
nominalnego ojca. Andrzej kocha 
się w zmarłej lat 20 i w 3-m poko- 
leniu żeni się z Alą, której nie wy- 
znaje miłości z obawy że za stary, 
ona dumnie wyjeżdża, otrzymuje 
spadek... nie, któż to streścić po- 
trafi te fantazje, pisane dość gład- 
kim i potoczystym stylem i nie bez 
naracyjnego talentu. Początek dzie- 
je się w Wilnie i to nasunęło nie- 
którym czytelnikom zdumiewające 
przypuszczenie, że znana autorka 
książek dla młodzieży „popelnila“ 
ten romans. Oczywiście nic z nim 
nie ma wspólnego, co zresztą za- 
znaczała już w pismach. 

|....Jel. Romer. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Znowu groźba głodu 
Pomimo naogół niezłego w tym 

roku w całej Polsce urodzaju, nie- 
które jednak powiaty Wileńszczyzny 
znalazły się w sytuacji nie lepszej 
niż w roku poprzednim. Wskutek 
długotrwałych upałów w miejscowoś- 
<iach o glebie piaszczystej lub gli 
niastej posiewy do tego stopnia 
wyschły, że rolnicy nie trudzili się 
mawet ich zbierać. Taki sam los 
spotkał i łąki, wobec czego zgóry 
było do przewidzenia, że najpóźniej 
w końcu zimy zabraknie paszy dla 
bydła, 

Przewidywania, niestety, już się 
sprawdzają, bowiem według spra- 
«wozdań władz powiatowych ogromnej 

iości włościan w najbliższym nawet 

na Wileńszczyźnie. 
czasie grozi sytuacja głodowa. 

W styczniu roku przyszłego ko- 
nieczne będzie podjęcie akcji doży- 
wiania w powiatach: dziśnieńskim 
dla 7000 dzieci nieletnich; w świę- 
ciańskim —1000; w mołodeczańskim— 
2700 dzieci oraz w powiecie bras- 
ławskim, gdzie trzeba będzie nieść 
pomoc 2500 dzieciom nieletnim, 
3100 — starszym oraz 6000 dorosłym. 

W następnych miesiącach liczba 
ta zwiększy się jeszcze, gdyż szczupłe 
zapasy zboża wyczerpią się na po- 
czątku akcji dożywiania. Obliczono, 
iż ogółem na akcję pomocy Wileń- 
szczyźnie potrzebne są 2 miljony 
złotych. 

Pożyteczna praca. 
+ Zaborze. Na 10-ym kilometrze 

od Głębokiego, traktu Wilno-Dzisna, 
znajduje się wieś Zaborze, gminy pli- 
skiej. Jest to dość duża wioska, zresz- 
tą podobna do innych. Młodzież mar- 
nowała długie wieczory doniedawna. 

W bieżącym roku kierowniczka 
szkoły p. Julja Cybulska zorganizowa- 
ła kurs wieczorowy dla dorosłych. 
Kurs ten stał się zaczepnym punktem 
w pracy oświatowej, placówką, na któ 
rej kształtować się będą i rozwijać in- 
me formy, a mianowicie Kółko Teat- 
ralne i chór młodzieży. Prace nad nie- 
mi już są rozpoczęte i pomalu posuwa- 
ją się naprzód. 

Ludność naogół garnie się do pra- 
cy nad sobą i gromadnie uczęszcza na 
wszelkie imprezy kulturalno-oświato- 
we. Można było stwierdzić to na od- 
czycie z przeźroczami, jaki był wygło- 
szony w tutejszej szkole dnia 9 grud- 
mia roku bieżącego. 

-- Gwozdowo. Jedną z większych 
wiosek gminy głębockiej stanowi 
wieś Gwozdowo. Otóż w Gwozdowie 
siłą rzeczy powinna być, i jest, 
szkoła. 

Wioska duża, ludzi dużo, Ale co 
©ni umieją? O tem wspominać nie 
należy. Wszyscy, znający tutejszego 
wieśniaka wiedzą aż nadto dobrze 
<o on umie, jak zapatruje się na 
różne rzeczy i t. d. i t. d. 

Smutne to, że i młodzież nie- 
wiele różni się pod tym względem 
od starszych. „Taki stan nie może 
madal istnieć", —powiedziała twierdzą- 
co nauczycielka p. Kazimiera Lachow- 
ska. „Młodzież rnusi myśleć i praco- 
wać inaczej”. 

Zorganizowała więc kurs wieczor- 
ny, | by przedewszystkiem dać mło- 
dzieży pewien zasób wiedzy, jako 
fundament pod dalszą prace, która 
prawdopodobnie niedługo rozpocznie 
się w kółku teatralnym i chórze. 

Młodzież garnie się do nauki i 
pracy samokształceniowej. Gdy 10-go 
grudnia był odczyt z przeźroczami 
wypełniła młodzież i starsi salę 
szkolna po brzegi. 

-- Zaszczeźle. Gdzieś pośrodku 
drogi z Hołubicz do Iwanowszczyzny 
rozsiadła się wieś dość znaczna Za- 
szczeźle. 

Energiczny kierownik szkoły pan 

Powiesił się 
We wsi Kraśno, gm. trockiej na strychu 

<lomu Zofji Michalskiej powiesił się Boruch 

'NOWE TROKI 
+ Koneert i przedstawienie. Odbył się 

tu pierwszy koncert orkiestry miejscowego 
Baonu K. O. P. pod batutą kapelmistrza M. 
Salnickiego. Koncert poprzedziło słowo wstę- 
pne por. Hussa. Licznie zebrani w sali teat- 
ru żołnierskiego „Kopista*, nagrodzili występ 
orkiestry hucznemi oklaskami. Na koncert 
przybyło blisko 200 osób, korpus oficerski 
K. O. P., miejscowe władze cywilne i t. d. 

W sali teatru żołnierskiego „Kopista* od- 
było się zorganizowane przez ks. kanonika 
Potrzebskiego przedstawienie o treści reli- 
gijnej na cześć N. M. Panny. W przedsta- 
wieniu występowńły uczennice miejscowego 
Seminarjum Nauczycielskiego Sodalicjanek. 

TROKI 
+ Ošwiata Pozaszkolna f gm. troekiej. 

Ožywienie w tej dziedzinie pracy jakie juž 
©d pewnego czasu daje się zauważyć na tere- 
mie powiatu wileńsko-trockiego, znalazło od- 
dźwięk i w gminie trockiej. Początek dał 
Łandwarów, gdzie z inicjatywy tamtejszego 
kierownika szkoły p. Smotera i przy dość li- 

<znym udziale miejscowego społeczeństwa, 
„jak przedstawicieli organizacyj gospodar- 
czych i oświatowych, duchowieństwa, wojska, 
Rady gminnej, a pośrednio i Sejmiku (p. 
"Gwiazda jest jego członkiem), postanowiono * 
zorganizować Ognisko oświatowe, oparte o 
świetlicę, gdzie mogłoby się skupić całe ży- 
«ie kulturalno-oświatowe i towarzyskie Lan- 
«<dwarowa. Organizuje się również w Landwa- 
rowie kurs wieczorowy dla dorosłych. 

W tejże gminie w Ludwinowie, dzięki ini- 
cjatywie i energicznej postawie kierowniczki 
2-klasowej szkoły powszechnej p. Horodni- 
<czanki, z dniem 15 b. m. zóstała zorganizowa- 
na Świetlica, z której już obecnie korzysta 
około 30 młodzieży i dorosłych, spędzając 
przy książce, gazecie, czy godziwej rozryw- 
<e, czas. 

Również i Troki noszą się z zamiarem po- 
ruszenia w najbliższym czasie miejscowego 
życia kulturałno oświatowego. Istnieje tutaj 
projekt utworzenia /wspólnego Przysposo- 

  

    

     

%bienia Wojskowego i referatu kult.-oświato- 
"wego przy szkole powszechnej dla następu- 
jących organizacyj: Strzelca, Stow. Młodz. 
Polskiej i Straży Pożarnej. 

W związku z podjętemi na terenie gminy 
pracami oświatowemi wyłania się bardzo po- 
ważna kwestja pokrycia związanych z niemi 
kosztów, np. na: lokale, światło i opał, po- 
moce naukowe, podręczniki, bibljoteki, latar- 
nie projekcyjne, prenumeratę odpowiednich 
«czasopism, zakupienie gier rozrywkowych, a 
wreszcie wynagrodzenie tych, którzy w bie- 
żącym roku szkolnym te prace poprowadzą, 
poświęcając na to wolny od zajęć zawodo- 
wych czas. Z braku odpowiednich środków % 
materjalnych normalny rozwój pracy jest 0- 

„gromnie utrudniony, a nawet hamowany, i 
. gdyby nie ofiarność szeregu uspołecznionych 
„jednostek, a szczególniej nauczycielstwa, ry- 
„zykującego niejednokrotnie własną kiesze- 

Michał Komornicki i nauczycielka p. 
Stefanja Wiglusz zorganizowali Ogni- 
sko Oświatowe. W ognisku tem pro- 
wadzą kurs wieczorowy dla młodzie- 
ży, Oraz ześrodkowują pracę w sekcji 
dramatycznej i rolniczo-gospodarczej. 

Od czasu do czasu odbywają się 
odczyty, pogadanki, no i zebrania. 
Ognisko ma swój lokal, wynajęty i 
opłacony ze składek członków. 

Praca intensywniej skupia się na 
kursach wieczorowych, gdzie młodzież 
stara się zdobyć wiedzę, by lepiej 
pracować w sekcji rolniczo-gospodar- 
czej i dramatycznej 

Ludność już posiada pewne zro- 
zumienie samokształcenia się i stale 
bierze udżiał w przedstawieniach i 
odczytach. Dowodem liczna frekwen- 
cja na odczycie w dniu 14 b. m. 

-|- Iwanowszczyzna. Na krańcu 
gminy hołubickiej leży jedna z naj- 
większych wiosek, a mianowicie Iwa- 
nowszczyzna. W Iwanowszczyžnie jest 
szkoła 3-klasowa, kierownikiem któ- 
rej jest p. Józef Kłyszejko, bardzo 
dobrze znany w całej okolicy. Popu- 
larność zyskał on dzięki swojej pra- 
cy społecznej i pracy w ogrodzie 
szkolnym. 

Leży mu głęboko w cercu dobro 
tutejszej ludności, dla której prowa- 
dził w swym ogrodzie poletka do- 
świadcżalno-pokazowe. Dla młodzieży 
obecnie zorganizował kurs wieczoro-" 
wy. Na kurs ten uczęszcza 50 słu- 
chaczów. 

Ponieważ kurs po pewnym czasie 
skończy się, p. J. Kłyszejko dążąc 
do utrzymania stałego kontaktu z 
młodzieżą, aby dać jej możność sta- 
łego samokształcenia się zakłada Ko- 
ło Młodzieży Wiejskiej, które będzie 
ośrodkiem prac  kulturalno-społecz- 
nych i samokształceniowych. 

Nieodłączną towarzyszką w pra- 
cach tych jest jego żona Marja, da- 
jąc nieraz cenne wskazówki i zwra- 
cając uwagę na rzeczy najistotniejsze. 

Młodzież i ludność garną się do 
szkoły z zaufaniem. Wszelkie impre- 
zy kulturalno-oświatowe udają się. 
Ludność bierze w nich udział, jak 
to widzieć można było 13 grudnia 
na odczycie z przeźroczami. 

WŁ. M. 

na strychu. 
Szagałowicz z Landwarowa. 
nieporozumienia rodzinne. 

Przyczyna — 

nią, praca ta w takich warunkach nigdy nie 
mogłaby dać dobrych rezultatów. Dlatego 
trzeba dać jej odpowiednie warunki rozwoju 
— środki materjalne. Do dania tych podstaw 
oprócz społeczeństwa winne poczuwać się 
w pierwszym rzędzie samorządy gminne i 
powiatowy i dlatego w przyszłym budżecie 
1930—31 roku na OŚWIATĘ POZASZKOLNĄ 
winne figurować nie skromne, jak dotychczas 
kwoty 200—300 zł., a takie, któreby zapewni- 
ły egzystencję i rozwój narazie kilku dobrze 
zorganizowanych i prowadzonych placówek 
oświatowych na terenie gminy. E. A. 

WIELUCIANY 
+ Ueieczka wychowanka zakładu popra- 

wczego. Z Zakładu Wychowawczo-Popraw- 
czego w Wielucianach zbiegł osadzony z wy- 
roku sądowego 16-letni Mikołaj Zecho. 

Z POGRANICZA 
+ Zatrzymanie strażnika litewskiego. No- 

cy ubiegłej na odcinku granicznym Wiżajny 
został zatrzymany strażnik litewsski, który 
będąc w patrołu zbłądził i przeszedł na stro- 
nę polską. 

+ Bezprawia litewskie. Dnia 16 b. m. 
o godzinie 5-ej rano, w rejonie odcinka gra- 
nicznego Łozdziany, strażnicy litewscy, bez- 
prawnie uwięzili 50-letniego Józefa Wasile- 
wskiego, który na podstawie przepustki gra- 
nicznej usiłował przekroczyć granicę. 

-- Ujęcie dezerterów. Wpobliżu wsi Mie- 
reczany na odcinku granicznym Iwieniec u- 
jęto dwóch osobników, jak się potem okaza- 
ło dezerterów, usiłujących zbiec do Z. S. S. R 
przed poborem. \ 

+ Zatrzymanie przemytu. W Olkienikach 
funkcjonarjusze K. O. P. przytrzymali gos- 
podarza wsi Kukle Stanisława Zubkowskiego, 
który przemycał 148 kilogramów cukru w 
workach. Przemyt skonfiskowano. 

+ Na teernie Slobėdki przytrzymano 27 
kilogramów cukru, przemyconych z Łotwy. 
Dalej 34 kilogramy rodzynek i 58 pudełek 
sacharyny z Litwy. 

Walka z gruźlicą we Francji 
i u nas. 

Czy wiesz obywatełu, że Francja wydaje 
na walkę z gruźlicą przeszło 12 miljonów zł. 
rocznie, Polska zaś niespełna 400 tysięcy, 
czyli 30 razy mniej, a gruźlica u nas jest bar-. 
dziej rozpowszechnioną! Obowiązkiem każ- 
dego obywatelą jest popierać walkę z gruźli- 
cą! Popierajcie „Dni Przeciwgruźlicze* Żą- 
dajcie i kupujcie nalepki przeciwgruźlicze! 
Gdyby każdy obywatel kupił tylko jedną na- 
lepkę, Polska zebrałaby kwotę 3 miljonów zł. 
a taką sumą można coś zrobić! 

Popierajele przemysł krajowy 

  

   

  

КОВ РЕ 

Z Muzyki 
Miesiąc bieżący w ruchu muzy- 

cznym zaznaczył się ilościowo i jako- 
ściowo bardzo pokaźnie. 

Bratnia pomoc słuchaczy konser- 
watorjum wileńskiego, zorganizowała 
na swoje cele koncert z wyłącznym u- 
działem wychow. lub. absolwentów 
konserwatorjum. Brali tu udział pp. 
Janina Pławska, Wanda Biszewska i 
R. Jentysowa (śpiew), E. Kałmanowi- 
czówna (fartepian), wywiązując się 
ze swego zadania jak zwykle sumien- 
nie i nawet w poszczególnych wypad- 
kach z talentem. 

Równocześnie odbył się drugi wie- 
czór kameralny w siedzibie Zw. Lite- 
ratów, poświęcony muzyce niemiec- 
kiej. Tu wiodło się artystom ze zmien- 
nem powodzeniem. Trio Beethovena 
np. odegrano bardzo stylowo i pod 
względem technicznym bez zarzutu, 
zaś kwartet smyczkowy Mendelssohna 
widocznie odczuwając brak funda- 
mentu rytmicznego, reprezentowane- 
gow trio przez fortepian wypadł 
chwiejnie pod względem rytmiki. 

Wileńskie Towarzystwo Filharmo- 
niczne wystąpiło z porankiem poś- 
więconym twórczośmi Griega. (dyrek- 
cja: Adam Wyleżyński, solistka: Zof- 
ja Bortkiewiczówna) Tym razem sała 
radowała dusze melomanów, gdyż by- 
ła dobrze zapełniona i — co najważ- 
niejsza, koncert ten przyciągnął liczną 
bardzo młodzież szkolną, co daje na 
przyszłość wskazówkę, gdzie należy 
zabiegać o publiczność i jak program 
podobnych koncertów układać. Wska- 
zanie byłoby takie: program wartoś- 
ciowy, lecz. przystępny, z przemyca- 
niem od czasu do czasu utworów wię- 
cej skomplikowanych (ałe w sposób 
bardzo oględny). Reszta należałaby do 
opiekunów młodzieży i władz szkoł- 
nych, podobne audycje swoim autory- 
tetem popierać, jako rozrywkę bez 
wszelkiej wątpliwości interesującą i 
„uszlachetniającą. 

W tygodniu ubiegłym odbył się or- 
ganizowany przez Radjostację „Dzień 
Wilna”, W dniu tym w dziedzinie mu- 
zycznej — podobnie jak i w innych, 
poruszono nieledwie wszystkie nasze 
miejscowe siły twórcze i odtwórcze, 
które miały coś do dania z siebie. 

Był więc i poranek symfoniczny i 
audycja kameralna i pieśni, o progra- 
mie złożonym wyłącznie z utworów 
kompozytorów wileńskich (Moniuszko 
Karłowicz, Gawroński i współcześni) 
i w wykonaniu oczywiście wyłącznie 
odtwórców miejscowych. Okazało się 
raz jeszcze, że mamy u siebie zdolnych 
autorów muzycznych, których dzieła 
możemy śmiało światu pokazywać. O- 
to oni: Michał Józefowicz,, Katarzyna 
Ranuszewiczowa, Eugenj. Dziewul- 
ski, Stanisław Węcławski, Tadeusz 
Szeligowski. 

Z okazji 25-lecia swej pracy arty- 
stycznej, urządził swój koncert Wi- 
told Jodko, znany u nas wirtuoz na 
cytrze, i gorący propagator tego instru 
mentu. 

Koncert cieszył się dużem powo- 
dzeniem u licznie zebranej publiczno- 
ści, oklaskującej zarówno jubilata, jak 
i ułalentowaną špiewaczkę, Helenę 
Dal. Na tem miejscu podkreślamy 
szczere oddanie sztuce p. Jodki, który 
poza koncertowaniem jest sprawozda- 
wcą muzycznym, zaznaczając się są- 
dem zrównoważonym i życzliwym. 

й z. 

Zjazd kierowników szpitali 
powiatowych. 

=W dniach 19 i 20 grudnia r. b. 
odbędzie się w Wilnie, w Wielkiej 
Sali Konferencyjnej Wileńskiego 
Urzędu Wojewódzkiego zjazd kie- 
rowników szpitali powiatowych wo- 
jewództwa wileńskiego. Porządek 
zienny następujący: |) zagajenie, 

2) organizacja szpitalnictwa na po- 
wiatach woj. wileńskiego „(dr. H. 
Kudziński), 3) opracowanie statutów 
szpitalnych (dr. L. Błahuszewski), 
4) opłaty szpitalne i ich ściąganie 
(dr. H. Rudziński), 5) w sprawie 
prowadzenia oddziałów chirurgicz- 
nych w szpitalach powiatowych (dr. 
J. Tymiński), 6) zasady prowadze- 
nia chorych na otwartą gruźlicę w 
szpitalach (dr. Z. Kuncewicz), 7) 
wolne wnioski. W zjeżdzie wezmą 
udział członkowie komisji, przybyłej 
z Ministerstwa Spraw Wewnetrz- 
nych (departament służby zdrowia). 

List do redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

  

Dnia 15-go grudnia 1929 r. w „Robotniku* 
ukazała się korespondencja z Wilna, w któ- 
rej jakiś niepodpisany osobnik w ohydny spo- 
sób napada na mój honor i szkaluje moją 
pracę. 

Sądzę, że to wystąpienie jest dalszym cią- 
giem systematycznej zorganizowanej przeciw 
mojej osobie kampanji, chociaż zawsze by- 
łem od wszelkich brudów zdaleka i niczyje- 
go honoru przez nadużywanie wolności sło- 
wa drukowanego nie dotykałem. Na tę obrzy- 
dliwą napaść, która ośmiela się kwestjono- 
wać nawet moją służbę i pracę w Legjonach, 
nie uważam za możliwe odpowiedzieć inaczej 
jak tylko kierując sprawę na drogę sądową 
przeciw wydawnictwu „Robotnik*. 

Jak najuprzejmiej proszę o umieszczenie 
w Pańskiem piśmie powyższego oświadczenia 
a te wszystkie pisma, dla których cześć ludz- 

i st szmatą, proszę o przedruk mego 
oświadczenia. 

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku 

Kamiński Władysław. 
Wilno, 16 grudnia 1929 r. 

    

  

Odpowiedzi redakcji. 
Р. Marja Wilkańcówna. Listu nie 

możemy zamieścić ze względu na 
jego ściśle prywatny charakter. 

  

МООа 

Nocna burda i jej tragiczny wynik. 
Jeden z libacjujących szoferów— śmiertelnie postrzelony. 
Wezorajszej noey na ulieaeh miasta po- 

jawiła się grupa, złożona z sześciu osób, któ- 
ra pod wpływem większej ilości wypitego al- 
koholu, ezyniła burdy przez zaczepianie prze- 
ehodniów i awanturowanie się, zakłócające 
ciszę noeną. 

W pewnym momencie mocno pijane to- 
warzystwo znalazło się pod komendą poileji, 
gdzie pełniący służbę posterunkowy zwrócił 
na nich uwagę i miał zamiar wszystkich za- 
trzymać do wytrzeźwienia, lecz na prośbę 
trzeźwiejszych zaniechał postanowienia, bio- 
rąe od nieh jedynie soienne przyrzeczenie, 
że będą zachowywali się spokojnie i rozejdą 
się do swych mieszkań. 

Dwaj z pośród zauważonego towarzystwa 
istotnie odłączyli się, zaś inni czterej pobrnęli 
w stronę dworca kolejowego zapominając o 
danem przyrzeczeniu. 

Niebawem pijani znaleźli się na ulicy 
Kwiatowej, gdzie wszezęli między sobą kłót- 
nię, a następnie bójkę, w trakcie której roz- 
bili szybę wystawową biura ekspedyey jnego 
p. f. „Konkurencja Warszawska”, mieszezące- 
go się w domu n-r. 7. 

Awantura oraz brzęk wygnieeionej szyby 
spowodowały interwencję, pełniącego tu służ- 
bę noeną dozorcy T-wa „Klucze*, Bazylego 
Pepińskiego i Józefa Jaehiewieza, którzy 
wspólnemi siłami chcieli doprowadzić awan- 
turników do pobliskiego I-go komisarjatu 
eelem sporządzenia protokółu. 

Pijani jednak przybrali groźną postawę, 

usiłając wycofać się z niemiłej sytuacji. 
Jeden z dozoreów, mianowicie p. Jaekie- 

wiez wyjął rewolwer i groził użyciem w sto- 
sunku do opornych. 

W ty mmomencie jeden z awanturników 
sehwytał dozoreę za uzbrojoną rękę, usiłu- 
jąe zawładnąć rewolwerem. W czasie szamo- 
tania się padł strzał, a kula ugodziła napast- 
nika. który padł na chodnik, brocząe obfi- 
ele krwią. 

Towarzysze rannego usiłowali zbiee, lecz 
dwaj z niech, jak się później okazało Wacław 
Brzostowicz i Stanisław Zieliński, obaj szo- 
ferzy zostali zatrymani i odprowadzeni do 
komisarjatu. 

Do rannego sprowadzono pogotowie ra- 
tunkowe, którego lekarz, po skonstatowaniu 
bardzo groźnego stanu, przewiózł do najbli- 
ższego szpitala żydowskiego. 

Dalsze śledztwo ustaliło, iż rannym jest 
Józet Rynkiewicz, również szofer, zdegrado- 
wany za awanturniczy tryb życia, przodownik 
Pol. Państw. 

Okazało się iż Rynkiewicz, z towarzyszami 
„Szoferami oblewał pomyślnie dla siebie za- 
„kończony strajk i raczyli się tak obficie, iż 
spowodowali tragiczną w skutkach awanturę. 

Stan Rynkiewieza jest bardzo groźny. Ku- 
la bowiem, przebiwszy pierś, przeszła około 
serea, a wychodzące lewym bokiem utkwiła w 
ramieniu. 

Polieja wdrożyła energiczne śledztwo, za- 
trzymująe narazie i dozorcę Jaekiewicza. 

  

„KRONIKA 
Dziś: + S. dz. Gracjana. 

Jutro: Darjusza i Nemezjusza 
  

Wschód słońca—g. 7 m. 17 

Zachód „ —g.15 m. 25 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorolegicznego 

U. S. B. z dnia 17/X11—1929 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 
Temperatura srednia: -|- 1 С° 
Opady w milimetrach: — 
Wiatr: północno-zachodni. 
Uwagi: pochmurno, w nocy śnieg. 
Minimum: -- 0 

Maximum: 4- 2 

Tendencja barometr.: wzrost ciśnienia. 

— Szef sekcji finansowej magistratu m. 
Wilna ławnik Żejmo po kilkudniowym poby- 
cie w Warszawie powrócił w dniu wczoraj- 
szym do Wilna i objął urzędowanie. 

MIEJSKA 
— Bezpłatne obiady. W ciągu ubiegłego 

miesiąca wydział opieki społecznej magistra- 
tu m. Wilna przyszedł z pomocą bezrobotnym 
przez wydanie bezpłatnych obiadów na ogól- 
ną sumę 2678 zł. 

— Roboty elektryfikacyjne. Wydział ele- 
ktryczny magistratu podjął obecine roboty 
nad oświetleniem szosy prowadzącej w kie- 
runku Grodna. Sumptem magistratu m, Wilna 
„będzie oświetlony odcinek od Wilna do ma- 
jątku Ponary. 

Przy sposobnošci nadmienič naležv. Iš + 

dniach najbliższych zakończone zostaną ro- 

boty nad dodatkowem oświetleniem dzielnicy 

„Dolna“. { вн 

— Strajk w piekarni. W piekarni firmy 

„Morducha Glina", Stefańska 4 robotnicy w 

liczbie 5 zastrajkowali, żądając przyjęcia: z 

powrotem zwolnionego przez właściciela je- 

dnego z robotników, oddalonego, jak twier- 

dzi właściciel z powodu braku dla niego 

pracy. 
— Godziny handlu w tygodniu przedświą- 

teeznym. Stowarzyszenie Kupców i Przemy- 

słowców Chrześcijan w Wilnie podaje © 

wiadomości, iż na mocy Rozp. Min. Spraw 

Wewnętrznych z dnia 9 grudnia r. b. sklepy 

mogą być otwarte od dnia 18 do 23 grudnia 

r. b. do godz. 9-ej wiecz. W niedzielę dnia 22 

sklepy mogą być otwarte od 1-ej do 6-ej w. 

w wigilię dnia 24 do 6 wiecz. 

— Gospodarka miejska — przedmiotem 

obrad konwentu senjorów. Dziś o godz. 7-ej 

odbędzie się w lokalu magistratu posiedzenie 

konwentu. senjorów Rady Miejskiej. Posie- 

dzenie to zwołane zostało dła omówienia ca- 
łokształtu gospodarki miejskiej. 

OPIEKA_ SPOŁECZNA 
— Na gwiazdkę dla dzieci w ochronkach 

t bursach. W związku ze zbliżającemi się 

świętami Bożego Narodzenia magistrat posta- 

nowił wyasygnować na gwiazdkę dla dzieci 

w schroniskach i bursach miejskich 1868 zł. 

SANITARNA 
— Biuro sanitarne. Na wczorajszem po- 

siedzeniu magistratu m. Wilna między innemi 
zapadła uchwała wyasygnowania z funduszu 
Rockfellera 20.000 zł. na zakóp aparatów 
medycznych i przedmiotów niezbędnych dla 

urządzenia biura sanitarnego, które mieścić 

się będzie przy mającym powstać w Wilnie 
Ośrodku Zdrowi 

— Choroby zakaźne. Miejskie władze sani- 
tarne w tygodniu ubiegłym zanotowały na te- 
renie miasta następujące wypadki zasłabnięć 
na choroby zakaźne: tyfus Przuszn$y 17, ty- 
fus plamisty 1 (przebieg choroby śmiertelny), 
płonica 10 ( м tem jeden z chorych zmarł), 
błonica 5 (jeden zmarł), odra 171 (2 zmarło), 
róża 2, ksztusiec 2, gruźlica 13 (w tem 2 zma- 
rło), grypa 3, świnka 2 i jaglica 1. 

Ogółem w wymienionym okresie 
ły 233 osoby, z czego 7 śmiertelnie. 

WSJSKOWA 
— Kursy instruktorskie p. w. f L. O. P. P. 

Z inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Wy- 
chowania Fizycznego i Przysposobienia Woj- 
skowego z dniem 15 stycznia 1930 roku zor- 
ganizowane zostaną 6-ciotygodniowe kursy 
mające na celu wyszkolenie instruktorów 
przysposobienia wojskowego. Bezpośrednio 
po zakończeniu tego kursu, uruchomiony zo- 
stanie 14-todniowy kurs dla instruktorów 
L. O. P. B, 

— Kto ma się zgłosić do dodatkowych ze- 
brań kontrolnych? Dziś w dniu 18 b. m. o g. 
8-ej rano do dodatkowych zebrań kontrol- 
nych (ul. Jakóba Jasińskiego18) muszą się 
stawić szeregowi rezerwy i pospolitego ru- 
szenia urodzeni w roku 1889 z nazwiskami 
rozpoczynającemi się na litery: A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, J, K, Li L. 

Jutro na litery od M do Ż włącznie. 
Powyższy obowiązek stawiennictwa doty- 

czy wszystkich tych szeregowych rezerwy i 
pospolitego ruszenia, którzy byli obowiązani 
zgłosić się do zasadniczych zebrań kontrol- 
nych w roku 1929, łecz z jakichkolwiek po- 
wodów nie stawili się. 

— Wydawanie książeczek wojskowych 
rezerwistom. Poszczególne P. K. U. rozpo- 
częły już wydawanie książeczek wojskowych 
wszystkim rezerwistom rocznika 1906 i star- 
szym, którzy w roku bieżącym zwolnieni zo- 
stali ze służby wojskowej. Książeczki te wy- 
dawane są drogą przez urzędy gminne, w 
Wilnie zaś przez referat wojskowy Magist- 
ratu. Zgłoszenie się po odbiór książeczki po- 
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winno nastąpić po otrzymaniu pisemnego za- 
wiadomienia Referatu Wojskowego o nades- 
łaniu książeczek. Wszelkie zgłaszanie się 
przed otrzymaniem zawiadomienia jest zbę- 
dne, albowiem takim osobom urzędy gminne 
nie są obowiązane odpowiadać. 

W roku bieżącym przy wydawaniu ksią- 
żeczek zastosowano przepisy wydane przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie od- 
cisków palca na książeczce. Różnorodność w 
tej dziedzinie doprowadzała do chaosu; w 
poszczególnych gminach dotychczas przy- 
kładano niezawsze te same palce. Dziś przy- 
kłada się kciuk prawej ręki. 

LITERACKA 
— Dzisiaj na Środzie Literackiej podej- 

mowani będą przybywający pociągiem oso- 
bowym o godz. 5.40 wiecz. zaproszeni przez 
Związek Literatów Goście z Grodna w liczbie 
około 20 osób, pod przewodnictwem prezy- 
denta miasta Grodna p. A. Rączaszka i ku- 
stosza muzeum p. J. Jodkowskiego. Przewi- 
dziane są referaty o dzisiejszem życiu kultu- 
ralnem starego nadniemeńskiego grodu, re- 
cytacje i śpiew p. Ottowicz-Stańskiej. Wizyta 
ta ma zapoczątkować stałą wymianę wartoś- 
ci kulturalnych między Wilnem i Grodnem. 
Mili goście doznają niezawodnie serdecznego 
przyjęcia. Członkowie Związku Literatów 
proszeni są o liczne przybycie na dworzec 
ina Środę. 

Wstęp dla członków i wprowadzonych 
przez nich gości, oraz dla sympatyków. 

— Nagroda literacka im. A. Miekiewieza. 
Jak wiadomo, wileńskie władze miejskie uch- 
waliły wypłacać, poczynając od wiosny 1930 
roku, co drugi rok nagrodę literacką miasta 
Wilna w wysokości 5.000 zł. Związek Litera- 
tów zawiadomił w dniu dzisiejszym p. Prezy- 
denta Miasta, że postanowił w myśl Statutu 
Nagrody Literackiej wydelegować do „jury 
450 nagrody następujących swoich reprezen- 
antów pp.: Witolda Hulewicza, Wiktora Pio- 
trowicza i prof. Stefana Srebrnego. Do No- 
wego Roku komitet sędziów ma być utwo- 
rzony. 

— Wieczór autorski literatek wiłeńskieh 
pod tytułem „Dziecko w twórczości literac- 
kiej kobiet wileńskich* odbędzie się dnia 9 
stycznia w siedzibie Związku Literatów. Do- 
chód ma być przeznaczony na Związek Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, więc też Zarząd Związ- 
ku składa literatom podziękowanie za up- 
rzejme udzielenie lokału na wyżej wymienio- 
ną imprezę. 

z POCZTY 
— Rozszerzenie centrali telefonicznej. Wi- 

leńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów prowadzi 
obecnie prace nad rozszerzeniem centrali te- 
lefonicznej, która ma być powiększona do 
3000 abonentów. Obecnie centrala obsługuje 
1700 abonentów. 

Roboty te mają być zakończone w roku 
przyszłym. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— 2.000 zł. na rzecz Żyd. Instytutu Nau- 

kowego. Magistrat m. Wilna postanowił wy- 
asygnować 2.000 zł. tytułem jednorazowego 
subsydjum na rzecz Żydowskiego Instytutu 
Muzycznego. 

— Strajk w Związku Kupców Żydów roz- 
szerza się. W związku ze strajkiem w Zwią- 
zku Kupców Żydów, o którym donosiliśmy 
przed kilkoma dniami wobec nieuczynienia 
zadość żądaniom Związku Zawodowego Pra- 
cowników Handlowych i Biurowych, Zarząd 
Związku Zawodowego postanowił strajk za- 
ostrzyć i rozszerzyć. Onegdaj zdjęto z roboty 
3-ch pracowników branż: kolonjalnej, śledzi 
i mąki. Wczoraj do strajku przystąpili pra- 
cownicy zatrudnieni w handlu żelazem i fa- 
jansem. Dziś mają stanąć na znak solidar- 
ności pracownicy bankowi. Nie jest też wy- 
kluczone, że wkrótce będzie ogłoszony pow- 
szechny strajk żydowskich pracowników han- 
dlowych i biurowych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Podziękowanie p. Wojewodzie. Zarząd 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wil- 
nie składa Panu Wojewodzie wyrazy gorącej 
wdzięczności za 100 zł., ofiarowane Ochronie 
im. Gabrjeła Narutowicza w smutną rocznicę 
Jego tragicznej śmierci. 

— Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w 
Wilnie podaje do wiadomości członków swo- 
ich następujące rezolucje, przyjęte na posie- 
dzeniach Warszawskiego Zarządu Głównego 
dnia 15 i 20 listopada 1929 roku. 

1. Uznając zmianę konstytucji w kierun- 
ku wzmocnienia władzy Prezydenta i rady- 
kalnego uzdrowienia parlamentaryzmu pol- 
skiego za sprawę decydującą o losach pań- 
stwa — Związek Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet wzywa przeto wszystkie swoje członki- 
nie do jak najintensywniejszego poparcia 
Marszałka Piłsudskiego w walce, którą pod- 
jaął i prowadzi o ustrój Rzeczypospolitej. 

2. W chwili, w której decydują się spra- 
wy o tak pierwszorzędnej doniosłości nie 
wolno nikomu w Polsce pozostać biernym 
widzem stojącym na uboczu. 

Wychodząc z tego założenia Związek Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet wzywa swoje człon- 
kinie do natychmiastowego pogłębienia pra- 
cy myślowej i ideowo-propagandowej we 
wszystkich ogniwach organizacyjnych Zwią- 
zku na terenie całego kraju, celem stworze- 
nia poważnej siły społecznej mogącej zawa- 
żyć w budowie lepszego jutra dla naszego 
Państwa. 

— Związek Oficerów Rezerwy organizuje 
kurs szoferski od połowy stycznia. Zapisy się 
przyjmują od wszystkich do dnia 5 stycznia 
1930 roku. 

Opłata wynosi 125 złotych za całkowity 
d względnie 150 złotych na 12 miesięczne 
spłaty. 
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— Wieczerza wigilijna w Z. O. W. Zarząd 
Okręgowego Związku Legjonistów Polskich 
wWilnie, powiadamia wszystkich członków, 

że w dniu 22 grudnia o godz. 17-ej odbędzie 
się zebranie informacyjne, na które prosi o 
obowiązkowe przybycie wszystkich członków 

Po zebraniu odbędzie się wspólna leguń- 
ska wieczerza wigilijna, na którą zapraszamy 
wszystkich członków z rodzinami. 

Zebranie informacyjne i wieczerza wigi- 
lijna odbędzie się w lokaiu Związku przy ul. 
Uniwersyteckiej 6. 

RÓŻNE m 

— Z Izby Przemysłowo-Handiowej w Wil- 
nie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 
komunikuje, że Konsulat Rzeczypospolitej 
Polskiej w Bordeaux zorganizował stałą wy- 
stawę próbek polskiego przemysłu i handlu. 

Wymieniona wystawa będzie figurowała 
w r. 1930 w czasie od 15-go do 30-go czerw- 
ca na Międzynarodowych i Kolonjalnych Tar- 
gach w Bordeaux. 

Byłoby wysoce pożądane, by firmy Woje- 
wództw Wschodnich wzięły udział w tej im- 
prezie. 

Informacyj dokładnych udziela biuro Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, ulica 
Trocka Nr. 3. 

ZABAWY 
a 

— Bal Rodziny Wojskowej. Dnia 11 sty- 
cznia odbędzie się w salonach Kasyna Garni- 
zonowego Doroczny Bal „Rodziny Wojsko+ 
wej”. Szereg atrakcyj, wspaniałe, oryginalne 
kotyljony, oraz artystyczne dekoracje sal 
ściągną niewątpliwie doborową publiczność. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułance. Ostatnie 

występy Wandy Siemaszkowej. Dziś po raz 
8-my wzruszająca sztuka Gordina „Mirla Ef- 
ros*, która odniosła prawdziwy sukces arty- 
styczny i cieszy się niesłabnącem powodze- 
niem. W roli głównej znakomita tragiczka 
polska Wanda Siemaszkowa tworzy niezapo- 
mnianą kreację i jest przedmiotem codzien- 
nych entuzjastycznych owacyj. Ze względu 
na kończące się występy Wandy Siemaszko- 
wej i zwiększoną frekwencję publiczności bi- 
lety zniżkowe będą wydawane tylko dziś i 
jutro. 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Ostatni występ 
teatru regjonalnego. Dziś po raz ostatni „San- 
domierskie Wesele** barwna sztuka w trzech 
obrazach ze śpiewami i tańcami, osnuta na 
zwyczajach i obrzędach ludu sandomiersk., 
widowisko to mające znaczenie etnograficzne 
wzbudza szczery zachwyt i podziw. 

— Przedstawienie szkolne. W sobotę nad- 
chodzącą o godz. 3-ej po poł. odbędzie się 
w Teatrze Miejskim na Pohulance przedsta- 
wienie dla młodzieży szkolnej po cenach 2-u 
krotnie zniżonych. Wystawiona zostanie 
baśń fantastyczna Szekspira z muzyką Men- 
delsohna „Sen nocy letniej", 

— Najbliższa premjera „Mysz kościelna”. 
Jutro Teatr Miejski „Lutnia* występuje z 
premjerą ostatniej nowości doskonałej ko- 
medji Fodora „Mysz kościelna*, będącej o- 
becnie na repertuarze wielu scen zagranicz- 
nych i polskich. Sztukę wprowadza na scenę 
dyr. A. Zelwerowicz kreując jedną z ról głó- 
wnych. Do sztuki przygotowano nową wys- 

tawę. $ 

RADJO 
ŚRODA, dnia 18 grudnia. 

11.55: Sygnał czasu. 12.05: Poranek mu- 
zyki popularnej. 13.10: Komunikat meteoro- 
logiczny. 16.10: Program dzienny. 16.15: Kon- 
cert orkiestry dętej 1 p. p. Leg. pod batutą 
por. Feliksa Kozeckiego. 17.00: Chwilka strze- 
lecka. 17.15: Komunikat strzelecki. 17.25: Ma- 
ła skrzyneczka, odpowiedzi na listy dzieci 
wygł. Ciocia Hala. 17.45: Koncert. 18.46: Kwa- 
drans akademicki. 19.05: Audycja wesoła 
„Ten świat nudny i banalny* zradjofonizo- 
wana nowela Zygmunta Kisielewskiego w 
wyk. zesp. dram. rozgł. wil. 19.25: Odczyt pro- 
fesora Lemkowicza o stosunkach na Litwie, 
19.50: Program na czwartek, sygnał czasu i 
rozmaitości. 20.05: „Katedry Francuskie" II-gi 
(ostatni) odczyt wygł. arch. Jan Borowski. 
20.30: Koncert, feljeton, komunikaty i muzy- 
ka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 19 grudnia 1929 r. 

11.55: Sygnał czasu i kom. meteorologicz= 
ny. 12.10: Koncert. 16.10: Program dzienny, 
16.15: Gramofon. 17. Chwilka litewska. 
17.15: „Wśród książek* i koncert. 18.45: Po- 
gadanka radjotechniczna—wygł. Mieczysław 
Galski. 19.00: „Plum Pudding gotów* poga- 
danka Zuli Minkiewiczówny. 19.35: Program 
na ptąiek, sygnał czasu i rozmaitości. 20.05: 
Przegląd filmowy. 20.30: Koncert, feljeton 
i komunikaty. 23.00: Muzyka taneczna. 

Nowinki radjowe. 
KONCERT ADY SARI. 

We czwartek Rozgłośnia Wileńska trans 
mituje z Warszawy recitał znakomitej — 
bardzo łubianej w Polsce śpiewaczki — 
Ady Sari. 

ERIC POCO GŁ OK NEA ARZDEK DOS PADA SWĄ 

Każdy fabrykantem złota... 
Od wielu wieków, bo nawet od Arystote- 

lesa, nie daje ludzkości spokoju idea fabry- 
kowania złota, drogą przemiany metali — w 
złoto 

W każdej epoce ludzkości zjawiali się 
„genjalni* alchemicy, którzy łudzili współ- 
czesnych zapewnieniami, że znają tajemnicę 
tej cudownej przemiany. 

Szukano t. zw. kamienia filozoficznego, 
a raczej cudownego eliksiru, który miał za- 
mieniać żelazo, miedź, ołów — na najczystsze 

złoto. 2 
Niestety, żaden z tych „cudotwėorcow“ 

złota nie wynalazł, często natomiast przypa- 
dło im w udziale... więzienie, stos lub szubie- 
nica. 

Nie można jednak odmówić alchemji du- 
żych zasług —oto liczne doświadczenia al- 

   

  

chemików przyczyniły się do rozwoju wiedzy | 
dały początek chemji. 

Niedawno pewien niemiecki figlarz Thau- 
send, zdołał wyłudzić od szeregu osób poważ- 
ne sumy na fabrykację złota, której tajemni- 
cę rzekomo odkrył. Spryciaż ten potrafił 
wprowadzić w błąd władze prokuratorskie, 
w obecności których wykonał skomplikowana 
procesy laboratoryjne i zdołał wytopić z о- 
łowiu jedną dziesiątą grama najczystszego 
złota. . Poszło mu to tem łatwiej, że miał 
on zawczasu przygotowaną maleńką grud- 
kę złota... 

Spytacie, cóż więc znaczy obiecujący ty- 
tuł artykuliku, że każdy może fabrykować 
złoto na swój użytek. 

Nie cofam tego co powiedziałem — každy 
może srebro, nikiel, a nawet miedź przemie- 
niać na złoto. 

Takiem cudownem laboratorjum jest na- 
sza znana P. K. O. 3 

Proces „transmudacji** tych metali na zło- 
to jest zupełnie prosty, aczkolwiek wymaga 
to wszystko nieprzeciętnej wytrwałości i pra- 
cy. Rezultat jest jednak niezawodny. 

'Zbierajcie jak najwięcej metali — srebra 
(złotówki, dwuzłotówki, pięciozłotówki), na- 
klu (bilon) i miedzi (drobnica, groszaki) i to 
wszystko składajcie na książkę oszczędnoś- 
ciową P. K. O. W tej retorcie utworzy się z 
tych metali idealny aliaż, który po pewnym 
czasie, kiedy wasza książeczka dostatecznie 
się metalami zapełni — stanie się najpraw- 
dziwszem złotem. 

Będziemy sobie mogli ten stop wymienić 
na złote w złocie, lub poprostu nabyć sztabę 
złota. 

To jest fakt, proszę państwa. Taka fabry- 
kacja złota jest dozwolona i zalecana. 

ę K. Wa. * 
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Niebezpieczna banda z powiatu lidzkiego 
unieszkodliwiona przez sąd. 

Na terenie pow. lidzkiego, w okolicach 
Ejszyszek i Bieniakoń w ciągu kilku miesięcy 
1925 i następnego roku bezkarnie grasowała 
banda, która w zuchwały sposób, nocami ok- 
radała gospodarzy wioskowych, zabierając 
im najlepsze sztuki bydła, nierogacizny i in- 
ne więcej wartościowe rzeczy. 

Policja była bezradna. 
Tlość poszkodowanych zwiększała się nie- 

mał z dnia na dzień, a złoczyńcy byli nieu- 
chwytni. 

Wszystko, co wiadomem było o złodzie- 
jach, to, że operują oni liczną i zorganizowa- 
ną bandą i posługują się saniami, zaprzęgnię- 
temi w konie o wyjątkowo dużych kopytach. 

Ten ostatni szczegół naprowadził wresz- 
cie władze śledcze na trop właściwy. Ustalo- 
no bowiem, że konie z podobnemi cechami 
charakterystycznemi posiadają furmani Sze- 
jer Klopman i Herc Lewkowicz, obaj o bar- 
dzo nieciekawej konduicie. 

Prowadzone energiczne śledztwo wresz- 
cie pozwoliło ustalić i unieszkodliwić całą 
bandę złożoną z 19 osób, z których jedne do- 
konywały bezpośrednio kradzieży, inne uk- 
rywały łupy a jeszcze inne zajmowały się ich 
spieniężaniem. 

Na ostatniej sesji wyjazdowej sądu okrę- 
gowego w Lidzie banda ta zasiadła na ławie 
oskarżonych i w rezultacie czterodniowego 
procesu została osądzona. 

Z pośród podsądnych skazani zostali: Sze- 
jer-Jankiel Klopman, Josel Krupski, Herc 
Lewkowicz, Adolf Tuczyno, Zygmunt Boce- 
wicz, Abram Perec i Bronisław Pansewicz 
na 10 lat a po zastosowaniu ustawy o amne- 
stji na 6 lat i 8 miesięcy ciężkiego więzienia 
każdy; Lejba Dworzyński, Józef Bakin, Mi- 
chał Balko, Owsiej Gob, Abram Pitłuk, Jó- 
zef Dudziński i Adolf Suchocki na 6 lat a po 
uwzględnieniu amnestji na 4 lata ciężkiego 
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Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5. 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Premjera! 

KINO-TEATR 

„ULO 
Mickiewicza 22. 

SŁOŃCE 
KINO Dziś! 

Piccadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85. 

Polskie Kino 

WANDA 
ul. Wielka 30, tel.14-81 

1930 r. 

Od dnia 14do 18 grudnia 
1929 r. włącznie będą 
wyświetlane filmy: 

  

Dziś! 

Mistrz maski 
„Człowiek o stu twarzach” 

więzienia. Dwum innym oskarżonym sąd 
wymierzył lżejsze kary a trzech pozostałych, 
wobec braku wystarczających dowodów wi- 
ny uniewinnił. Ka-er. 

  

Walne zebranie obrońców 
sądowych. 

W.dniu 15 b. m. w gmachu Sądów w Wil- 
nie dūbylo się walne zebranie Obrońców 
Sądowych okręgu Sądu Apelacyjnego w Wil- 
nie z udziałem zarządu głównego na czele 
z prezesem zarządu głównego w Warszawie 
p. W. Łaskim. 

Zebranie zagaił prezes zarządu odziału 
wileńskiego obr. sądowy p. 1. Michajłowicz, 
który w swem przemówieniu powitał przyby- 
łych gości i podkreślił cel i zadanie walnego „ 

zebrania. 
Po ogłoszeniu porządku dziennego i ot- 

warciu dyskusji, która ze szczególną uwagą 
została przeprowadzona przez zebranie, u- 
chwalono szereg wniosków, mających na celu 
obronę nabytych przez Obrońców Sądowych 
oddawna praw zawodowych w związku z 
organizacją sądownictwa w Polsce i prze- 
strzeganie etyki zawodowej. 

Po zakończeniu posiedzenia, na wniosek 
prezesa I. Michajłowicza zebranie jednogłoś- 
nie uchwaliło nadanie w imieniu tego ostat- 
niego depesz hołdowniczych do p. Ministra 
Sprawiedliwości za stanowisko zajęte przez 
Ministra względem praw korporacji Obroń- 
ców Sądowych w Polsce oraz do prezesów 
Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w 
Wilnie. 

Po odbytem zebraniu mile spędzono czas 
przy towarzyskim obiedzie odbytym w salach 
restauracji George'a, gdzie wygłoszono szereg 
toastów i przemówień. 

Początek seansów od g. 4-ej. 

Przebój Erotyczny! 

„W nocnym lokalu" 
Nocne życie „złotej młodzieży* — Wzruszająca treść! Seansy o godz.: 4, 6, 8 i 10 15. й 

Nasza rodaczka POLA NEGRI w filmie p. t. 

„MIŁOSTKI AKTORK 
Obraz ten dał znakomitej artystce Poli Negri okazję do stworzenia największej kreacji swego życia i rozwinięcia 
wszystkich zalet swej wielkiej sztuki. Specjalna ilustracja muzyczna. 

KUR NER 

NA WILENSKIM BRUKU 
Nowa ofiara „pajęczarzy*. 

Na strych domu Nr. 17 przy ul. Słowackie- 
go, gdzie była rozwieszona po praniu bieliz- 
na Aleksandra Wolskiego zakradli się zło- 
dzieje. Nie napotykając przeszkód zabrali 
oni różne sztuki bielizny damskiej i dziecię- 
cej, opatrzoną literami „A. W. J.' i „A. M". 

Poszkodowany ocenia straty na 500 zł. 
Odszukaniem sprawców kradzieży zajęła 

się policja. 

Nie długo cieszył się cudzą garderobą. 
Władysław Perkowski (ul. Prosta 12) za- 

opatrzył się (pewnie w przewidywaniu świąt) 
w dwa garnitury zabierając je Róży Rozes, 
zamieszkałej przy ul. Nadleśnej 13. 

Na skutek skargi poszkodowanej policją 
ubrania wartości 500 zł. odebrała od złoczyń- 
cy i zwróciła właścicielce. 

Perkowski święta spędzi na Łukiszkach. 

Rabusie kolejowi. 
Stały lokator t. zw. „cyrku“ (dom nocle- 

gowy — ul. Połocka 4) Kazimierz Żukowski 
schwytany został w chwili gdy z wagonu sto- 
jącego na st. osob. Wilno usiłował ukraść 
drożdże. 

Jego towarzysz po fachu Piotr Szukiel 
(ul. Łokieć 3) ujęty został w momencie okra- 
dania wagonu towarowego naładowanego 
węglem kolejowym. 

Obu niefortunnych złodziejaszków odda- 
no w ręce policji. 

Oko w oko ze złodziejem. 
W nitdzielę Helena Janikowa (ul. Łoto- 

czek 1) padła ofiarą złoczyńcy, który zabrał 
jej różne rzeczy i ulotnił się niepostrzeżenie. 

Poszkodowana która już straciła nadzieję 
odzyskania swej własności, niezmiernie była 
zdziwiona, kiedy nazajutrz przechodząc przez 
ulicę Żydowską ujrzała jakiegoś nieznajome- 
go mężczyznę, targującego się w jednym z 
kramów o trzymane na ręku jej dwie podu- 
szki i palto. 

— Przecież to moje rzeczy — krzyknęła 
oburzona do żywego Janikowa i jak się oka- 

  

„Parada żołnierzyków” 
Najwspanialszy film w 10 akt. z życia przyszłych wojaków, W rolach główn.: Bessie Love i William Boyd. 
Nad program: 1) „BOBUŚ BOKSEREM” komedja w 3 akt; 2) „DZIENNIK PATHE' Nr. 23—1928r. w 1 akcie, 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30 Następny program: „Republika Piratów". 

Premjera! 
potężny, porywający dramat 
erotyczny cierpień i miłości. 
W roli główn. wielka tragiczka 

EWELINA HOLT. 

  

99 zjej partnerami Wils Asthner 
i Paul Lukas. 

Początek o godz. 4, 6, 8, 10.25. 
Bilety honorowe niewaóna. 

Pat i Patachon ili bohaterowie 

Dziś premjera! Dn.13 i w dnie nastębne z udz. najnewszej i najpiękniejszej gwiazdy Imogeny Robertson p. t. 

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

Wytworne pałace, najnowsze kreacje mody. Nad program: GODZINA ŚMIĘCHU arcoywesola komedja. 

Lon Chaney o William Haines : Eleanor Boardman 
w epokowpm 12 akt. dramacie, osnuty na tle ostatniej wojny światowej na dalekim Wschodzie p. t. 

W państwie ziełonego smoka 
Dziśl 1 raz w Wilnie! Najnowszy film sezonu Pati Patachon wiec” 1„Tysiąta i Drugiej Nocy p. 

Popularni przestępcy - kawalarzy 

Film ten ilustruje życie pełne czaru 
egzotycznego, zakłócone krwawemi 

walkami bratobójczemi, , 

Komedjo- 
farsa 

w 12 akt. 
  

"Kino Kolejowe 

0GNIŻKO 
Wielki szlagier 

Dziś i dni następnych, 

produkcji krajowej p.t. PRZEDWIOŚNIE 
W rolach głównych artyści scen Warszawskich: Zbyszko Sawan, 

Dram=«t w 12 aktach 
osnuty na tle głośnej powieści 

Stefana Żeromskiego 
Stefan Jaracz, Tekla 

  

(obok dworca kolejow.) | Trapszo, Marja Gorczyńska, Bogusław Samborski, Marcelia Palińska i inni. 
Początek seansów o g. 5, w niedziele i święta og.4. Następny program: „RAMONA z Dolores De! Rio w roli zł. 

KINO-TEATR Dziś! Najnowszy sukces szam- 1 przeszedł sam ® biła rekord wesołości 
r pańskiej pary. Ulubieniee Wilna Harry Liedtke siebie, a urocza Mia Mara z a filmie 3 

Światowid 
Mickiewicza 9. 

< 
  
  

PHILIP MACDONALD. 23) 

ZEMSTA DETEKTYWA. 
(„THE WHITE CROW). 

Autoryzwany przekład Janiny Sujkowskiej. 

Udali się razem na piętro nad po- 
koikiem Ienneta. Gospodyni wskazała 
na duży drewniany kuferek. 

— Ma pan — rzekła. — Często go 
używał. Chce pan dłutka? U mnie wy- 
trychów niema. 

Antoni ukląkł na ziemi. Zamek 
był bardzo prosty. Zaczął wypróbowy 
wać pokolei klucze, jakie miał przy 
sobie. Czwarty okazał się dobry. Ot- 

warte wieko ukazało wtrstwę bielizny, 
czystej i starannie ułożonej, ale nie no 
wej. Dolna kondygnacja zawierała 12 
pakietów rękopisów, powiązanych po- 
rządnie tasiemkami. Pozatem była pu 
sta. Antoni spojrzał na staruszkę. 

— Muszę to zabrać, pani Taylor. 
U mnie będzie bezpieczne. Nie zginie. 

— Proszę bardzo, młody człowie- 
ku. — W niebieskich oczach zamien 
tał zlekka ironiczny uśmiech. — Ale 
może mi pan powie swoje nazwisko. 
Kwestja formy. 

Antoni stłumił okrzyk. Spojrzał na 
staruszkę i zaczął się śmiać. 

— Na nie się nie przyda przepra- 
szać panią. Ten bilet jest prawdziwy. 

Wzięła do ręki kartę z białego kar- 
tonu. 

— A więc to pan? Dwa lata te- 

mu pańskie nazwisko było w gazetach 
w związku z morderstwem członka 
parlamentu, czy kogoś takiego... No, 
no! 

Antoni zawołał szofera, kazał za- 
nieść kuferek do taksówki i zapytał 
gospodynię, czy pozwoli mu się kiedy 
odwiedzić, już nie w interesie. 

Wyszła z nim na ulicę. 
— Bardzo będę rada, tylko proszę 

naprawdę. Lubię ludzi z głową na swo 
jem miejscu, 

Kazał szoferowi zajechać pod N-r. 
14 na Bruton Square Park Lane o 
wpół do jedenastej i rozsiadłszy .się 
wygodnie w samochodzie, otworzył 
kuferek i zabrał się do przeglądania 
rękopisów. W piątej paczce znalazł 
coś, co napełniło go zadowoleniem. 
Roześmiał się i oderwał jedną kartkę. 

Taksówka zatrzymała się przed do 
mem na Bruton Scuare dwadzieścia 
siedem po dziesiątej. 

Pike wchodził właśnie po scho- 
dach. Antoni dogonił go przed samemi 
drzwiami, wydawszy wpierw szofero- 
wi instrukcję, aby czekał. Oczy polic- 
janta zatrzymały się na temblaku, ale 
nie zdążył zrobić żadnej uwagi, bo 

Ulubienica Wiednia" побгуп Dunajem") 
Wszyscy muszą ujrzeć ten najweselszy film świata! Mimo wszelkich kosztów. ceny biletów nie podwyższone. ! .......'.......-.' » 

L is ia LASK A B i Aa ISO Da E O 

drzwi otworzyly się i lokaj wpušcil 0- 
bu do šrodka. 

Zostali wprowadzeni do pokoju na 
parterze. Było to coś w rodzaju biura 
i jednocześnie bibljoteki, coś olśniewa 
jąco wspaniałego. Antoni rozejrzał się 
naokoło z prawdziwą rozpaczą. 

— Panie Pike! — rzekł. — Pytam 
pana, czy pan widział kiedy taki blask 
taki prze-pych, takie cuda? Takie bar- 
dzo, bąrdzo?! 

Inspektor uśmiechnął się i spoj- 
rzał na temblak. 

— Skaleczył się pan? — zapytał 
tonem nietylko konwencjonalnej grze- 
czności. 

Antoni spojrzał na niego, lecz nim 
zdążył odpowiedzieć, drzwi otworzyły 
się gwałtownie i weszła młoda kobie- 
ta. Właściwie wpadła. Patrzyła na Pi- 
ke'a i dopiero po chwili zorjentowała 
się, że w pokoju jest dwóch ludzi, a 
nie jeden. Stanęła jak wryta. 

Inspektor podszedł do niej i rzekł. 
— Witam panią, panno Lines-Bo- 

wer. Pozwoli pani przedstawić sobie 
pułkownika Gethryna? Pułkownik to- 
warzyszy mi na żądanie komisarza- 
asystenta. 

Para josno-piwnych, ciekawie bły- 
szczących oczu, zlustrowało Antoniego 
bezceremonjalnie, od stóp do głów 
Detektyw pozostał niewzruszony i zko 
lei przyjrzał się pannie uważnie, ale 
dyskretnie. Była to opiekła osoba, śre- 
dniego wzrostu, o małej, bardzo wy- 
malowanej twarzy, grubych rysach, 
ślicznych miedzianych, krótko obcię- 
tych włosach i pełnych, krwawo-czer- 

ОО ЗК 

zalo nie mylila się, gdyž sprzedający, nie pro- 
bując nawet przeczyč, rzucil się do ucieczki, 
pozostawiając najwidoczniej nie swą wlas- 
nošė na pastwę losu. 

Nie troszcząc się zbytnio o zbiegłego zło- 
czyńcę J., zadowolona z odzyskanych rzeczy, 
powróciła do domu. 

Na opał czy na drzewka choinkowe? 
Z objektu wojskowego w obrębie fortu 

przy trakcie połockim nieznani sprawcy wy- 
cięli i zabrali wiele drzewek świerkowych. 

Uwiadomiona policja wszczęła w tej spra- 
wie dochodzenie i ustaliła, iż sprawcami są 
mieszkańcy II Rękanciszek: Nifidziej Nikono- 
rof, Michał Rancew i Mikołaj Rybnikow, u 
których odnaleziono 36 świerków. Drzewka 
zwrócono. 

— Adam Jarmułowicz z zaśc. Wiatrówka 
skonstatował, iż z obrębu jego terytorjum 
wycięte zostały 2 sosny. 

Ustalono, iż sprawcą kradzieży drzew jest 
„Jan Sawicki z Kolonji Magistrackiej. 

Ci, którym życie zbrzydło. 
Wiktorja Zienkiewiczowa (ul. Zakretowa 

Nr. 40) w celach samobójczych wypiła znacz- 
ną dozę esencji octowej. 

Lekarz Pogotowia po zastosowaniu środ- 
ków zaradczych, umieścił desperatkę w szpi- 
talu Żydowskim, gdzie w męczarniach wal- 
czy ze śmiercią. 

— Za pomocą takiejże trucizny usiłował 
skrócić sobie życie Franciszek Sadowski (ul. 
Nowogródzka 34). 

Lekarz Pogotowia niebezpieczeństwo utra- 
ty życia usunął. 

  

Dwa tysiące nagrody. 
Główna Komenda , Policji Państ- 

wowej w Warszawie wyznaczyła nag- 
rodę w kwocie 2 tysiące złotych za 
ujęcie lub wskazanie miejsca pobytu 
niejakiego Ostapka, z gminy polań- 
skiej pow. Oszmiańskiego — trze- 
ciego sprawcy zabójstwa na osobie 
policjanta ś. p. Michała Zawadzkiego. 

Tylko 8-miu 

КСЕНТОМ 
poszukuje poważna firma. Inteligentne Panie i Panowie 
(także emerytowani urzędnicy) są potrzebni dla przy- 
jemnego podróżowania z bezkonkureneyjnym,dla każ- 
dego życiowo potrzebnym artykułem, za odpowiednim 
zarobkiem. Przy zdolnościach stała posada i awans. 
Tylko osobiste zgłoszenia z oryginalnemi dokumentami 
wprost do biura przy ul. Portowej 23/19. Od godz. 9 

zdolnych, 
energicznych 
isumiennych 

do 14 włącznie. 

Ogłoszenie.. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, II rewiru 

Konstanty Karmelitow, zamieszkały w Wilnie przy 

Nr. 289 (1634) 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Siły morskie Francji. 

PARYZ, 17-XII. (Pat). — „Le Ma- 
tin* informuje na podstawie kompe- 
tentnych źródeł, że Francja posiada- 
jąc obecnie 525 tysięcy tonn wojen- 
nych jednostek morskich, w tej licz- 
bie 391 tys. tonn jednostek zbudo- 
wanych przed rokiem 1922, winna 
ukończyć budowę 156 tysięcy tonn, 
oraz rozważyć środki zastapienia jed- 
nostek o typie przestarzałym. Fran- 
cja — pisze dziennik — posiadająca 
przed wojną 974 tysiące tonn wojen- 
nych jednostek morskich, winna po- 
siadać obecnie ten sam tonnaż. Jed- 
nakże, aby ułatwić redukcję zbrojeń, 
zgodzi się zmniejszyć ilość jednostek 
poszczególnych kategoryj statków. 

Uchwalenie funduszów 
dyspozycyjnych. 

PARYŻ, 17.XII. (Pat). Pomimo 
opozycji socjalistów i komunistów 
Izba Deputowanych przyjęła 331 
głosami przeciwko 167 budżet fun- 
duszów dyspozycyjnych, wysunię- 
tych przez rząd. Większość deputo- 
wanych ze stronnictwa radykałów 
społecznych powstrzymała się od 
głosowania. Kilku głosowało za od- 
rzuceniem projektu. 

Lot z Londynu do Kapstadtu. 
LONDYN, 17-XII (Pat). — Szef 

eskadry lotniczej Williams i por. pi- 
lot Jenkins odlecieli dziś o godzinie 

  

8-ej rano w celu dokonania lotu do 
Kapstadtu bez lądowania. Lotnicy 
zamierzają pobić światowy rekord 
długości lotu bez lądowania. 

Starcie między Ukraińcami 
a Starorusinami. 

LWÓW. 17.XII. (Pat). Cerkiew 
Wołowska była wczoraj ponownie 
widownią zajścia pomiędzy nacjona- 
listyczną młodzieżą ukraińską a Sta- 
rorusinami. 

Gdy studenci ukraińscy zainto- 
nowali po skończonem nabożeństwie 
hymn ukraiński, publiczność staro- 
rusińska zaczęła opuszczać światy- 
nię, do czego młodzież ukraińska 
nie chciała dopuścić. Rozpoczęła 
się bójka na laski, w wyniku której 
kilka osób odniosło rany. Gdy bój- 
ka przeniosła się na teren cerkiew- 
ny, interwenjowała policja, która 
zlikwidowała zajście, aresztując 4-ch 
studentów ukraińskich. 
A TAN KS TASTE TINKA 

Giełda warszawska 2 dn. 17,XII. b.r. 
WALUTY i DEWIZY: 

DOMY „a ais = Па ле 8,89—8,91—8,87 
BARZE L 401427 124,70—125.01—124,3% 
Kopenhaga . . . .. 239,06—239,66— 238,46 
Londyn . - . . . 43,461/,—43,571/,—4 4,353/. 
Nowy York . . . . + 8,881/+—8,901/,—8,561/,. 

   
Paryż . « « « « « . . . 36,08—35,17—34,99 
PRWEDOOKOCZE 26, 31/, — 26,50—26,87 
Szwajcarja . . 173,19—173,62— 172,76 
Stokholm . . . . « » 240,54—240,94 239,74 
WISGGR:- olo: 125,36—1:5,67— 125,05 
Wiosliy L « «<< ь ‚ 46,63—46,75—46,51 
Bea: 00 ZZA 213,27 

EEST EET 

  

Darmo 
wyjaśnię każdemu kto 
przyśle adres jak można 
wygrać na  dolarówce, 
wcale nie kupując jej! 
Warszawa—Skrzynka po- 

cztowa 224 
Jan Chmielewski. 
  

Akuszerka 

Maria Aroziną 
przyjmuje od 0 ran: 

do 7 w. ul. Mickis 

wicza 80 m. 4. W.Zdr | 

GOTÓWKĘ 
w każdej walucie loku- 
jemy na solidne za- 
bezpieczenie z gwa- 
rancją zwrotu, 

centowanie dobre. 

Dom H K. „ZACHĘTA* 
Mickiewicza 1, tel. 90-5 

30 2. dziennie 
zarobią osoby inteli- 

gentne przy akwizycji 

Biskupia 12—18. 

  

  

INKASENT |! 
z kaucją i referencja- 
mi poszukiwany 0d za- 
raz. zgłoszenia osobis- 

te z oryginalnemi 
świadectwami do biura 
przy ul. Portowej 23/19 

BUCHALTER 
rewident - rzeczoznawca, 
Badanie i kontrola ra- 
chunkowości. Analiza bi- 
lansów. Prowadzi rachun- 

kowość na godziny 
W. Rakowski Karpacka 5 

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

  Opro-   

  

  

  

  

dróży, kasę chorych. 
Agentom, wykazującym 
się obliczeniem innyeh 
banków, płacimy stałą 
pensję. Bank Kredyto- ul. Gimnazjalnej 6—12 na zasadzie art. 1030 U.P.C. 

podaje do wiadomości publicznej, że dnia 28 grudnia 
1929 r. o godzinie 10-ej rano w Wilnie przy ulicy 
Ludwisarskiej 4—7 odbędzie się sprzedaż z licytacji, 
należącego do Dawida Lejby Drabkina majątku ru- 
chomego składającego się z stołów, krzeseł, łóżek, 
szaf, maszyny do szycia, pościeli i t. d., oszaeowa- 
nego na sumę zł. 3.355 na zaspokojenie pretensji 
Złoty Lewiu w sumie zł. 3.000 z %% 1 kosztami. 

Spis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 
może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U. P. C. 
2717/V1 : 

Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

  

Jan 

Nr. 8098. 

„POKÓJ jest wana > na 
duży, I piętro, elektrycz- PE 
NZ. INSPEKTORA 

. Mickiewicza 41, m. 6, 
informacje od 10 do Beej. KONTROLN EGO 

% kaucją i poważnemi 
referenejami. 

OKAZYJNIE 
sprzedaje się fortepjan 
czarny, krótki, niedrogo. 
Zauł. Św. Ignacego 3—2. 

Zna książ. wojsk, 
wyd. przez P. K. U. 

Wilno na imię Zareckiego 
Stanisława, ur. w r. 1899 
zam. w Bleciunach gm. 

  

Oferty do biura przy 
ul. Portowej 23/19. 

Wspólnika 
z kapitałem 

2.000 —3.000 dolarów 
poszukuje się. 

Oferty do „Kur. Wil.* 
sub. „Zapewniona 

  

wy, Stanisławów. 

Froter 
z Warszawy 

przyjmuje froterowania 
i wiurkowanie poołóg. 

Solidne wykonanie. 
Aeres:Szpitalna '0/12—23 

Osoba w średnich 
latach poszu 

kuje posady gospodyni 
na Proborstwo lub do 
starszego samotnego pa- 

  

  
Lepieszo, 
wej w domu Nr. 15 m. 2 na zasadzie art. 
U. P. C. ogłasza, iż w dniu 24 grudnia 1929r. o godz. 
10-ej rano w Wilnie przy ulicy Mickiewicza 23 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej rucho- 
mości, należącej do dłużnika Wileńskiego Biura 
Radjo-Technicznego, składającej się z maszyny do ч 
pisania, aparatów radjowych i urządzenia biurowego, d 

na sumę 590 zł. na za- & 
spokojenie pretensji Biuro techn. handl, inž. Klers- 
oszacowanej dla licytacji 

nowski i Krużołek i innych wierzycieli. 

2716/VI 

wonych ustach. Czarna suknia, po- 
chodząca zapewne z jakiejś pierwszo- 
rzędnej firmy, nie tuszowała bynajm- 
niej obfitości kształtów. Rzucała się 
w oczy duża powierzchnia obnażo- 
nych ramion, szyi i biustu, oraz obcią- 
gniętych w jedwab nóg. Całości dopeł- 
niały brzydkie nerwowe ręce i zdu- 
miewająco ładne, małe stopy. 

Właścicielka tych szczegółów nie 
spuszczała oczu z detektywa. 

— Sądzę, że mnie pani teraz łatwo 
pozna gdziekolwiek się spotkamy, —- 
zauważył uprzejmie. 

Roześmiała się zgrzytliwie. 
— Przepraszam. — Zwróciła się 

szybko do Pike'a. — Czego pan so- 
bie życzy? — Podeszła do kominka i 
wzięła stamtąd zapałki. Poruszała się 
bez wdzięku, niezgrabnie i ciężko. 

— Pozwolę sobie przypomnieć — 
odparł uprzejmie Pike, — że miałem 
się dziś widzieć z lady Lines-Bower. 
Rzuciła zapałkę w ogień na kominku. 

s  — Psiakrew! — krzyknęła z pasją 
— Policja składa się z samych bałwa- 
nów! Niczego się nie dowiecie od mat- 
ki, nad to co wiecie. Absolutnie nicze- 
go. Lubicie się znęcać nad ludźmi zu- 
pełnie niepotrzebnie. Matka jest cho- 
ra. Jakże ona wam może pomóc? 'Z 
pewnością nawet pan nie myśli, że- 
by miała co wspólnego z za — z ojca 
— z tą całą sprawą. 

Inspektor poruszył się niespokoj- 
nie. 

— Ja — proszę pani — chciałbym 
wiedzieć, czy lady Lines-Bower była 
powiadomiona — 

zamieszkały w Wiluie przy ulicy Zamko- 

Komornik Sądu Grodzkiego 
(—) J. LEPIESZO. 
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Graużyszki — unieważnia 
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na, zna się na gospodar- 
stwie wiejskim i miej- 
skim, zna się na chowiu 

  

  

  WI 
obrączki ślubne 8   

Nie dokończył. Drzwi otworzyły 
się i weszła wysoka, melancholijna 
kobieta, w grubej żałobie. Pod potar- 
ganą, siwiejącą fryzurą widniała chu- 
da, łagodna twarz, nie blada, a szara 
jak popiół. Pod zapadniętemi i czer- 
wonemi od płaczu i bezsenności oczy- 
ma, ciemniały granatowe podkowy. 
Szła z trudem, chwiejąc się na nogach 

Córka, która stała pod oknem, nie 
poruszyła się nawet. Antoni wziął 
krzesło i podał wdowie. Podziękowała 
mu z wymuszonym uśmiechem i Osu- 
nęła się bezsilnie na siedzenie. Pike 
przedstawił siebie i towarzysza. Potar- 
gana głowa skłoniła się automatycznie 
Inspektor chrząknął: 

— Nie potrzebuję chyba zaznaczać 
Lady Lines-Bower, jak nam jest przy- 
kro, že zmuszeni jestešmy panią tru- 
dzić w takich okolicznościach. Ale cóż, 
kiedy— 

Przerwała mu z niespodziewaną 
nagłością. 

— Rozumiem pana doskonale. I 
wiem co jest moim obowiązkiem Tyl- 
ko możeby — pan był — łaskaw — 
możliwie prędko — niski, łagodny 
głos załamał się od tłumionego płaczu. 

Pike skłonił się i przyrzekł, że się 
będzie streszczał, poczem zapytał nie- 
szczęśliwej, czy nie wie czegoś, co mo- 
głoby mieć choćby najdalszy związek 
ze śmiercią męża. Odpowiedziała, że 
nie, że nie zauważyła ostatnio w jego 
zachowaniu się niczego szczególnego, 
że przeciwnie w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy wydawał się pogodniejszy 
i szczęśliwszy niż zwykle. 

REWICZ 
były majster firmy 

„Pawel! Bure“ | 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 

i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków 
i biżuterji po cenie przystępnej. 
SZACUNEK KAMIENI — BEZPŁATNY. 

WILNO, Adama Mickiewicza 4. 

drobiu i trzody chlewnej,. 
posiada dobre świadectwo 
i długoletnią prakiykę z. 
zamiłowaniem do gospo- 
ardstwa Adres proszę skie- 
rować listownie. Wilno, 
ul. Jerozolimska 31b. m. I 

Bronisława Narwojsz. 

ННЕ 
Popierajcie Ligę 

Morską i Rzecznąl 
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Na najprzykrzejsze pytanie, kiedy 
widziała męża po raz ostatni przy ży- 
ciu, odpowiedziała z wysiłkiem, że w 
dzień śmierci przy śniadaniu. Jak zwy 
kle zjedli śniadanie razem. Jak zwy- 
kle kwadrans przed dziesiątą pojechał 
samochodem do biura. 

Teraz zabrał głos Antoni. 
— Nie pamięta pani, czy sir Al- 

bert miał być tego dnia na obiedzie'w 
domu, czy na mieście? 

Zwróciła się ku niemu para spuch- 
niętych oczu, z których ciekły łzy i 
spadały na chude, splecione ręce. 

— Na mieście. Tylko nie wiem, z 
kim i gdzie. Pewnie miał się spotkać 
z kimś w interesie. Często bywał na ta- 
kich obiadach. 

— (zy tak samo często jak w do- 
mu? — zapytał łagodnie Antoni. 

— Tak. Prosiłam — go — n-nieraz 
żeby został w domu. Ale on ciągle miał 
jakieś interesy i interesy. 

— (zy naprawdę pani nie pamię- 
ta — w głosie detektywa brzmiało ła- 
godne naleganie — z kim się się Albert 
umówił? 

Odpowiedź padła od strony okna. 
— Matka prawdopodobnie nie wie 

— rzuciła wyzywającym, ostrym ak- 
centem panna. — Prawda, że mama 
nie wie? Ojciec nigdy nie rozmawiał 
z nami o interesach. Może pan Du- 
fresne wie. 

Odeszła niezgrabnie od okna i cis- 
nęła z irytacją niedopałek papierosa 
w ogień na kominku. 

Antoni nawet na nią nie spojrzał. 
(D. c. n.). 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99, Czynne od godz. 9—3 ppoł, Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Redaktor działa gospodarczego przyjmuje od godz. 6— 7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wydawe 

mictwa przyjmuje od godz. 12—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. "Konto czekowe P. K. O, Nr. 80.750. Drnkarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do doma lab przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 вг w tekście I, II str. —30 gr, III, IV, V, VI—35 gr, za tekstem — 15 gr., kronika rekl. - komani= 

katy — 1.00 zł, za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr, za wyraz, Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

gamiejscowe — 25% drożej. Dłs posznkujących pracy 30% zniżki, Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cie łamowy, zs tekstem 10-cio łamowy. Adzninistracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu drnku ogłoszeń, 
-- 

Wydawcą „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk.y„Znicz* Wilno, ul. s-to Jańska 1, telefon 3-40. 

  
Redaktor odpowiedzialny Antoni Wiszniewski


