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w Restauracji „ZACISZE* 
które zwyczajem lat ubiegłych, 
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Czwarty gabinet prof. Bartla. 
Pan Prezydent podpisał nominacje członków gabinetu. 

Prof. Kazimierz Bartel nie odrazu 

zdecydował się przyjąć proponowa- 

ną sobie misję, będąc świadom nie- 

zmiernie trudnych i wielkich zadań, 

które wysuwają się na czoło. Nie 

ulega już dziś wątpliwości, że zada- 

nie prawnej i politycznej stabilizacji 

systemu, którego wymagają warun- 
ki i doświadczenia ubiegłych lat, 

urosło w świadomości ogółu do zna- 
czenia kategorycznego imperatywu. 

Najwyższy już czas, aby ten zasób 

energji, który zużywa rząd i społe- 

czeństwo na wewnętrzną walkę o 

zasady ustroju i politycznego życia 

w państwie, mógł być choć w czę- 

ści skierowany również na inne za- 

gadnienia podstawowej dla rozwoju 

państwa wagi. Nie nastąpi to wpierw, 

aż zagadnienie ustrojowe zostanie 

rozwiązane i dlatego nowy rząd 

premjera Bartla oceniamy jako ten, 

który, nie zamykając ani chwili oczu 

na inne bieżące potrzeby kraju, 

sprawę ustrojową potraktuje jako 

najpilniejszą i do jej załatwienia 

zmierzać będzie z całą energją. 

Prof. Bartel wahał się jakiś czas 

zapewne nie dlatego aby go znie- 
chęcały normalne trudności, nieod- 

łączne od każdego wielkiego zada- 

nia. Nie odpowiadałoby to jego na- 

turze. Jako uczony nawykły do ści- 

słego myślenia, musiał ważyć w so- 

bie realne możliwości powodzenia 

swoich zamierzeń i jeżeli się zdecy- 

dował, to niewątpliwie uznał je za 

wykonalne w danych warunkach. 

Na czem te zamierzenia polegają? 

Na podstawie kilkakrotnych wypo- 

wiadań się premjera, a przedewszy- 

stkiem na podstawie wywiadów u- 

dzielonych „Kurjerowi Wileńskiemu" 

w listopadzie 1928 r. i kwietniu r. b., 

oraz przemówień w Sejmie można 

łatwo wysnuć wniosek, że premjer 

Bartel dążyć będzie do dokonania 

- rewizji konstytucji w sposób legal- 

ny, t. zn. przez Sejm. Znaczy to, że 

drogę tę uważa za możliwą nawet 

w warunkach dzisiejszych i w ra- 

mach najogólniej zakreślonych przez 

projekt konstytucji, złożony przez 

klub Jedynki w lutym r. b. do 
Sejmu. 

Nie chcę przez to powiedzieć, że 

projekt ten będzie premjerowi słu- 

żył za ewangelję. Nietylko należna 

skromność, ale i poczucie rzeczywi- 

stości każe mnie mniemać, że nie w 

Klubie Bezp. Bloku leżeć będzie 

klucz do zamknięcza konfliktu kon- 

stytucyjnego. Wzięcie w ręce kiero- 

wnictwa politycznej akcji Bloku w 
tej sprawie przez jakiś czynnik 

nazewnątrz od niego stojący wyda- 

wało się już po pierwszych posie- 

dzeniach Komisji Konstytucyjnej nie- 

uniknioną koniecznością. Rola prof. 

Makowskiego, jako przewodniczące- 

go Komisji, nie może stać się pro- 

duktywną, aż nie zostaną stworzone 

warunki do merytorycznego rozważa- 

nia sprawy rewizji konstytucji w 

Komisji. To co się na jej kilku 

pierwszych posiedzeniach odbywało 

nie było jani budujące ani nawet 

zabawne. Po konferencji u Pana 

Prezydenta z dn. 17 b. m. i złożo- 

nych tam przez przedstawicieli stron- 

nictw oświadczeniach  bezpłodne 

spory w Komisji już się zapewne 

nie powtórzą. Już na wiosnę było 

parę projektów zmiany konstytucji, 

ale nie było zupełnie przygotowane- 

go politycznie gruntu do rzeczowej 

o nich rozmowy. Wszystko obecnie 

polega na tem, czy grunt taki da 

się stworzyć. Tu leży sedno rzeczy. 

Premjer Bartal maximum swej 

pracy i niewyczerpanej energji.łożył 

na podniesienie i uporządkowanie 

stanu gospodarczego państwa, oraz 

na ulepszenie „techniki rządzenia"— 

jak się wyraził Marszałek Piłsudski 

w przemówieniu swojem na herba- 

cie pożegnalnej w kwietniu r. b. 

Osiągnął na tem polu wyniki zna- 

komite, stanowiące doniosły etap w 

rozwoju państwa. Nie zaniedba i 

teraz tych spraw, zwłaszcza, że brak 

pełnomocnictw Prezydenta i unieru- 

chomienie legislatywnej pracy Sejmu 

stworzyło ogromne zaległości w roz- 

maitych dziedzinach, wymagających 

unormowania. Wydaje się jednak, 

że obecnie będzie musiało nastąpić 

większe przesunięcie wysiłków rzą- 

du na teren rewizji konstytucji, po- 

myślna bowiem praca ustawodaw- 

cza, o ile ma w niej brać udział 

Sejm, stała się poniekąd funkcją 

tamtego zagadnienia, t.j. stabilizacji 

stosunków ustrojowych. 

Jako demokraci, rozumiejący ko- 

nieczność realizowania zasad de- 

mokracji nietylko na płaszczyżnie 

politycznej, co prowadzi do zwy- 

rodnienia jej form, ale też gospo- 

darczej i socjalnej, jako zwolennicy 

solidaryzmu społecznego i między- 

narodowego, odrzucający. strupie- 

szałą doktrynę walki klas, z radością 

witamy powrót do steru rządów 

prof. Bartla, który znakomicie łączy 

w sobie szerokie horyzonty pojęć 

gospodarczych i socjalnych z empi- 

rycznym realizmem polityka, rozu- 

miejącego konieczność postępu i 

ewolucji form życia zbiorowego oraz 

z wiernością dla nieprzemijających 

wartości ideologji demokratycznej. 

Przypisywanie przez pewne koła 

Marszałkowi Piłsudskiemu tendencyj 

sprzecznych z tem podłożem ideo- 

wem, na którem wyrosła i została 

z niem związana ideologja niepod- 

ległościowa, znajduje w tym fakcie 

nieodparte zaprzeczenie. 
Rząd prof. Bartla będzie więc 

szczerze dążył do nawiązania współ- 

pracy z Sejmem. Czy znajdzie tam 

należyty oddźwięk? Doświadczenie 

lat ubiegłych usposabia raczej do 

pesymistycznej odpowiedzi. Opo- 

zycja, (a przynajmniej część jej). 

widząc wyciągniętą rękę rządu, mo- 

że starym zwyczajem, doszukiwać 

się na niej jeszcze „bakszyszu”, ja- 

ko namacalnego symbolu ugody. Tu 

spotka ją zawód. Trzeba jednak 

mieć nadzieję, że trzeżwa ocena 

sytuacji i własnego interesu weżmie 

w niej górę i uchroni od nierozważ- 

nych demonstracyj. Słaby jest pro- 

myk tej nadziei, ale może rozgorzeje 

silniej. 
* * 

* 

Lista członków gabinetu prof. 

Bartla, zgodna z przewidywaniami, 

zamieszczonemi w naszym niedziel- 

nym numerze i ogłoszona w osta- 

  
tecznym jej składzie we wczoraj- 

szem wydaniu nadzwyczajnem, za- 

wiera cztery nowe nazwiska. Z nich 

na pierwszy plan wysuwa się nowy 

minister spraw wewnętrzych, pan 

Henryk  Józewski, dotychczasowy 

wojewoda wołyński. Bogata przesz- 

łość polityczna nowego ministra zna- 
mionuje tendencję zaktywizowania 

polityki wewnętrznej w zakresie 

zaniedbanych dotąd zagadnień na- 

rodowościowych. 
Min. Składkowski mało się nią 

interesował, zajmując się przede- 
wszystkiem inną również zaniedba- 

ną dziedziną — higieny publicznej. 

Akcję odczyszania kraju prowadził 

z ogromną energją, osiągając w niej 

wielkie rezultaty. Nie był jednak 

wolny od przesady, wydając pewne 

zarządzenia bez uwzględnienia wa- 

runków lokalnych, pomimo zgodne- 

go protestu wszystkich czynników 

zainteresowanych _ (bielenie ścian 

zewnętrznych w domach drewnia- 

nych). 

Min. Józewski jest jednym z nie- 

zbyt liczaych w Polsce polityków 

doceniających znaczenie problemów 

narodowościowych i doskonale w 

nich zorjentowanych. Jego ścisła 

współpraca z Marszałkiem Piłsud- 

skim w pierwszych latach powojen- 

nych ułatwi mu niezawodnie zaktu- 

alizowanie tych problemów w we- 

wnętrznej polityce państwa. Mamy 

przeświadczenie, że i konieczność 

reformy systemu administracji, w 

sensie daleko posuniętej decentrali- 

zacji (nietylko dekoncentracji) znaj- 

dzie w nim zdecydowanego  rzecz- 

nika, To też wejście jego do rządu 

witamy z wielkiem uznaniem. 

Pozostanie w gabinecie w do- 

charakterze i w do- 

tychczasowym wzajemnym stosun- 

ku Marszałka Piłsudskiego i Min. 
Zaleskiego nie ulegało ani chwili 

wątpliwości, jako wyraz ciągłości o- 

gólnej linji politycznej nawewnątrz 

tychczasowym 

i nazewnątrz. Pozostają również w 

rządzie dwaj wilnianie: prof. Stanie- 

wicz i płk. Prystor. Pierwszy z nich 

zdobył sobie w ciągu swej 3 i pół- 

letniej pracy ogólne uznanie jako 

świetny fachowiec i administrator, 

który w ciągu swej działalności na 

czele resortu reform rolnych więcej 

dokonał. niż wszyscy jego poprzed- 

nicy razem wzięci. Pozostanie min. 

Staniewicza na stanowisku jest więc 

rzeczą naturalną, pomimo dąsów tej 

grupy, która interesy sfer osadni- 

czych chciałaby stawiać ponad u- 

prawnione potrzeby ludności miej- 
scowej. 

Min. Prystor z powodu swej dzia- 

łalności reformatorskiej, za którą ka- 
żdy ubezpieczony powinien być mu 

wdzięczny, naraził się P. P. S., od- 

suniętej od niepodzielnych w Ka- 

sach Chorych wpływów. Dobrze się 

stało, że na tym odcinku nie po- 

czyniono P. P. S. koncesji i zapo- 

czątkowane reformy, mające na ce- 

lu usprawnienie i udostępnienie po- 

mocy ubezpieczonym, będą dalej 

kontynuowane. Inicjator reformy po 

zakończeniu jej, zasłuży sobie na 

trwałą wdzięczność szerekich sfer 

pracowniczych. 

Testis. 

SPAŁA (Pat). Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał 
wczoraj o godz. 15-ej dekrety, mianujące nowy rząd. 

Do Pana 

prof. dr. Kazimierza Bartla 

we Lwowie. 

Mianuję Pana prezesem Rady Ministrów. 

Równocześnie na wniosek Pański mianuję: 
Henryka Józewskiego, wojewodę Pa — ministrem Spraw 

Wewnętrznych, 

Augusta Zaleskiego, senatora — ministrem Spraw Zagranicznych, 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego — ministrem Spraw Woj- 
skowych, 

dr. Sławomira Czerwińskiego — ministrem Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, 

inż. Eugenjusza Kwiatkowskiego, posła do Sejmu Rzeczypospo- 
litej — ministrem Przemysłu i Handlu, 

inż. Alfonsa Kiihna — ministrem Komunikacji, 

prof. dr. Maksymiljana Matakiewicza — ministrem Robót Pu- 
blicznych, 

Aleksandra Prystora — ministrem Pracy i Opieki Społecznej, 
prof. dr. Witolda Staniewicza — ministrem Reform Rolnych, 
inż. Ignacego Boernera — ministrem Poczt i Telegrafów, 

oraz poruczam: 

kierownictwo Min. Skarbu — Ignacemu Matuszewskiemu, posłowi 
nadzw. 

węgierskim, 

i ministrowi pełnomocnemu przy królewskim rządzie 

Ministerstwa Sprawiedliwości — Feliksowi Dutkiewiczowi, preze- 

sowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie, i 
Ministerstwa Rolnictwa — Wiktorowi Leśniewskiemu, podsekre- 

tarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa. 

Spała, dnia 29 grudnia 1929 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(—) Ignacy Mościcki 

Prezes Rady Ministrów 
(—) K. Bartel 

Premjer prof. Bartel objął urzędowanie. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Wczoraj rano p. premjer prof. 
Bartel przybył do Prezydjum Rady 

Ministrów i przyjął od d-ra Śwital- 

skiego urzędowanie. Pan Świtalski 
pożegnał wszystkich urzędników, 
kolejno przechodząc biura Prezyd- 

jum Rady Ministrów. 

O godz. | p. premjer Bartel zło- 

żył wizytę marsz. Sejmu, która 

trwała około godziny, a następnie 

odbył konferencję z prezesem Klubu 

BB posłem Sławkiem i z prezesem 
komisji budżetowej posłem Byrką. 

Jak się dowiadujemy obydwie 

konferencje p. premjera Bartla w 

Sejmie poświęcone były pracom 

parlamentu nad budżetem. 

Dotychczasowy szef gabinetu pre- 

zesa Rady Ministrów p. Paciorkow- 

ski udał się na urlop wypoczyn- 

kowy. Tymczasem mianowanie no- 

wego szefa gabinetu nie zostało zde- 

cydowane. Jedynie szefem sekre- 

tarjatu został mianowany por. Zać- 
wilichowski. 

Zaprzysiężenie rządu dziś. 
WARSZAWA (Pat). Zaprzysiężenie członków nowego gabinetu odbę- 

dzie się we wtorek dnia 31 bm. © godz. 13-ej na Zamku. 

W niedzielę 29 grudnia r.žb. po aż i Ref cierpieniach zmarł nasz ukochany 
MĄŻ,ĘOJCIEC I DZIADEK 

IZRAEL BUNIMOWICZ 
b. Radny m. Wilna 77 

o czem zawiadamia pozostała w nieutulonym żalu 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy „ulicy W. Pohulanka 5 [odbędzie się, dziś, 

3| grudnia r. b., punktualnie o godz. Il rano. 
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Kampania opozycji sejmowej 

przeciwko klubowi BB. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Wczoraj przed południem zebra- 
ła się po raz pierwszy specjalna komi- 
sja sejmowa, powołana do zbadania 

zajść w Sejmie w dniu 31 październi- 
ka. Obrady zagaił i przewodniczył 
na posiedzeniu marsz. Daszyński. 

Na wstępie poseł Barlicki, prezes 
GKW zaproponował na prezesa tej 

komisji przedstawiciela sprzymierzo- 
nego klubu opozycyjnego prawej 

strony izby posła ks. Czetwertyńskie- 
go. Propozycję p. Barlickiego poparli 
wszyscy przedstawiciełe klubów opo- 

zycyjnych. Przedstawiciele Klubu BB 

poseł Sławek, Polakiewicz i Podoski 
wstrzymali się od głosowania. 

Pan marsz. Daszyński następnie 
zaproponował, by komisja opracowa- 
ła swój regułamin, zaś poseł Putek 
postawił wniogek, by powierzyć opra- 
cowanie tego regulaminu posłowi Lie- 
bermanowi. Poseł Połakiewicz, opie- 
rając się na dotychczasowych zwy- 

czajach, że referentem wniosku w ko- 
misji jest wnioskodawca, zapropono- 
wał, by opracował regulamin poseł 
Podoski. Wobec dyskusji, jaka pow- 
stała i różnicy zdań p. marsz. Daszyń- 
ski zamknał posiedzenie, oświadcza- 
jąc, że zawiadomi piśmiennie nieobe- 
cnego w Warszawie posła Czetwertyń- 
skiego o powołaniu jego na prezesa 
komisji do zbadania zajść w Sejmie. 

Jak widać chociażby z tego pobie- 
żnego opisu przebiegu posiedzenia, 
w działalności całej opozycji sejmo- 
wej, ujawnia się coraz silniej całko- 
wite zblokowanie przeciwko wszel- 
kim poczynaniom Klubu BB bez 
względu na treść projektów zgłoszo- 
nych przez Klub BB. Opozycja zjęd- 
noczona głosuje wspólnie przeciwko. 
Mało tego, ta sama opozycja, która od 
szeregu miesięcy, jako hasło walki z 
rządem, wypisała na swoim sztanda- 
rze, praworządność i równość na te- 
renie sejmu, sztandar ten skrzętnie 
schowała, łamiąc regułamin obrad 
sejmowych. 

Zajście na komisji, wyłonionej do 

zbadania wypadków w Sejmie nie by- 
ło odosobnionem zjawiskiem w kam- 
panji opozyeji przeciwko klubowi 
BBWR, równocześnie bowiem obra- 
dowała komisja budżetowa nad kwe- 

stją wyłonienia podkomisji za okres 
od 1924 roku począwszy. Poseł Dia- 
mand, poparty przez większość opo- 

zycji, postawił wniosek by podkomi- 
sja składała się z 10 członków, po je- 

dnym przedstawicielu z każdego klu- 

bu. Przywódca poseł Byrka na to 0š- 

wiadczył, że było nietylko zwyczajem 
ale wypływa z art. 71 regulaminu 
sejmowego, iż przydział członków w 
komisjach odbywał się dotychczas 
przy pomocy systemu de Hondta. 
Wniosek posła Diamanda uważać wy- 
pada więc za chęć wyeliminowania 
przedstawicieli największego klubu, 
jakim jest BBWR. 

Poseł Krzyżanowski, wobec wąt- 
pliwości, jakie się nasunęły, prosił by 
zwrócić się o opinję do najbardziej 
miarodajnej w tej sprawie osoby 
marszałka Sejmu. Natychmiast po- 
tem poseł Krzyżanowski udał się do 
p. marsz. Daszyńskiego z prośbą o 
udzielenie opinji. Ale p. Ignacy Da- 
szyński zachował się tak jakgdyby 
wyraźnie stał się przywódcą opozycji, 
i bynajmniej nie wysilał się, by zain- 
terpretować artykuł 71 regulaminu, 
lecz bez żadnej motywacji poradził 
posłowi Krzyżanowskiemu aby Blok 
Bezpartyjny zgodził się na dwa miej- 
sca w podkomisji do zbadania zamk- 
nięć rachunkowych. 

Jak widać zatem opozycja zjedno- 
czona w walce z klubem bezpartyj- 
nym stara się wszelkiemi sposobami, 
nawet wbrew przepisom regulaminu 
sejmowego, uniemożliwić i sparali- 
żować prace klubu BB. Naruszenie ar- 
tykułu 71 regułaminu kryje w sobie 
dążenie opozycji do odebrania prze- 
wodnictwa w komisjach przedstawi- 
cielom klubu BB. 

Wezorajsze wypadki w Sejmie nie 
są pierwszem zjawiskiem w tej dzie- 
dzinie zaobserwowanem przez nas. 
Ten sam cel mialo odebranie refera- 
tów poszczególnych części budżetu 
członkom klubu BB. 

Taki sam charakter nosiło bardzo 
subjektywne wystąpienie marsz. Da- 
szyńskiego na ostatniem posiedzeniu 
Sejmu przy rozstrzyganiu kwestji 
czy komisje, wyłonione przez Sejm, 
mają prawo zaprzysięgania świadków 

Jednak na tem nie koniec, bo- 
wiem na popołudniowem posiedzeniu 
Senatu wystąpił nowy fakt. 

Opozycja i tutaj postanowiła spa- 
raliżować Blok Bezpartyjny. Nie zga- 
dzając się ze słusznym i umotywowa- 
nym systemem marsz. senatu p. Szy- 
mańskiego postawiła wniosek 0 vo- 
tum nienfności dla niego. Jest to jas- 
krawy i dobitny dowód nowej kampa- 
nji zjednoczonej opozycji przeciwko 
poczynaniom BBWR na terenie par- 
lamentu. 

  

  

niządza 

  

Uroczyste powitanie NOWEGO ROKU 

„RESTAURACJA ZIEMIAŃSKA lilia $, 
Sala udekorowana — Moc niespodzianek — Upominki dla Pań. 

Przyjmuje” y zamówienia na pozostałe stoliki. ZARZĄD. 
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Wojska sowieckie wycofują się z Mandżurii. 
MOSKWA (Pat) (TASS). Zgodnie 

z protokółem sowiecko-chińskim, 
podpisanym w Chabarowsku. do- 
wództwo armji sowieckiej na dale- 
kim wschodzie wydało wojskom 

rozkaz wycofania się. Oddziały grupy 
zabajkalskiej opuściły tereny, które 
zajmowały podczas walk, prowadzo- 
nych przeciwko wojskom chińskim" 

Zniesienie przywilejów cudzoziemców 
w Chinach. 

LONDYN (Pat.) Rząd nankinski 
ogłosił dekret, znoszący prawa ek- 

sterytorjalności w Chinach. Dekret 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

r. 1930. Dekret oznacza, że poza 
przywilejami, eksterytorjalności osób, 
należących dp składu przedstawicielstw 
dyplomatycznych, i niektórych  wy- 

jątkowych wypadków, obywatele W. 

Brytanii, Francji, Japonji, Stanów 

Zjednoczonych i innych państw pod- 

legać będą jurysdykcji sądów cywil- 
nych i karnych chińskich, zamiast, 

jak dotąd, sądów cudzoziemskich., W 

stosunkach z W. Brytanją prawa ekste- 

rytorjalności datowały się od r. 1842. 

W ostatnich latach mocarstwa ujaw- 
niły chęć uznania aspiracyj chińskich 
w tej dziedzinie, a przed trzema laty 
deklarację, zgłaszającą chęć uznania 
tych aspiracyj, wysunął sir Austen 
Chamberlain. Uznano wszelako, że 
zniesienie przywilejów niezależnego 
sądownictwa może się odbywać stop* 
niowo. Na tem stanowisku rząd bry- 
tyjski pozostaje w dalszym ciągu i 
pod tym warunkiem prowadził roko- 
wania z chińskim ministrem pełno” 
mocnym w Londynie. Rząd brytyjski 
gotów jest porozuri:ć się w kwestji 
eksterytorjalności z innemi zaintere- 
sowanemi mocarstwami. 

  

  

„Na opatentowany wynalazek | 
zatrzasku do drzwi najnowszej konstrukcji, wynalazca poszukuje 

kupca na patent lub wspólnika. 
Adres: Wilno, ul. Subocz 6—12, Al. Staniszewski. 
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KUR J E R 

1930 Roku = 
"LL 
Požegnanie ustępujących 

ministrów. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym ustępujący 
ministrowie pożegnali się ze swoimi 
pracownikami. 

W Min. Spraw Wewnętrznych 
w wielkiej sali konferencyjnej gen. 
Sławoj-Składkowski pożegnał się ze 
szczelnie zapełniającymi pokój urzę- 
dnikami wszystkich gałęzi admini- 
stracji. 

Jednocześnie podsekretarz stanu 
p. Pieracki powitał nowomianowa- 
nego ministra p. Józewskiego, który 
odpowiedział krótkiem przemówie- 
niem. 

W Min Sprawiedliwości odbyło 
się pożegnanie p. min. Cara, a w 
Min. Rolnictwa p. min. Niezabytow- 
skiego. 

Pożegnanie 
min. Moraczewskiego. 

WARSZAWA, 30,XII (Pat). W 
dniu dzisiejszym o godzinie ||-ej 
zebrali się urzędnicy Ministerstwa 
Robót Publicznych, celem pożegna- 
nia ustępującego ministra Robót 
Publicznych inż, Moraczewskiego. 

Pan minister w dłuższem prze- 
mówieniu podziękował urzędnikom 
za gorliwą pomoc, jakiej doznał z 
ich strony w przeprowadzeniu cią- 
żących na nim zadań i wyraził ży- 
czenie dalszej pomyślnej pracy oko- 
ło rozwoju techniki w państwie. 
imieniu Ministerstwa pożegnał ustę- 
pującego ministra podsekretarz sta- 
nu inż. Górski. Imieniem Związku 
Inżynierów przemawiał inż. Łapiń- 
ski Wreszcie jeden z urzędników 
Ministerstwa dał wyraz żalowi, z 
jakim pracownicy żegnają ustępu- 
jącego ministra. 

Gen. Składkowski zastępcą I 
wicemin. spraw wojskowych. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 
Jak się dowiadujemy b. minister 

spraw wewnętrznych gen. Skład- 
kowski zostaje natychmiast powo- 
łany do czynnej służby w wojsku i 
będzie mianowany zastępcą I wice- 
ministra spraw wojskowych i szefa 
administracji armii. 

Wyjazd min. Zaleskiego n4 
sesję Rady Ligi Narodów. 
WARSZAWA. 30XII. (Pat). P. 

minister spraw zagranicznych August 
Zaleski wyjeżdża do Genewy na 
styczniową sesję Rady Ligi Naro- 
dów prawdopodobnie dnia 8 lub 9 
stycznia. 

Wyższa instytucja naukowa 
ukraińska. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

Min. oświaty przygotowuje pro- 
jekt rozporządzenia o Instytucie 
Ukraińskim. Instytut mieścić się bę- 
dzie w Warszawie i byłby instytu- 
cją pokrewną naszej Akademji Umie- 
jętności. 

  

Dymisja rządu egipskiego. 

KAIR, 30.XII (Pat). Agencja 
Reutera dowiaduje się, że premier 
Adly-Pasza złoży dziś w południe 
dymisję rządu. Zgodnie ze zwycza- 
jem król Fuad powierzy misję utwo- 
rzenia nowego gabinetu przywódcy 
większości Nahas Paszy. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
POSEŁ LITEWSKI W SKANDYNAWJI. 

; Jerzy Sawickis. został mianowany posłem 
Litwy w Danji, Szwecji i Norwegji. 

ORGAN LUDOWCÓW 0 SYTUACJI 
W POLSCE. 

„Lietuvos Żinios w art. wstępnym nawią- 
zując do pojednawczej polityki marsz. Pił- 
sudskiego wzgłędem Sejmu polskiego, pod- 
kreśla, że ustępliw: tę obozu „piłsudczy- 
ków* należy przypisać ich przeświadczeniu 
o niemożliwości dokonania nowego przewro- 
tu w warunkach, w jakich obecnie znajduje 
się Polska. Dziennik ludowców litewskich 
podkreśla, że — w związku ze złagodzeniem 
się atmosfery politycznej w kraju — Polska 
ponownie uzyskała utracone zaufanie zagra- 
nicą. „Wiele — pisze wkońcu dziennik — 
można zarzucić obozowi piłsudczyków, wsze- 
lako sprawiedliwość nakazuje przyznać, że 
obóz ten w krytycznym momencie rozumuje 
o wiele trzeźwiej, niż władcy niektórych kra- 
jów, którzy wszystko stawiają na va banque 
i bezmyślnie igrają losem państwa”. 
DOKOŁA ZAŁOŻENIA LITEWSKIEJ FLO- 

TY HANDLOWEJ. 
W najbliższych dniach, z inicjatywy lite- 

wskiego związku marynarzy ma się odbyć 
narada w sprawie założenia litewskiej floty 
handlowej. 

Inicjatorzy opracowali szczegółowy me- 
morjał w tej sprawie. Memorjał wskazuje, 
iż przez port Kłajpedzki przechodzi rocznie 
przeszło 600 tys. tonn towarów (200 tys. 
tonn przypada na wywóz i 400 tys. na wwóz) 
Corocznie wypada płacić 15 milj. lit. w ob- 
cej walucie za przewóz towarów. To zjawis- 
ko mogłoby być usunięte, gdyby się miało 
własną flotę handlową. 

ZAWIESZENIE WYDAWNICTWA PISMA 
LITEWSKIEGO. 

Zawiesiło swe wydawnictwo pismo „Ge- 
rowe* (Dobrobyt), poświęcone sprawom ko- 
operacji wiejskiej. 

NOWE KONSULATY LITEWSKIE. 

W związku z wejściem w życie (od No- 
wego Roku) nowej ustawy o emigracji, pow- 
stać ma szereg nowych konsulatów w kra- 
jach, do których uchodźtwo głównie się kie- 
ruje (w pierwszyna rzędzie Kanada i Afry- 
ka Poluda.). 

      

Wa E Nr Saka) 

Życiorysy nowych ministrów. 
Nowy minister Spraw Wewnętrznych p. 

Henryk Józewski, syn Walerego i Józety 

ze Święcickich, urodził się w Kijowie w ro- 

ku 1892. Szkołę średnią oraz studja mate- 

matyczne ukończył w Kijowie. W roku 1914 
stanął na czele filareckiej organizacji mło- 

dzieży postępowo - niepodległościowej. W 

grudniu 1914 r. objął komendę naczelną 

III-go okręgu POW. Podczas całej wojny 

światowej pracował w POW. i w roku 1919 

objął znowu komendę naczelną po Ś. p. ma- 

jorze Wiktorze Czarnockim. Z początkiem 

1920 r. przybył do kraju i brał czynny udział 

w realizacji akcji połsko-ukraińskiej, w myśl 

koncepcji Marszałka Piłsudskiego. Od 1921 

roku do 1926 żadnego oficjalnego stano- 

wiska nie piastował. W maju 1926 r. powo- 

łany został na członka gabinetu przy preze- 

sie Rady Ministrów, a po wyjeździe szefa 

tego gabinetu p. Wacława Grzybowskiego, 

na stanowisko posła R. P. w Pradze czeskiej, 

objął kierownictwo gabinetu premjera. 

W lipcu 1928 r. mianowany został wojewodą 

wołyńskim, którą to godność piastował do 

ostatniej chwili. (Pat.) 

Dr. inžynierji Maksymiijau August Anto- 

ni Matakiewicz urodził się 27 czerwca 1876 

roku w Niepołomicach w Małopołsce. Szko- 

ły powszechną i średnią ukończył w Krako- 

wie, studja techniczne zaś na politechnice 

lwowskiej, gdzie uzyskał stopień doktora 

nauk technicznych. Był asystentem kon- 

struktorem przy katedrze budownictwa wod- 

nego w politechnice Iwowskiej. Odbył licz- 
ne podróże naukowe zagranicą. Od roku 
1900 pełnił służbę w charakterze inżyniera 

w b. galicyjskiem Namiestnictwie we Lwo- 
wie, gdzie prowadził sekcję hydrometryczną 
dla studjów przy regulacji rzek. Budował 
port na Wiśle w Nadbrzeziu, a następnie 
w czasie trzyletniego urlopu projektował 
i budował wodociągi w Tarnowie. W roku 
1908 mianowany został profesorem nadzwy- 
czajuym politechniki Iwowskiej, a w roku 
1911 profesorem zwyczajnym budownictwa 
wodnego na wydziale inżynierji politechniki 
lwowskiej. Członek Rady Miejskiej we Lwo- 
wie, był pierwszym zastępcą Komisarza 
Rządu m. Lwowa. Jest członkiem czynnym 
Akademji Nauk Technicznych w Warszawie, 
członkiem czynnym Polskiego Towarzystwa 
Naukowego we Lwowie itd. Jest komando- 
rem orderu Odrodzenia Polski. W latach 
1910—1913 był dziekanem wydziału inży- 
nierji na politechnice lwowskiej. W r. akad. 
1919/20 był pierwszym rektorem politechniki 
lwowskiej w Polsce Odrodzonej. Prof. Ma- 
takiewicz jest prezesem komisji egzaminów 
dyplomowych na wydziale inżynierji lądo- 
wej i wodnej politechniki lwowskiej oraz 
członkiem komisji egzaminacyjnej dla inży- 
nierów cywilnych budownictwa. Wydał cały 
szereg prac naukowych drukiem w języku 
polskim, francuskim i niemieckim. (Pat.) 

P. Wiktor Leśniewski, urodzony dnia 
28 grudnia 1886 r. w Warszawie, wykształ- 
cenić średnie otrzymał w 8-klasowem gim- 

nazjum filologicznem w Warszawie. Biorąc 
, Szynny udział w ówczesnem oświatowem 

i politycznem życiu młodzieży szkolnej, jako 
członek, a następnie przez czas dłuższy kie- 
rownik tajnej organizacji samokształcenio- 
wej, był jednym z organizatorów strajku 
szkolnego. 

Wyszedłszy z kl. 8-mej gimnazjum wsku- 
tek wypadków 1905 r., P. Leśniewski zdał 
jako ekstern egzamin dojrzałości w 8-kl. 
gimnazjum polskiem gen. Chrzanowskiego 
w. Warszawie, później zaś maturę rosyjską 
w Pernawie, poczem odbył studja prawnicze 
na wydziale prawnym uniwersytetu peters- 
burskiego. Na służbę państwową p. W. Leś- 
niewski wstąpił dnia 1 kwietnia 1917 r., 

obejmując słanowisko referenta prawnego 

w Komisji Handlu Departamentu Społeczne- 

go b. Tymczasowej Rady Stanu. Z chwilą 

skasowania tego Departamentu p. Leśniew- 

ski przeszedł na służbę do Ministerstwa Rol- 

nictwa, w którem od tego czasu do chwili 

obecnej bez przerwy pracuje, zajmując ko- 

łejno stanowiska: starszego referenta, radcy 

ministerjalnego i kierownika Sekretarjatu 

Ministra, naczelnika Wydziału Prezydjalne- 

go, dyrektora Departamentu Ogólnego, od 

dnia zaś 14 maja 1928 r. — wiceministra 

Rołnictwa. 

P. Wiktor Leśniewski, pracując w Mini- 

sterstwie Rolnictwa od chwili jego powsta- 

nia, uczestniczył we wszystkich pracach 

organizacyjnych tego Ministerstwa, w szcze- 

gólności zaś wiele pracy poświęcił opraco- 

waniu ustawodawstwa rolniczego. — (Ра!.) 

Feliks Dutkiewiez, syn znakomitego praw- 

nika i wybitnego znawcy prawa hipotecz- 

nego, dziekana Szkoły Głównej, urodził się 

w Lublinie w r. 1872. Po ukończeniu tamże 

gimnazjum w r. 1892 wstąpił na wydział 

prawa uniwersytetu warszawskiego, w dru- 

gim jednak roku swych studjów został ze- 

słany do gubernji Ufimskiej za udział w ma- 

nifestacjach na ulicach Warszawy, urządzo- 

nych z okazji rocznicy powstania Kilińskie- 

go. W r. 1896 rozpoczyna ponownie studja 

prawnicze na uniwersytecie dorpackim, gdzie 

bierze czynny udział w „Oświacie*, stowa- 

rzyszeniu młodzieży postępowej. Za kolpor- 

taż pierwszego pisma P. P. S. „Przedświt 

został wtrącony do Cytadeli, a następnie 

deportowano go do Wschodniej Syberji. Ze 

względu na brak sił prawniczych zapropo- 

ńowano mu objęcie służby w jednej z kan- 

celaryj sądowych, jednocześnie pozwolono 

mu na zdawanie egzaminu państwowego, 

bez dopuszczenia wszakże do studjów na 

uniwersytecie. Od roku 1904 zajmował ko- 

lejno stanowiska sędziego śledczego w Irkuc- 

ku, sędziego pokoju w Krasnojarsku. Rewo- 

lucja rosyjska roku 1917 zastaje go na sta- 

nowisku sędziego śledczego w Kiszyniowie, 

tutaj zostaje wybrany członkiem Rady. Miej- 

skiej, a następnie naczelnikiem milicji. Jako 

poseł z ramienia ludności polskiej na sejm 

bessarabski, odegrał wybitną rolę w dziełe 

utrzymania ładu w wyzwalającej się Bessa- 

rabji. Za zasługi, położone dla sprawy unie- 
zależnienia tego kraju i przyłączenia go do 
Rumunji został przez naród rumuński na- 

grodzony przydzieleniem mu 50 ha ziemi na 
własność. W szczególnie wdzięcznej pamię- 
ci miejscowego społeczeństwa i narodu ru- 
muńskiego zapisało się przemówienie jego, 
wygłoszone na historycznem posiedzeniu 
sejmu bessarabskiego Stafuł Tzarei, na któ- 
rem zdecydowano przyłączyć Bessarabję do 
Rumunji. Był jedynym posłem mniejszościo- 
wym, który głosował za przyłączeniem 
Bessarabji do Rumunji. Po powrocie w roku 
1918 do kraju obejmuje stanowisko wiee- 
prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. 
W tym czasie zostaje dełegowany na Kresy 
Wschodnie, jako szef sekcji sprawiedliwości 
zarządu cywilnego Ziem Wschodnich. W ro- 
ku 1920 zostaje mianowany wiceprezesem 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W tym 
samym czasie pełnił funkcję przewodniczą- 
cego komisji oszczędnościowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości, a następnie komisarza 
oszczędnościowego. W roku 1924 w gabine- 
cie Władysława Grabskiego został skalna: 
wany podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, wkrótce jednak pe- 
wraca do swego umiłowanego zawodu i obej- 
muje zpowrotem stanowisko wiceprezesa 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na którem 
pozostawał do stycznia r. 1929, kiedy to zo- 
stał zamianowany prezesem tegoż Sądu. 
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Votum ufności dla rządu Tardieu. 
PARYŻ (Pat) Izba deputowanych 

316 głosami przeciwko 271 odrzuciła 
pierwszeństwo głosowania nad po- 
rządkiem dziennym, zaproponowa- 
nym przez socjalnych radykałów w 

sprawie Międzynarodowego Banku 
Wypłat, nastąpnie zaś przez podnie- 
sienie rąk uchwaliła votum zaufania 
dla rządu. 

Artykuł Herriot'ta w sprawie rozbrojenia 
na morzu. 

Zaniepokojenie wzrostem floty niemieckiej. 

WIEDEŃ, Pat. B. francuski prezes 
Rady Ministrów Herriot zamieszcza w 
„Neue Freie Presse* artykuł w spra- 
wie rozbrojenia na morzu. Przedsta- 
wiwszy w ogólnych zarysach stano- 
wisko Francji w tej sprawie, Herriot 
zaznacza, że nawet najbardziej po- 
kojowo usposobione koła francus- 
kie zaniepokojone są odbudową. 
Ze swemi 8-miu motorami Giesela 
będą one miały po 50.000 koni pa- 
rowych; w ten sposób dotychczesowe 
krążowniki francuskie będą prze- 
starzałe, a nawet krążowniki an- 
gielskie i amerykańskie będą za- 
grożone. 6 krążowników tego typu 

floty niemieckiej, na którą zanosi 
się w niedługim czasie, Na podsta- 
wie traktatu wersalskiego Niemcy 
mogą wybudować 6 krążowników bez 
ograniczenia ilości armat Podczas 
gdy dia Francji konferencja waszyn- 
gtońska ustaliła kaliber 8 cali, czyli 
20,3 cm., nowe niemieckie pancerni- 
ki będą miały armaty kalibru 280 mm. 
nie będzie miało za zadanie odbywa- 
nie tylko wycieczek na Bałtyku. De- 
legaci na konferencję londyńską nie- 
chaj sobie uprzytomnią, że Rosja 
sowiecka będzie mogła. zamówić so. 
bie w Niemczech bez żadn”ch prze- 
szkód podobne okręty wojenne. 

Ta ESA 

Delegacja iapońska przybyła na konferencję 
morską. 

LONDYN (Pat) Przybyła tu ja- 
pońska delegacja na konferencję 
morską 5-ciu mocarstw. Na czele de- 
legacji stoi b. premjer Wakatsuki, 
Jego zastępcą iest minister Marynar- 

ki admirał Takarabe. Delegaci japoń- 
scy odbędą wstępne konferencje z 
władzami brytyjskiemi, na tych sa- 
mych podstawach, co konferencje, 
odbyte w Stanach Zjednoczonych. 

Konsekracja arcybiskupa Paryża. 
CITTA DEL VATICANO, (Pat) Dzi- 

siaj rano Ojciec Święty przystąpił głę- 
boko wzruszony do uroczystego aktu 
konsekracji biskupiej ks. kardynała 
Verdier. W uroczystości wzięli udział 

członkowie korpusu dyplomatycznego- 
członkowie świętego koliegjum kar, 
dynałskiego, liczni biskupi i arcy- 
biskupi oraz liczne grono przedstawi- 
cieli społeczeństwa francuskiego. 

Gwałtowna burza. 
ROUEN, 30.XII. (Pat). W Rouen i okoli- 

ey Srożyła się gwałtowna burza, która wy- 
rządziła wiele szkód. Wieher powyrywał 
znaczną ilość drzew. W fvetot zawaliła się 
wieża ratuszowa, a w Sain-Omer dzwonnica 
Wiatr przewrócił również wagon, przyczem 

4 osoby z pośród pedróżnych odniosły rany. 
BREST, 30.XII. (Pat). Gwałtowna barza 

zerwała wiele dachów i powyrywała z ko- 
rzeniami drzewa. Klika statków doznało 
uszkodzeń. 

Nr. 297 (1642) 

50-cio letni Stalin. 
Dzisiaj jest już faktem, że Stalin 

jest osobistością historyczną. W pro- . 
wadzić pańswo tak wielkie, jak 
ZSSR, na nowe zupełnie tory ży- 
cia państwowego. nieznane w in- 
nych krajach, może jedynie osobi- 
stość historyczna. Mało który z wiel- 
kich działaczy  polityczno spałecz- 
nych obchodził piečdziesięcioletni 
jubileusz swych urodzin w chwili 
dla siebie tak pomyślnej, jak Stalin, 
który w uroczystej tej życia swego 
chwili zakończył właśnie cały komp- 
leks prac, pozwalający mu stanąć 
przed światowem i sowieckiem spo- 
łeczeństwem, jako zwycięsca i dyk- 
tator prawdziwy, jako człowiek, któ- 
remu posłuszna jest nietylko miljo- 
nowa armja organizowanych komu- 
nistów, lecz i stumiljonowa ludność 
rosyjskiego kolosa. Czyż nie leży 
w proch zmieniona pod jego no- 
gami cała tak grożna ongiś dla dyk- ' 
tatora opozycja Trockiego? Czy 
główny jej przywódca nie przebywa 
na wygnaniu zdała do stworzonego 
przed jedenastu laty przy jego czyn- 
nym udziale państwa proletarjackie- 
go? Czy w biurku Stalina nie spo- 
czywa najnowsza deklaracja t zw. 
„odchyleniowców prawicowych* (Bu- 
charina, Rykowa i Tomskiego), re- 
zygnujących uroczyście ze swyc 

przekonań opozycyjnych i przyzna- 

jących się do „popełnionych błę- 
dów?" Czyż w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy nie potwierdziły najrozma- 
itsze instancje sowieckie tej pięcio- 
letniej marszruty Stalina, która wpro- 
wadzić ma Rosję na tory wzmożonej 
industrjalizacji kraju i zrewolucjono- 
wania wsi? Czyż nie wznieciły się 
w całym kraju liczne ognie i ogniki 
walki klasowej, zmierzającej 
„oczyszczenia* Rosji z resztek „chwa- 
stow kapitalizmu“? Czyż na Dale- 
kim Wschodzie nie stoi w pogoto- 
wiu wojennem armja czerwona, ma- 
nifestująca swą gotowość bronienia 
granic ZSSR? Czyż energiczna po- 
stawa Sowietów nie skłoniła Chiń- 
czyków do kapitulacji i do zapew- 
nienia. jJRosjitego minimum spokoju 
który est jej dla realizacji swych, 
planów wewnętrznych potrzebny? 
Czy w Londynie nie urzęduje już 
ambasador sowiecki, a jego kolega 
angielski w Moskwie? 

Na wszystkie te pytania, które 

związane są bezpośrednio z imie- 

niem Stalina, nie można odpowie- 
dzieć inaczej, jak: tak, tak, tak... 

Tak jest, Stalin, solenizant-Sta- 

lin, który w tych dniach w uroczy- 

sty sposób obchodził pięćdziesięcio- 
lecie swych urodzin, jest dzisiaj tym, 
który w Rosji triumfuje. On jeden 
przewidział bieg wypadków poli- 
tycznych i ekonomicznych, on je- 
den nie popełnił dotychczas anijed- 

nego błędu. To też Jozef Wisarjo- 
nowicz Stalin jest dzisiaj najpopu- 
larniejszym człowiekiem w całej Ro- 
sji, jest riieograniczonym dyktato- 
rem, jest alfą i omegą sowieckiej 
rzeczywistości. | z pewnością zbyt 

wielkiego błędu nie popełniają ci 
entuzjaści obecnego dyktatora 

którzy twierdzą, iż jest on natural- 

nym następcą Lenina. Trzeba przy- 

znać, że Stalin jest najwierniejszym 
uczniem Lenina, że zawsze stał na 
straży czystości jego doktryny, za- 

wsze czuwał nad tem, by nie 

puścić do najmniejszego choćby od- 

chylenia od linji Lenina. Przytem 
jest Stalin człowiekiem niezwykle 
sprytnym i mądrym. On wie dobrze, 
że zbyt dobitne podkreślanie zasad 
dyktatorskich mogłoby wywołać 
wśród ludności pewne zastrzeżenia. 
To też Stalin nigdy nie daje od- 
czuć swym „wiernym poddanym* 
swej bezpośredniej mocy dyktator- 
skiej, lecz zawsze działa za pośred- 
nictwem całej armji oddanych mu 
„przywódców ludu". Kto nie zgłę- 
bił dotychczas wszystkich tajników 
systemu bolszewickiego, ten mógłby 
dziś jeszcze sądzić, że Śtalin jest 
tylko jakimś zewnętrznym reprezem- 
tantem zbiorowej woli tych wszyst- 
kich, co tworzą opinię publiczną 
partji i kraju. Napozór równy mię- 
dzy równymi jest jednak Stalin naj- 
istotniejszym i  najprawdziwszym 
dyktatorem, dyktujacym swą wolę 
przeszło stu miljonom mieszkańców 
Unji sowieckiej. 

Popularność ipotęga Stalina zwią- 
zana jest jednak z jedną rzeczą: z 
pięcioletnim planem gospodarczej 
przebudowy Rosji. Z planem tym 
stoi i pada potęga czerwonego dyk- 
tatora. Narazie realizacja tego pla- 
nu odbywa się pomyślnie. Ale trze- 
ba też wiedzieć, że w swem pierw- 
szem stadjum plan pięcioletni naj- 
łatwiejszy jest do wykonania. Już 
dzisiaj rozlegają się w niektórych 
kołach sowieckich głosy zwątpienia. 
Czy też wyniszczona wojną i rewolu- 
cją Rosja podoła temu wszystkiemu, 
czego wymagać będą od niej dalsze 
fazy „piatiletki"*? Stalin wierzy, że 
podoła, a wraz z nim wierzą wszy- 
scy staliniści. Ale i oni mogą się 
mylić. A kiedy się okaże, że Stalin 
się omylił, to „przyznawanie się do 
popełnionych błędów* już nie wy- 
starczy. Wtedy runie wszystko, co 
na „piatiletce“ tej miało się opie- 
rać, wtedy runie i Stalin, który ni- 
gdy dotychczas się nie mylił... i 
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-.. Benedykt Dylewski med. 

st. asystent Kliniki Uszno-Gardianej U.8.B. 
powrócił. 

Choroby: uszu, nosa i gardła, 
wady mowy i głosu, 

Ordynuje od 5-6 pp. Św. Jąńska Li m. 2 
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„ujęły 3 poszukiwanych 

| ły z sąsiedniej ecki, ni 

-sząc się z zamiarem skrócenia sobie życia, 
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w rejonie odcinka gra- 
bezpieczeństwa 

fałszerzy paszportów 

książeczek wojskowych, którzy chcąc ujść 

szed ścigającą ich sprawiedliwością . usiło- 

wali w sposób nielegalny przedostać się za- 

Nocy onegdajszej 

JEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Ujęcie sztabu bandy fałszerzy. ‚ 

granicę. Wśród aresztowanych znajduje się 

również niejaki Kagan z Warszawy, główny 

organizator i szef tej przez dłuższy czas bez- 

karnie grasującej bandy tałszerzy. 
Wszystkich aresztowanych przekazano do 

dyspozycji władz śledczych. 

W piwnicy szukał śmierci. 

We wsi Rusaki, gm. głębockiej niejaki 

Piotr Szewczonek, z profesji służący przyby- 

wsi Obręb Łastowiecki, no- 

ukrył się przed okiem ludzkiem w piwnicy 

jednej z chat i zabił się wystrzałem z rewol- 
weru. 

Policja celem ustalenia powodu rozpaczli- 
wego kroku wdrożyła dochodzenie, 

  

Pod wpływem działania oparów alkoholowych 

Kacper Wojtktewiez, mieszkaniee kolonji 

Stary Twór, sa j się w obrębie gminy 

inezajskiej, pow. postawskiego, będąc pod 

wpływem nadmiaru ałkohołu, podpalił swą 

"własną stodołę. 

spalił cały swój dobytek. 
Pożar strawił zabudowanie, a z niem ca- 

ły zapas tegorocznych zbiorów. 
Straty wynoszą 3000 zł. 
Wojtkiewiczem, który przyznał się do 

czynu, zajęły się władze Śledeze. 

włamanie do fabryki Mozera. 

Pastwą złodzieja stały się pasy transmisyjne. 
Złoczyńców ujęto. 

Do fabryki Mozera, znajdującej się w No- 

wej Wiłejce przez uczyniony podkop dostał 

się złoczyńca, który, najwidoczniej dobrze 

„obeznany z terenem skradł pasy transmisyj- 

ne, wartości około 1000 zł. 3 

Wdrożone śledztwo doprowadziło do u- 

_jęcia sprawcy w osobie Napoleona Szukisa, 

zamieszkałego przy ul. Rossa 5. 

Szukis do winy przyznał się i wskazał że 

skradzione pasy znajdują się u niejakiego 

Litmana Polesznika (ul. Zawalna 32) od któ- 

rego istotnie pasy odebrano i zwrócono za- 

rządowi fabryki. 
Zarówno Szukisa jak też i Polesznika 

przekazano do dyspozycji władz sądowo- 

śledczych. 

NOWOGRÓDEK 
+ Z rachu organizacyjnego akademików 

nowogródzian w Warszawie. Na terenie 

Warszawy akademicy nowogródzianie Są 

zorganizowani w związek akademików woj. 

nowogródzkiego i byłej ziemi mińskiej. 

Związek ten, utworzony kilka łat temu przez 

Romanowicza, Soplicę i innych, w począt- 

kach roku bieżącego przeszedł, podobnie jak 

prawie wszystkie koła akademickie ziem 

wschodnich, pewien kryzys, który się wyra- 

ził przekazaniem władzy tymczasowemu 

komisarzowi kol. Lityńskiemu. Obecnie jed- 

nak ujawniły się w organizacji Związku za- 

sadnicze zmiany na lepsze. Przed paru ty- 

<godniami odbyło się walne zebranie, na któ- 

tem wybrano zarząd związku następujący: 

prezes — Soplica Michał, wiceprezesowie — 

Petrozołin i Goiżewski. Poza tem do zarzą- 

du weszły koleżaki: Bułhakówna, Buksicka, 

Janiszewska i Petrozolinówna oraz k.k. Jan- 

kowski i Sak. Na tem zebraniu uchwalono 

równiea rozwinąć działalność kulturalną 

i towarzyską, Samopomocową zaś uniemożli- 

ia narazie brak funduszów. Na odbytem 

"wkrótce po wyborach drugiem zebraniu po- 

- słanowiono urządzić przed Wielkanocą co- 

najmniej cztery odczyty oraz bale. 

7 poczynań na bliższą metę powzięto za- 

-chęcić członków związku do wzięcia jak naj- 

_liczniejszego udziału w akcji Tygodnia Aka- 

demika w Nowogródczyźnie, który się roz- 

'pocznie 31 stycznia oraz urządzić herbatkę 

z łamaniem się opłatkiem. Planowany wie- 

czór odbył się 15 grudnia b. r. w sali gimn. 

<Kulwiećjia w Warszawie. Wziął w nim udział 

zaproszony przez zarąd p. pos. Rdułtowski 

z mowogr. regjonalnej grupy B. B. Przed 

rozpoczęciem łamania się opłatkiem pos. 

Rdułtowski przemówił do zebranej młodzie- 

ży akademickiej, wzywając ją do pracy świa- 

„domego wytwarzania polskiej inteligencji 

kresowej, mającej zarazem poczucie samo- 

istnych właściwości i potrzeb owogród- 

<zyzny. Następnie przemawiali prezes 

związku M. Soplica i Soplica Jan. Pierwszy 

podkreślił chęć do pracy członków, drugi 

poruszył sprawę regjonalizmu. Wkońcu od- 

było się łamanie się opłatkiem, herbatka 

i gry towarzyskie, zakończone odśpiewaniem 

kilku kolend. 

Przy zakończeniu wieczoru prezes przy- 

pomniał zebranym o ich moralnym obowiąz- 

ku zgłoszenia się w czasie Świąt Bożego Na- 

rodzenia do powiatowych komitetów Ty- 

godnia Akademika w Nowogrėodezyznie 

a wzięcia w nim czynnego udziału. ms. 

OLECHNOWICZE 
+ Wieezorza wigilijaa w Zw. Strzelec- 

im. Dnia 24 grudnia r. b. w Olechnowi- 

»czach na . pograniczu z Rosją Sowiecką, 

miejscowi Przyjaciele Związku Strzeleckiego 

z zawiadowcą stacji p. Olszewskim na czele 

zebrali między sobą pewną kwotę na urzą- 

dzenie wieczerzy wigilijnej dla miejscowych 

„członków Związku Strzeleckiego. 

Zebranie mosiło podniosły nastrój ro- 

„dziuny, gdzie obecni bez różnicy stanowiska 

i wyznania dzielili się tradycyjnym opłat- 
kiem. W czasie wieczerzy zostało wygłoszo- 
nych kilka przemówień o znaczeniu tego 
-dnia, a między innemi zkołei przemówił 

%siądz wyznania prawosławnego, który «%a- 

znaczył, jak winni obywatele być wdzięczni 

Państwu Polskiemu za opiekę i wolność su- 

mienia w przeciwieństwie do obywateli raju 

bolszewickiego. Następnie zebrani odśpie- 

wali kolędy, zaś na zakończenie odśpiewali 

pod przewodnictwem miejscowego komen- 

danta pol. państw. p. Zarcesa „Jeszcze Pol- 

ska nie zginęła" i „Pierwsza brygada”. 

Z sumy zebranej pozostała jeszcze dość po- 

kaźna kwota, która zostanie użyta na cele 

oświatowe Związku Strzeleckiego w Olech- 
nowiczach. Z tego widać, że rubieże wscho- 
dnie Polski mają już gotowych obrońców 
i nie dadzą się wciągnąć do wrogiej Państwu 
agitacji. L 

Należy przykłasnąć i podziwiać zapał 
miejscowych pracowników kolejowych, któ- 
rzy umieją i rozumią dążenie do potęgi 
i rozwoju Polski. 

Szczęść Boże nadal w tej pracy. 
Obecny. 

ŚWIĘCIANY 
+ Nowe Koła Młodz. Wiejskiej, We wsi 

Kłaczuny, gm. podbrodzkiej odbyło się w ło- 
kalu szkoły powszechnej organizacyjne ze- 
branie Koła Młodzieży Wiejskiej przy udzia- 
le trzydziestu kilku uczestników, którzy zapi- 
sali się na członków Koła. Do zarządu wy- 
brano: prezesem nauczycielkę Marję Urba- 
nowiczównę, wiceprezesem Kazimierza Bo- 

rodę, rolnika, skarbnikiem rolnika Józefa 
Orłowskiego, sekretarzem rolnika Konstan- 
tego Markiewicza. 

— We wsi Baranie, gm. Żukojnie powsta- 
ło Koło Młodzieży Wiejskiej. Na zebraniu 
organizacyjaeem po przyjęciu statutu zapi- 
sało się do Koła 17 członków. Prezesem wy- 

brano Leoną Kuczyńskiego, wiceprezesem 
Romualda Czerniawskiego, sekretarzem 
Wiktorję Rabowiczównę, skarbnikiem Marję 
Kuczyńską. Do komisji rewizyjnej wesz- 
li: Jan Bujko, Wacław Rabowicz i Stanisław 
Bujko. 

POSTAWY 
-+- Organizacyjne zebranie Tow. Przy- 

jaciół Strzelca odbyło się tu przed paru 
dniami. Przewodniczył starosta Niedźwiec- 
ki. Przyjęto statut i wybrano zarząd, do 
którego weszli: starosta W. Niedźwiecki, 
komendant P. K. U. mjr. Eugenjusz Kamiń- 
ski, zastępca starosty Kazimierz Protasie- 
wicz, ks. Feliks Kaczmarek, kierownik szko- 
ły powszechnej Eugenjusz Balcerek, wójt 
Czesław Mikucki, urzędnik starostwa Ta- 
deusz Kozubski, instr. oświaty pozaszkolnej 

M. Wardziak i dr. Stefan Moroz. Do ko- 
ji rewizyjnej weszli: naczelnik Kasy 

Skarbowej Paweł Kozłowski, obrońca sądo- 
wy August Izdebski, inspektor ubezp. wza- 
jemnych Jan Markiewicz, urzędnik Kasy 
Komunalnej Leonard Michałowski i urzęd- 
nik starostwa Władysław Kleczkowski. Do 
sądu honorowego: Roman Turczynowicz, dr. 

Sobiesław Reyro i Cezary Sadowski. 

ŁUCZAJ 
+ Pożar wyrządził dotkliwe straty. W ko- 

łonji „Skwarcowo* w gm. łuczajskiej pow- 
stał pożar, którego pastwą padł dom miesz- 

kalny Jeremieja Rosołowskiego, wiele sprzę- 
tów domowych oraz 300 pudów zboża. 

Poszkodowany straty oblicza na 20.000 zł. 
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| „Gwiazdka“ w przezornej 
Ameryce. 

Amerykanie mają rozpowszechniony zwy- 
«zaj wzajemnego obdarzania się prezentami 
gwiazdkowemi na Boże Narodzenie. Jeżeli 
się ma liczną rodzinę i sporo przyjaciół — 
łatwo przewidzieć, ile taki miły zwyczaj 
kosztuje. 

Toteż mądrzy i przewidujący ameryka- 

nie, wiedząc, że ich taki nieunikniony wy- 
„datek co roku czeka, wymyślili sobie wcale 

dowcipny sposób na zebranie funduszu na 

ten extra wydatek. Mianowicie we wszyst- 
kich miastach amerykańskich powstały licz- 

me t zw. Kluby Gwiazdkowe. Rzecz polega 

ma tem, że członek takiego Klubu, chcąc 
ainiknąć zarówno kłopotów wyboru prezen- 
tów, jak i wydania odrazu większej sumy na 
ich zakup, układa przy pomocy Klubu swój 
budżet na ten cel, komunikuje Klubowi listę 
swojej rodziny i przyjaciół i — miesięcznie 
przez cały rok wpłaca określoną składkę, 

Klub troszczy się o wszystko: prowadzi re- 
jestry obdarowanych, co rok ustała typy 
i rodzaje prezentów stosownie do płci i wie- 
ku, zakupuje podarunki (standaryzowane...) 

i ła je według adresów. Trzeba wiele 
Ji i umiejętności organizacyjnych, aby 

zadowolić wszystkich, bo zarówno obdaro- 

wujący jak i obdarowani są członkami 

Klubu. 
Przenosząc tę trochę dziwną i zabawną, 

a jednak niepozbawioną racji praktycznej 
organizację na nasze stosunki i możliwości, 
moglibyśmy rzecz urządzić w sposób nastę- 

pujący: 
Ponieważ co rok czekają nas Święta Bo- 

ego Narodzenia i związane z tem specjalne 
wydatki na urządzenie, prezenty, zakupy 

it. p. — moglibyśmy zgóry przewidzieć, ile 
mniej więcej będziemy mogli wydać na na- 
stępne przyszłoroczne Święta, słowem zrobić 
już teraz, po żywem jeszcze doświadczeniu 
z tegorocznych Świąt. ten budżet nad- 
zwycaajny na rok następny. Prelimi- 
mowaną sumę rozdzielić na 12 miesięcy, za- 
łożyć sobie niezwłocznie KSIĄŻECZKĘ 

OSZCZĘDNOŚCIOWĄ w Pocztowej Kasie 

      

Oszczędności i wpłacić tam naszą pierwszą 
ratę na następne Święta. 

Oto nowa ideja ułatwienia sobie ciężaru 
pieniężnego na urządzenie Świąt bez wyko- 
lejenia się z normałnym budżetem grudnio- 

wym... 
A że wogóle nowoczesne życie bez oszczę- 

dzania nie do pomyślenia, przeto nasza 
ideja ma całkowitą i uzasadnioną podstawę 
życiową. Wprowadźmy to w życie już teraz, 
po tych świętach. aru następnych swiąt 
nie odczujemy zupełnie, bo będziemy mieli 
specjałny na to fundusz w P. K. O. 

  

    

Pochwała wina Makowskiego. 
A kiedy gości przy świątecznym stole, 

Podejmiesz z ochotą i radością w duszy, 
Żadna Ci chmurka nie siądzie na czole, 
Bo wmig ją „ZŁOTA RENETA* rozproszy. 

Boski to nektar — ba, lepszy od miodu, 

O każdej porze puhar chylić radzę, 
Chłodzący w upał — grzejący w czas chłodu, 
I w przytomności zachowa Twe władze. 

я Dia znawcy, smakosza nie jest to nowiną, 
Že w pieknej, kruszwickiej rodzi się krainie 
„ZLOTA RENETA“, pyszne polskie wino, 
Którego smak cudny w całym świecie słynie. 
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Šwietokradztwo. 
Śięgającą po skarbonkę kościelną ujęto. 

W niedzielę w kościele św. Kazimierza 
Rozalja Raszkiewiczówna schwyciła na go- 
rącym uczynku kradzieży puszki z ofiarami 
jakąś kobietę którą oddano w ręce policji. 

Okazało się, iż świętokradczynią jest He- 

lena Pawłowska, zamieszkała przy ul. Ra- 
duńskiej 80. 

Złodziejkę przekazano sędziemu  śled- 
czemu. В 

  

Fałszerz czeku Monopolu Tytonicwego ujęty. 
Podjęte 5000 zł. poszły na hulankę. 

W swoim czasie donosiliśmy o podniesie< 
niu 5000 zł. z Izby Skarbowej przez woźnego 
składnicy Monopolu Tytoniowego Wacława 
Grudzińskiego, który mając dostęp do Ыап- 
kietów czekowych i pieczęci wypełnił oblig, 
a zaopatrzywszy go w podrobiony podpis 
kierownika magazynu zrealizował bez trud- 
ności. 

Grudziński, mając pieniądze, porzucił ro- 

dzinę i zbiegł. Przypuszczano nawet że uk- 
rył się on poza kordonem. 

Okazało się jednak, że sprzeniewierca i 
fałszerz począł hulać, aż wpadł w ręce orga- 
nów wydziału śledczego. 

Aresztowany przyznał się do winy, 0Ś- 
wiadczył jednak, że pieniądze podjęte zdą- 
żył roztrwonić. 

  

Dziś: Sylwestra P. W. 

Jutro: Nowy Rok Obrz. 
  

Wschód słońca—g. 7 m. 17 

Zachód » —#, 15 ш. 25 

U. S. B. z dnia 30 XH —1929 roku 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 
Temperatura srednia: — 2 C9 
Opady w milimetrach: 1 
Wiatr: przeważ.zpoładniowy. 

Uwagi: pochmurno. 
Minimum: — 2 
Maximum: -- 3 

Tendencja barometr.: wzrost ciśnienia. 

KOSCIELNA 

— Poświęcenie nowego kościoła. W dniu 
20 b. m. we wsi Zastarzyńce gm. miorskiej 
odbyło się uroczyste poświęcenie nowozbu-, 
dowanego rzymsko-katolickiego kościoła pod 
wezwaniem św. Teresy. Poświęcenia doko- 
nał proboszcz miorski ks. R. Szirkowski 
w asystencji 6 księży. W uroczystości bar- 
dzo licznie wzięła udział ludność miejscowa 
i okoliczna. 

— Zakończenie starego roku. Dorocznym 
zwyczajem w dniu 31 b. m. o północy w Ba- 
zylice odprawiona będzie na zakończenie 
starego roku msza święta, na której mię- 
dzy innymi obecni będą przedstawiciele woj- 
skowości, władz, urzędów i organizacyj spo- 
łecznych. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 

— B. p. I. Bunimowiez. W niedzielę po 
południu zmarł w Wiłnie w sędiwym wieku 
(mając lat 93) jeden z najwybitniejszych fi- 
nansistów w naszem mieście b. p. Izraeł Bu- 
nimowicz. Zmarły jeszcze przed 50-ma prze- 
szło laty założył w Wilnie dom bankowy 
prowadzony obecnie przez jego syna pod 
firmą „Dom Bankowy Tobjasz Bunimowicz 
w Wilnie“. 

Swoją karjerę finansową rozpocząl jako 
13-letni chłopiec w kantorze wymiany. Dzię- 
ki swej energji i zdolnościom zaskarbił za- 
ufanie i uznanie właścicieli kantoru i szybko 
awansował. 

Własne interesy na szeroką Skalę zaczął 
prowadzić w raku 1866 podczas wojny pru- 
sko-austrjackiej. Wyjechał wtedy do Niżne- 
go Nowgorodu i Moskwy, gdzie zakupywał 
masowo złote i srebrne monety, które potem 
sprzedawał po znacznie wyższych cenach w 
Niemczech. 

Założony w roku 1875 dom bankowy 
przez cały czas i do dnia dzisiejszego odegry- 
wa dużą rolę w rozwoju ekonomicznym na- 
szego kraju. 

Zmarły był pozatem wybitnym działa- 
czem społecznym i filantropijnym i hojnie 
wspierał swych współwyznawców. Najwięcej 
go obchodziło Żydowskie Towarzystwo Do- 
broczynności. Gdy przystąpiono do budowy 
gmachu dla tego Towarzystwa, Bunimowicz 
ofiarował pierwsze 10.000 rubli. Potem gdy 
budowa gmachu była na ukończeniu, wła- 
snym kosztem wybudował ostatnie piętro. 
Piastował też godność prezesa zarządu wiel- 

kiej synagogi. 

URZĘD OWA 

— Noworoczne życzenia dla P. Prezy- 
denta Rzplitej i Rządu. Wzorem lat ubieg- 
łych w dniu t stycznia 1930 roku o godz. 
13-ej wojewoda wileński p. Władysław 
Raczkiewicz przyjmować będzie w górnych 
salonach pałacu życzenia noworoczne dla 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu 
od przedstawicieli władz cywilnych i woj- 
skowych, duchowieństwa, _ uniwersytetu, 
samorządu, stowarzyszeń i organizacyj spo- 
łecznych oraz społeczeństwa. 

LITERACKA — 
— „Dzieeko w twėrezošei literackiej ko- 

biet wileńskich*. Niniejszem powiadamiamy 
wszystkie osoby zainteresowane, że wieczór 
pod wyżej wymienionym tytułem odbędzie 
się dnia 9 stycznia 1930 r. w sali „Śród lite- 
rackich* w murach po-Bazyljańskich o go- 
dzinie 8-ej. 

Na treść jego złożą się „krótkie nowele 
z życia dziecka”. Szanowne autorki proszo- 
ne są o wybieranie ze swoich utworów pere- 

łek najbardziej żywych i — w miarę moż- 
ności — zabarwionych humorem. Rozmiar 

noweli nie pwvinien przekraczać 7—10 minut 

w czytaniu. 
— Nieliczni kandydaci do nagrody lite- 

raekiej m. Wilna. Jak wiadomo, z dniem 

1 stycznia 1930 r. upływa ostatni termin 

zgłaszania kandydatów do nagrody literac- 

kiej m. Wiłna. Dotychczas zgłoszone zosta- 

ły 3 kandydatury, a mianowicie: 1) mec. 

Antoniego Millera, 2) Bronisława Kretowi- 

cza (z Grajewa), który przedstawił do na- 

grody dzieło p. t. „O czem szumi Dewajtis', 

3) Jana Etgensa, reflektuje on do nagrody 

za dwie pisane wierszem powieści p. t. 

„Córka zbója* oraz „Złota rybka”. 

Nagroda literacka m. Wilna 

5000 zł. 

wynosi 

SPRAWY ROBOTNICZE 
—. Wstrzymanie akcji doraźnej. Z dniem 

1 stycznia 1930 roku skasowane zostaną 

wszystkie zasiłki dla bezrobotnych pracow- 

ników umysłowych, korzystających z t. zw. 

akcji doraźnej. 

Stan bezrobocia na terenie miasta Wilna 

zamyka się obecnie cyfrą 3485 osób, w tej 

liczbie mężczyzn 2677 i kobiet 818. 

W porównaniu z tygodniem poprzednim 

bezrobocie wzrosło o 88 osób. 

SPRAWY ZYDOWSKHŁ 
— Strajk żydowskieh handlowców jesz- 

cze trwa. W sytuacji strajkowej żydowskich 

pracowników handlowych nie zaszła żadna 

zmiana. Wczoraj przez p. Inspektora Pracy 

zwołana została konferencja obu stron. Kon- 

ferencja ta nie dała jednak żadnego rezul- 

tatu. Odbywają się również pertraktacje za 

pośrednictwem prezydjum Gminy Żydowskiej 

Pertraktacje te trwają już od kilku dni ale 

dotąd bez wyniku. 

NIKA 
Pozatem w niedzielę odbyła się w tej 

sprawie nadzwyczajna konferencja Rady Ok- 

ręgowej Związków Zawodowych. Konferen- 
cja zaaprobowała taktykę Związku Zawodo- 

wego Pracowników Handlowych i obiecała 
strajkującym swoje poparcie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Podziękowanie. Komitet organizacyj- 

ny „Tygodnia Opieki Polskiej nad Rodakami 
na obczyźnie* składa serdeczne „Bóg za- 
płać* wszystkim osobom, które przyczyniły 
się pracą swą lub ofiarą do pomnożenia 
funduszów Towarzystwa, a mianowicie: ks. 

superiorowi Rzymełko i p. dr. Śliwińskiej- 
Zarzeckiej za wygłoszenie pięknych odczy- 
tów, p. dyrektorowi Zełwerowiczowi za ofia- 
rę stu złotych, dyrektorom kina Helios za 
bezpłatne udzielenie sali na odczyt, Wileń- 
skiej Pomocy Szkolnej za bezinteresowne 
pożyczenie epidjaskopu, Redakcjom czaso- 
pism codziennych i Zarządowi Radja Wi- 
Jeńskiego za łaskawą pomoc w propagandzie 
Tygodnia, oraz wszystkim paniom, biorącym 
udział w kweście. Bardzo serdecznie dzię- 

kujemy również pp. księgarzom oraz wszyst- 

kim gimnazjom wileńskim za łaskawe zło- 

żenie ofiar w książkach, kóre już zostały 
wysłane rodakom naszym na obczyznę. 

— Spotkanie nowego roku przy staro- 
polskim miodzie uroczyście odbędzie się 
w Kole Polskiej Mac. Szkolnej im. Kościusz- 
ki przy ul. Turgielskiej 12. Wieczór będzie 
urozmaicony atrakcjami w ślicznie uleko- 
rowanej sali oraz współną fotografją. Po- 
czątek o godz. 9 wieczór. Wstęp dla człon- 
ków i zaproszonych gości 2 zł. Zaproszenia 
można otrzymać również przy wejściu 
wieczorem. 

— Sekretarjat Związku Sybiraków w no- 
wym lokalu. Sekretarjat okręgu wileńskiego 
Zw. Sybiraków przeniósł się do nowego lo- 
kalu — ul. Montwiłłowska 10 (Łukiszki), 
mieszkanie skarbnika zarządu p. A. Skrzyń- 
skiej-Olszewskiej. 

Godziny urzędowania od 4—5 po poł. 
z wyjątkiem świął i soboty. 

— Gwiazdka w Więzienia Stefańskiem. 
W niedzielę dnia 22 b. m. Patronat Więzien- 
ny przy czynnym i życzliwym udziale Za- 
rządu Więzienia zorganizował uroczystość 
dzielenia się opłatkiem w Więzieniu Stefań- 
skiem. 

Po odśpiewaniu kolend przez chór więź- 
niów przemówili do nich w serdecznych sło- 
wach naczelnik więzienia p. Urbanowicz, ks. 
kapelan i przedstawicielka Patronatu pani 
apl. adwokacki Sztukowska, na co odpowie- 
dział i złożył podziękowanie w imieniu to- 
warzyszy niedoli jeden z więźniów. 

Następnie przedstawicielki Patronatu i 
kapelan podchodzili do każdego z więźniów, 
dzieląc się opłatkiem i wręczając skromny 
upominek. 

Nie zapomniano również o tych, którzy 
byli zamknięci w celach. Członkinie Patro- 
natu zaniosły im tam opłatek i życzliwe sło- 
wa pociechy. Członkinie Patronatu w czasie 
tej wizytacji mogły stwierdzić nadzwyczajny 
ład, czystość i porządek w więzieniu, co przy- 
nosi zaszczyt włądzom tej instytucji. 

Podobra uroczystość odbyła się w wię- 
zieniu na Łukiszkach i w Schronisku dła 
dzieci więźniów im. Św. Stanisława Kostki. 

— Do matek i dzieci. Kończą się święta, 
choinka odegrała już w nich swoją cudną 
rolę, część zabawek chowa się na rok na- 
stępny, ale część zostaje zwykle odrzucona 
jako niepotrzebne. O te zbyteczne* prosi 
komitet kolonij letnich przy Tow. Przeciw- 
gruźliczem w celu urządzenia choinki dla 
najbiedniejszych chorych dzieci. Każda za- 
baweczka nużąca nasze milusińskie wywoła 
uśmiech radości biednych maleństw. Jak 
najwięcej więc uśmiechów. 

Zabawki oraz wszelkie drobiazgi choin- 
kowe prosimy przesyłać do dnia 3-go stycz- 
nia włącznie ul. św. Anny 2 m. 2. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebranie pszezelarzy. W dniu 3 stycz- 
nia 1930 roku o godz. 17 min. 30, czyli jak 
zwykle w pierwszy piątek po pierwszym, od- 
będzie się w lokału b. Wileńskiego Towa- 
rzystwa Rolniczego w Wilnie, przy ul. Za- 
walnej Nr. 9 miesięczne zawodowe zebranie 
pszczelarzy i sympatyków pszczelnictwa. 

Na zebraniu zostanie wygłoszony odczyt 
o nowszych zdobyczach praktyki pasiecznej 
oraz omówienie sprawy utworzenia większej 
spółdzielczej pasieki przemysłowej. 

  

— W noe sylwestrową. Mimo odczuwa- 
nego powszechnie kryzysu, tegoroczny Syl- 
wester zapowiada się niemniej imponująco 
niż w latach ubiegłych. Sekcja widowisko- 
wa wydziału finansowego magistratu otrzy- 
mała już kilkanaście zgłoszeń na zabawy 
sylwestrowe 

— Samorządy winne popierać turystykę. 
Jak się dowiadujemy, Ministerstwo Robót 

Publicznych i Ministerstwo Spraw Wew- 
nętrznych wydało zarządzenie do władz sa- 
morządowych w sprawie finansowego popie- 
rania turystyki.  Okólnik wskazuje na 
ogromne znaczenie gospodarcze turystyki 
dla rozwoju pewnych gałęzi przemysłu 
(hotelarstwa, kolejnictwa, konsumcji i t. p.). 

— Ruch autobusowy. Podajemy rozkład 

jazdy autobusów „Brockway*, które roz- 

poczną kursować w dniu 2 stycznia 1930 na 

linji Wilno — Grodno — Białystok. 

Odchodzą z Wiłna do Grodna i Białego- 

stoku: o godz. 5.30, 6.30, 11.30, 15.00 i 18.00. 

Odchodzą z Grodna do Białegostoku: 

© godz. 6.50, 11.00, 17.00 i 20.30. 

Odchodzą z Sokółki do Białegostoku: 

o godz. 8.00, 12.35, 18.35 i 22.10. 

Odchodzą z Białegostoku do Grodna— 

Wilna: o godz. 0.30, 5.50, 11.45 i 14.45. 

Odchodzą z Sokółki do Grodna i Wilna: 

o godz. 2.10, 7.10, 13.25 i 16.25. 

Odchodzą z Grodna do Wilna: o godz. 

4.00, 9.00, 12.30, 15.15 i 18.15. 

Podróż trwa: Wilno—Białystok około 8 

godzin, cena biletu 15 zł. Wilno—Grodno 

ok. 4*/s godz., cena biletu 10 zł. Grodno— 

Białystok ok. 2'/ godz., cena biletu 5 zł. 

Urzędnikom, wojskówym i uczniom — 

  

zniżka. Autobusy są ogrzewane, wygodne — 

jazda pewna, bezpieczna i regularna. 3868. 

ZABAWY 

— Pożegnanie Starego Roku i Powitanie 
Nowego Roku w Związku Zaw. Drukarzy 
m. Wilna odbędzie się dziś w sali Związku 
(ul. Bakszta Nr. 4) urozmaicone miłemi nie- 
spodziankami. 

Początek punktualnie o godz. 8-ej wiecz. 
Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 
— Zarząd Ofieerskiego Kasyna Garnizo- 

nowego m. Wilna urządza wielki maskowy 
bal sylwestrowy, który się odbędzie w salo- 
nach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego 
w dniu 31 grudnia r. b. o godz. 23-ej. 

Maski i kostjumy nie obowiązują. Pozo- 

stałe zaproszenia można nabywać w Kasy- 
nie Garnizonowem (ul. Mickiewicza 13) od 
godz. 17—19. Cena biletu 8 zł., akadem. 5 zł. 

— Bal „Rodziny Polieyjnej*. Ogromne 
zainteresowanie, jakie obudził w naszem 
mieście bal maskowy „Rodziny Policyjnej", 
pozwala nam przypuszczać, że wszyscy w. 
biorą się na ten bal nietylko dla zapowi: 
dzianych atrakcyj, ale i dlatego, by obec- 
nością swoją przyczynić się do uzyskania 
przez „Rodzinę Policyjną'* funduszów na ko- 
łonje letnie dła chorowitych dzieci niższych 
funkcjonarjuszów, oraz na zasiłki dla wdów 
i sierot po poległych przy pełnieniu służby 
i zmarłych policjantach. 

Piękne dekoracje pomysłu i wykonania 
p. Lidji Szole zamienią salony Kasyna Gar- 
nizonowego w królestwo róż, w którem dnia 
4 stycznia królować będą urocze panie. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś ar- 

cydzieło Szekspira „Sen nocy letniej", które 
oprócz swej wartości nieśmiertelnej posiada 
barwność, lekkość, humor inscenizacji. Dla 
tych to załet „Sen nocy letniej* zyskał nie- 
bywałe w kronikach teatralnych Wilna po- 
wodzenie. Bilety zniżkowe nieważne. 

Jutro w dalszym ciągu ciesząca się re- 
kordowem powodzeniem sztuka  Gordina 
„Mirla Efros*, w której na czele Świetnie 
zgranego zespołu występuje gościnnie zna- 
komita tragiczka Wanda Siemaszkowa. Na- 
leży zaznaczyć, iż „Mirla Efros* wkrótce 
schodzi z repertuaru. 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś ostatnia 
nowość repertuaru pełna humoru i werwy 
komedja Fodora „Mysz kościelna”, w której 
A. Zelwerowicz kreuje jedną z wybitnych 
postaci tej dowcipnej i zabawnej komedji. 
Widowisko to jest stałe zapełnione wykwin- 
tną publicznością, która bawi się na niem 
wybornie. S 

— „Sandomierskie  Wesele“. Jutro w 
dzień Nowego Roku o godz. 3.30 po poł. zes- 

pół Teatru Regjonalnego wystawia po raz 
ostatni barwne widowisko z tańcami i Śpie- 
wami „Sandomierskie Wesele". Ceny miejsc 
zniżone od 30 gr. 

— „Królewiez Rak*, Polska baśń ludowa 
pióra Wandy Stanisławskiej ukaże się z koń- 
cem bieżącego tygodnia na scenie w Teatrze 
„Lutnia*. Muzykę opracowała autorka na o- 
ryginalnych motywach łudowych pieśni zie- 
mi kieleckiej i piotrkowskiej. Kierownictwo 

muzyczne objął znany kompozytor i dyry- 
gent Eugenjusz Dziewulski uzupełniając ilu- 
strację muzyczną autorki paru prześlicznemi 
kompozycjami własnemi oraz przepięknie 
instrumentując całość. Nowe fantastyczne 

dekoracje artysty malarza E. Karnieja. Fan- 

tastyczny balet na dnie stawu wykona szko- 
ła baletowa Rejzerówny. Reżyserja w wytra- 
wnych rękach K. Wyrwicz-Wichrowskiego. 
Duże koszty związane z jej wystawieniem, 
które zdecydowała się ponieść obecna dyrek- 
cja A. Zelwerowicza były przyczyną, że sztu- 
ka tak odpowiednia dla młodego pokolenia 
dotąd nie była grana. 

— Rewja Sylwestrowa. Dziś o godz. 11-ej 
min. 45 odbędzie się w Teatrze Miejskim na 
Pohulance artystyczna rewja Sylwestrowa. 
Jak głosi fama zakulisowa zespół artystycz- 
ny Teatrów Miejskich wykaże niepospolite 
w tym kierunku zdolności. Humor, piosenka 
i taniec będą dominowały w programie rewji. 
Z numerów poszczególnych wymienić należy: 
Buty, znakomita przeróbka sceniczna utwo- 
ru Kiplinga. Chaplin i Coogan groteska fil- 

mowa, Cyrk zajechał na podwórze — sce- 

na cyrkowa, Tancerka z Kochinchiny, ory- 

ginalny utwór specjalnie napisany do tej re- 

wji oraz cały szereg tańców współczesnych 

i wiele innych rozmaitości. Reżyserja R. Wa- 

silewskiego i K. Wyrwicz - Wichrowskiego. 

Układ tańców Z. Karpińskiego. Kierownictwo 

muzyczne E. Dziewulskiego. Bufety czynne 

będą całą noc. Instałacja radjofoniczna fir- 

my Philips zapewnia tańce do rana. 

RADJO 
WTOREK, dnia 31 grudnia. 

11.55:Sygnał czasu. 12.05: Poranek popu- 

łarny w wykon. orkiestry Polskiego Radja. 

13.10: Komunikat meteorologiczny. 16.10: 

Program dzienny. 16. Gramofon. 17.00: 

Chwilka litewska. 17. Komunikaty orga- 
nizacyj społecznych. 17.25: Audycja dla dzie- 
ci. „Mój ogródek zimowy* pog. przyrodnicza 

wygł. Irena Łubiakowska. 17.45: Koncert. 
18.45: Kącik dla panów. Prow. Karol Wyr- 
wicz-Wichrowski. 19.10: 16-ta lekcja języka 
niemieckiego. 19.25: „Tomasz Mann—laureat 
Nobla* odczyt wygłosi Jerzy. Wyszomirski. 
19.50: Program na środę, sygnał czasu i roz- 
maitošci. 20.00: Koncert, komunikaty i felje- 
ton. 22.45: Audycja zbiorowa pięciu stacyj 
polskich: 22.45—23.15 — Poznań; 23.15— 
23.45 — Kraków; 23.45—0.30 — Warszawa; 
0.30—1.00—Wilno—audycja naodwrót p. t. 
„Noc Wilna* (Transmisja na całą Polskę); 
1.00—1.30 — Katowice. 

ŚRODA, dnia 1 stycznia 1930 r. 

10.15: Nabożeństwo. 11.55: Sygnał czasu 
i kom. meteorlogiczny, koncert, oraz odczyty 
rolnicze. 16.55: Koncert i słuchowisko @а 
dzieci. 19.00: „Kukułka wileńska*. 19.25: 
13-ta lekcja języka włoskiego. 19.40: Pro- 
gram na czwartek, sygnał czasu i rozmai- 

tości. 20.00: „La Traviata“, opera G. Ver- 

di'ego (audycja z płyt gramofonowych). 
22.00: Feljeton, komunikaty i muzyka ta- 

neczna z Warszawy. 

Nowinki radjowe. 
Wyjątkowa atrakeja radjowa. 

W piątek 3 stycznia o godz. 18.45 wystą- 

pi przed mikrofonem wileńskim wielka ar- 
tystka polska Wanda Siemaszkowa, niezrów- 
nana artystka słowa, spadkobierczyni gen- 
juszu Modrzejewskiej. W półgodzinnej au- 
dycji znakomity gość Wilna wypowie szereg 
utworów polskiej poezji współczesnej, m. in. 
z cyklu wierszy. dziecięcych i poematu 
„Lament królewski* w. Hulewicza. Będzie 
to pierwszy wogóle występ Siemaszkowej 
w radjo; fakt ten przysparza szczególnego 
zaszczytu radjostacji wileńskiej i jej słu- 
chaczom. 

   

  

  

    

NA WILENSKIM BRUKU 
Złodzieje nie próżnują. 

— 7 mieszkania p. Natalji Jakowiczowej 
(zauł. Bernardyński 9) nieznani sprawcy, po 

wyłamaniu zamka, skradli garderobę i bie- 
liznę, wartości narazie nieustałonej 

— Podobny los spotkał Ałeksandra Rod- 

kiewicza (ul. Szopena 4), któremu skradziono 

różną garderobę męską i damską oraz bie- 
liznę, wartości 12300 zł. 

  

W potrzasku. 

— Z pracowni Jerzego Samborowskiego 
(ul. Jagiellońska 7) skradziono kondensator 
radjowy oraz narzędzia Ślusarskie. Jak się 
okazało sprawcą jest Antoni Bartoszewicz 
(ul. Lwowska 14), zatrudniony w tejże pra- 
cowni. 

— Ubranie męskie i trzewiki, skradzione 
Wiktorowi Jakowiczowi (ul. Wiłkomierska 
13) odnaleziono. Złodziei w osobach Alek- 
sandra Sołtanowicza (wieś Porajcze) i An- 
drzeja Skowrońskiego (ul. Bobrujska 9) are- 
sztowano. 

— Augustyn Marchewki (ul. Werkowska 
Nr. 9) swoje trzewiki poznał na nogach Kon- 
stantego Winełowa, którego aresztowano. 

Zaczadzenie. 
— W niedzielę ubiegłą, w mieszkaniu 

przy uł. Św. Mikołaja 9 znaleziono bez przy- 
tomności Antoninę Morejko, liczącą lat 56. 

Wezwany lekarz Pogotowia skonstato- 
wał że Morejko zmarła wskutek zaczadzenia. 

Samobójstwa. 

— W sobotę, dnia 28 b. m. Walentyna 

Gutowska, lat 18 zamieszkała przy ul. Fila- 

reckiej przybyła z wizytą do swej siostry 

Żebrowskiej (ul. Antokolska 32) i tu z za- 

miarem samobójczym strzeliła do siebie z 

rewolweru syst. „Browning“. 

Lekarz Pogotowia po stwierdzeniu rany 

postrzałowej w okolicę serca, w stanie bar- 

dzo ciężkim przewiózł dziewczynę do szpi- 

tala św. Jakóba. 
— Eleonora Orszewska (ul. Siemieniska 

Nr. 3) zatruła się octem sabadilowym. Po- 

mocy udzieliło jej Pogotowie Ratunkowe i 

umieściło w szpitalu Żydowskim. 

Okradziony warszawianin odzyskał 
swe rzeczy. 

Jak donosiliśmy w ostatnim numerze 

„Kur. Wil.” ofiarą złodzieja padł niejaki Iz- 

rael Rządzyński, któremu po przybyciu z 

Warszawy do Wiłna skradziono walizkę z 

garderobą i dokumentami i ksiąžeczkami 

P. K. O. 
Dzięki energji i sprawności naszych władz 

śledczych niebawem zdołano ująć sprawcę 

kradzieży, a mianowicie Edwarda Żylonisa 

(ul. Bukowa 12). й 

Nienaruszoną walizkę od złodzieja ode- 

brano. P 

Žylonis jest dobrze znanym policji zło- 

dziejem. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Kalendarz „Ilustrowanego Kuryera 

Codziennego* na rok 1930 ukazał się obecnie 

jako rocznik trzeci tego wydawnictwa. Ka- 

lendarz ten, opracowany jako podręczny 

informator domowy dla użytku wszystkich, 

t. j. nie mający lokalnego charakteru, lecz 

dostosowany do potrzeb ogółu mieszkańców, 

ukazuje się w tym roku jako wspaniała pu- 

blikacja albumowa, wyróżniająca się zarów- 

no bogatą treścią redakcyjną jak i wysokie- 

mi wartościami artystycznemi w części re- 

produkcyjnej. Kalendarz obejmuje 500 zdjęć, 

rysunków, wykresów i mapek. 

WŚRÓD PISM 
Ostatni tegoroczny numer (52) Tygodnika 

Tilustrowanego zasługuje na specjalną uwa- 

gę dzięki obfitości ciekawego mat 

Między innemi wyróżnić należy artykuł 

„Lwy północy”, poświęcony oddziałom poł- 

skim, walczącym na Murmanie. Interesująty 

jest również artykuł B. Szarlitta „S. O. 5.“, 

omawiający wielkie burze morskie ostatnich 

tygodni. Prócz tego mamy tu feljeton Klesz- 

czyūskiego „Inteligeneja“; D-ra Sas-Jawor- 

skiego „W obronie państwa”; A. Miinnicha 

„Towarzystwo Naukowe w Toruniu*; dokoń 

czenie noweli Z. Reutt-Witkowskiej „Cukier- 

nik wiosenny”, dział rebusowo-szaradowy 
i inne. 

OFIARY: 
Zamiast wizyt i powinszowań noworocz- 

nych na ręce gen. Krok-Paszkowskiej urzęd- 
nicy Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie 
złożyli na Koło Opieki nad dziećmi przy 
Stacji Przeciwgruźlicznej: inż. W. Markie- 
wicz 5 zł, inż. J. Olszewski 5 zi, inż. I. 

Przysiecki 2 zł, B. Zagrodzki 2 zł., inż. H. 

Mieszkowski 2 zł., A. Mikołajun 1 zł., H. Gie- 

cewicz 2 zł., inż. L. Giryn 5 zł., inż. Fr. Woj- 

ciechowski 2 zł., inż. J. Sobolewski 3 zł., A. 

Szumiński 2 z., N. Halicki 2 zł, inż. J. Pa- 

procki 2 zł., K. Rozwadowski 2 zł., H. Łe- 

wulis 1 zł., inż. S. Kiełczewski 3 zł., inż. Las- 
kowski 3 zł, R. Zejfert 2 zł, P. Czerwia- 

kowski 50 gr. inż. W. Krukowski 3 zł. M. 
Świecimska 3 zł. 

Do dyspozycji Dowódcy 6 p. p. Leg. na 

Koło Opieki nad dzieckiem przy Stacji 
Przeciwgruźlicznej w Wilnie — zamiast ży- 
czeń świątecznych i noworocznych złożyli 
kwotę 11 zł.: kpt. Brzeskwiūski, por. Sadow- 
ski, por. Wroński, por. Michoń, por. Downar- 

Zapolski, ppor. Mazur, ppor Szydłowski ra- 

zem 7 złotych, por. Melnarowicz 2 złote 
i por. Piotrowski 2 złote. 

* 

P. Henryk Zabielski zamiast życzeń no- 

worocznych na fundusz dyspozycyjny Mini- 

sterstwa Spraw Wojskowych zł. 5. 
* 

Na fundusz bibljoteczny Polskiej Macie- 

rzy Szkolnej zamiast życzeń noworocznych 

złożyli ofiary: p. Józef Korolec, dyr. Tow. 

„Przezornoś ł 100; p. Zygmunt Dudyński 

zł. 10; p. Stanisław Łuczyński zł. 5; p. Wła- 

gdysław Chełmicki zł. 3; p. Janina Karolcowa 

zł. 5; p. Marja Korsakowa zł. 2; p. Nadzieja 

Mienajłowa zł. 1; p. Józef Borkowski zł. 5; 

p. Bolesław Gołębiowski zł. 3; P- Michał 

$ciepuro zł. 1; p. Bohdan Mintowt-Czyż zł. 3; 

p. Andrzej Kondratowicz zł. 5; Р. dr. Wi- 

told Węsławski zł. 5; p. Jan Piłsudski zł. 10; 

p. Ludwik Szwykowski zł. 20. 

A ki 1013 

Gieėda warszewska 2 dn. 30,XIl. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

    

POlafy: +. - 1530503 8,877—8,897—8,857 

Holandja . . . « » * 369,08 — 359,98—358,18 

Kopenhaga . . „ . 238,60 —239,20—238,00 

Londyn . « » « +: * * > 43,41-—43,52—4 3,30 

Paryż . . » + - * - + 85,04'/,—35,13—34,06 

Praga. . . « « . « 26,407/,—26,47—26,341/, 

Szwajcarja + + 172,75 —173,18—172,32 

Stokholm . . . - . + 239,75—240,35 239,15 

Włochy . +» . « « « « 46,58 —46,70—46,46 

BOB SE 0000000 dj is ac BIQDY 

Gdańsk « 0065 2,60 0 te 01274 7093,0% 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Pożyczka inwestyc. « . . . . 118,00—118.25 

Premjowa dolar, „ . . „ 67,00 — 67,25—67,00 
5% konwersyjna „ . - « „ . . « . 49,75 
8% L. Z. B.G.K. i B. R., obl. B. G. K. 94,00 

  

Te same 7% . . . . A zew WO 
41,% ziemskie . . . . . . . . 48,00—47,90 
41j,% warszawskie . «. « « « - - - . 47,25 
5% Częstochowy „ « « » « « . . . . 57,25 
8% Lublina . . . . . » sk Aa J 
8% Łodzi . . « . . „  61,26—61,40—61,25 

ы AKCJE 
Bank Dyskontowy . . + * * + * . 125,00 
Bank Handłowy . - «4 2 + Fw + 130,00 

Bank Po'ski ..... «6 3: + » - . 176,50 

Bank Polski Przem. we Lwowie. -- 85.00 
Bank Spółek Zarobk.. . - + * - «+ 78,50 
Cukier». 4-006 700 poet OS 

Blaso Ss po paie NN, 
Gródek 1 4 k +1 waz JAGSEWÓNIM 

Lilpop « +» « +45 3 2 B i] 

Ostrowiec I-II om. 6.B. . . . . -« - 61,00 

Parowozy li H em. . . - « » : » - 20,00 

Starachowioe . .. . . « - * - - *: + 21,75 

Haberbusch . . « « « « « » « » « « 10,50 
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Zjazd Tatarski w Wilnie. 

W dniu 27 grudnia r. b. odbyl 
się w Wilnie Il Wszechpolski Zjazd 
Delegatów Związku  Kulturalno- 
Oświatowego Tatarów  Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. Na zjazd przybyli: 
delegaci od 10 miejscowych oddzia- 
łów Związku, a mianowicie: od od- 
działów w Warszawie, w Wilnie, w 
Grodnie, Nowogródku, Słonimiu, La- 
chowiczach, Iwju, Dokszycach, So- 
rok-Tatarach i Niekraszuńcach. 

Przybyli również powitać Zjazd 
w imieniu Tatarów Krymskich prze- 
bywający na emigracji w Konstan- 
tynopolu: b. minister spraw zagra- 
nicznych Republiki Krymskiej p. Dża- 
fer Sejdament oraz student uniwer- 
sytetu w Krakowie p. Abdullach 
Žibni. 

W charakterze gości byli obecni 
podczas obrad Zjazdu J. E. Mufti, 
dr. J. Szynkiewicz, prof. S. Bazarew- 
ski, general A. Romanowicz i liczni 
przedstawiciele społeczeństwa tatar- 
skiego w Wilnie. 

Przewodniczył na Zjeździe pre- 
zes oddziału Związku w Warsza- 
wie p. A.-H. Churamowicz, który 
wygłosił przemówienie, poświęcone 
pamięci zmarłych w roku bieżącym: 
honorowego członka Związku zna- 

  

nego publicysty Czesława Jankow- 
skiego i założyciela Związku A. 
Marza - Murzicza. Po wysłuchaniu 
obszernego sprawozdania, złożone” 
go przez sekretarza Rady Central- 
nej Związku p. Leona Kryczyńskie- 
go i udzieleniu Radzie Centralnej 
absolutorjum, Zjazd między innemi 
uchwalił zwrócić się do ]. E. Muftie- 
go z prośbą o zwołanie przed | 
kwietnia 1930 roku Wszechpolskie- 
go Kongresu Muzulmanskiego, ce- 
lem obrania Najwyższego Kolegjum 

  

LU RI 

Muzułmańskiego o charakterze tym- 
czasowym do chwili uchwalenia 
przez Sejm ustawy o stosunku Pań- 
stwa do Kościoła Muzułmańskiego, 
do czego Dr. J. Szynkiewicz odniósł 
się przychylnie. 

Do Rady Centralnej na rok 1930 
zostali wybrani: O. Kryczyński (pre- 
zes), D. Janowicz - Czaiński (wice- 
prezes), Ch. Smajkiewicz (skarbnik), 
S$. Murza-Murzicz (sekretarz) oraz 
A. Jakubowski, J. Bohdanowicz i A. 
Szczucki. 

Z SĄDÓW 

  

Jeszcze afera kolejowa, 
tym razem przed sądem apelacyjnym. 

Wezoraj na wokandzie sądu apelacyjne- 
go znalazła się głośna sprawa o fałszowaniu 
i sprzedawaniu biletów kolejowych przez u- 
rzędników dyrekcji wileńskiej. 

Tym razem na ławie oskarżonych zasia- 
dło trzech z pośród oskarżonych przez sąd 
okręgowy, a mianowicie: Edmund Szmidt, 
skazany na 5, Piotr Osica — na 4 i Waler- 
jan Czebotarewicz na 3 lata ciężkiego wię- 
zienia, którzy odwołali się od tych wyroków 
do wyższej instancji, inni skazani nie mieli 
odwagi ryzykować. 

Rozprawie przewodniczył p. sędzia Jun- 
dziłł przy udziale pp. sędziów Jodziewicza 
i Niekrasza. 

Referat sprawy trwał około dwóch godz., 
poczem przesłuchano świadka Gołubiewa, na- 
czelnika wydziału handlowo-taryfowego oraz 
wysłuchano biegłego p. Rutkiewicza, który 
uzasadniał wykazane straty, jakie przy pro- 
wadzenia afery skarb państwa poniósł. 

Po przerwie obiadowej głós otrzymał p. 
prokurator Kowerski, który domogał się za- 
twierdzenia wyroku, wydanego przez sąd ok- 
ręgowy. 

Powództwo cywilne w kwocie 211694 zł. 
24 gr. od skazanych na rzecz skarbu pań- 
stwa popierał radca prokuratorji generalnej 
p. Kaz. Zwierko. 

Od dn. | do 6 stycznia 1930 r. włącznie będzie wyświetlany monumentalny film z życia Indyj 

Kim Miejskie SERCE MAHARADŻY 
  

ER w t LENS K 

Zkolei glos zabrala obrona podsądnych, 
a więc: mec. Szyszkowski w imieniu osk. 
Szmidta prosił o złagodzenie wymierzonej 
mu kary, wskazując na różne okoliczności 
łagodzące, mec. Jasiński bronił osk. Czebo- 
tarewicza wreszcie adw. Łuczywek dowodził 
energicznie że jego klijent Osica jest zupeł- 
nie nie winien. 

Po wysłuchaniu ostatnich słów podsąd- 
nych, sąd udał się na naradę, która trwała 

nie niewinny. я 

W rezultacie przewodniczący oglosil sen- 
tencję wyroku, której mocą zatwierdził wy- 
rok sądu okręgowego zapadły w stosunku do 
Szmidta i Czebotarewicza, obciążając ich do- 
datkowemi opłatami i kosztami sądowemi 
i nie zaliczając im aresztu prewencyjnego, 
natomiast uchylił wyrok poprzedni co do 
Piotra Osicy, całkowicie go uniewinniając. 

Ka-er. 

Rozmaitości 
70-LETNIA MORDERCZYNI SKAZANA 

NA ŚMIERĆ. 

Jak zaraźliwą jest psychoza pogoni za 
pieniądzem, panująca nagminnie w Amery- 
ce, o tem najdobitniej świadczy fakt, że nie- 
dawno skazano tam 70-letnią staruszkę, nie- 
jaką Sarę Powers na karę śmierci za zamor- 
dowanie swego krewnego, po którym chciała 
otrzymać rentę ubezpieczeniową. Potworna 
staruszka przyjęła wyrok z rezygnacją, 
świadczając, że i tak jej niewiele już życ 
pozostało. A mimo to dla zagarnięcia pie- 
niędzy popełniła mord i przecięła pasmo 
życia młodego człowieka, który mógłby jesz- 
cze żyć bardzo długo. 

   

  

  

Z OSTATNIEJ CHWI 
Wybuch na stacji kolejowej. | 

ŁÓDŹ, 30.XII. (Pat). Dziś o godz. 
16.55 wpobliżu stacji kolejowej Łódź 
Kaliska wskutek wybuchu uległ zni- 
szczeniu drewniany budynek stawal- 
ni kolejowej. Dwóch robotników, za- 
jętych wewnątrz budynku, w stanie 
beznadziejnym przewieziono do szpi- 
tala. Wskutek wybuchu wylecialy 

Ujęcie statków 
NEW-PORT, 36. XII. (Pat). Wczoraj 

rozpoczęto energiczny pościg statków, prze- 
mycających wzdłuż wybrżey Nowej Anglji 
napoje alkoholowe. Statki strażnicze zajęły 
u wejścia do portu statek kontrabandzistów 
„Blackduck*. Statek ten, korzystając z mgły, 

RE RROREOOONCOSKI RAAF LTE BLAST NARIAI EKO ISO PERZET I KARO PETEO DOC TAN 

NAJDZIWNIEJSZA WIEŚ NA ŚWIECIE. 
Jest nią mała wioska hiszpańska Cervera 

de Buitrago wpobliżu Madrytu, posiadająca 
zaledwie półtorej setki mieszkańców. I ci 
właśnie mieszkańcy, zarówno mężczyźni jak 
kobiety, czynią z tej wsi unikat na całym 
świecie. Są to ludzie zupełnie normalnie zbu- 
dowani i wyróżniają się jedynie tem, że po- 
siadają po sześć palców u rąk. Mimo niewiel- 
kiej odległości od stolicy, niezwykła ta wio- 
ska, położona wśród gór, jest niemal zupeł- 
nie odcięta od świata, a jej mieszkańcy rzad- 

Dr. med. 

Starszy asystent Kliniki 
Dormatologicznej U. S. B. 

Choroby skórne 
i weneryczne od 5—7 

ul. Portowa 14—3. 

Akuszerka 

Nr. 297 (1642) 

szyby oraz został uszkodzony dach v 
najbliżej znajdującej się od miejsca 
wybuchu parowozowni. Dochodzenie 
prowadzi okręgowy urząd śledczy. 
Prawdopodobnie przyczyną wybuchi 
było nieostrożne obchodzenie się z u 
-rządzeniami acetelinowemi. 

  

przemytniczych. 
usiłował umknąć, przyczem w czasie starcia 
trzech członków jego załogi zginęło, jeden * 
zaś odniósł rany. Załoga dwóch innych 
statków  przemytniczych, zajętych przez. 
statki strażnicze, zbiegła na łodziach. 

  

ko wydalają się poza jej granice. To też ma 
ło kto wie o istnieniu tylu fenomenów na- 
tury w odległości kilkudziesięciu zaledwie ki- 
lometrów od Madrytu. Mieszkańcy Cervera 
de Buitrago tak są przyzwyczajeni do sześciu 
palców u rąk, że widok „tylko” pięciu pal- 
ców u dłoni wprawia ich w zdumienie. Nie- 
którzy z nich posiadają wszystkie sześć pal- 
ców rożwiniętych normalnie, inni posiadają 
palce do połowy zrośnięte ze sobą, a jeszcze 
inni posiadają dwa lub trzy palce przyrośnię- 
te do kciuka. 

PANTAREI 
Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe 

Spółka Akcyjna w Gdyni. 

Kapitał zakładowy zł. 1.000.000. 

Własne składy w porcie Gdyńskim 
5500 mtr. kwadr., piwnice 500 mtr. kwadr. dla ładunków masowych i drob- 
nicy w obrocie wywozowym i przywozowym. Dom Składowy Publiczny. 

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

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

wy, Stanisławów. 

  

PRECZ z obłudą filmowąt 
oto broszura przedstawia-- 
jąca film i szkoły filmo- 

SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5. Dramat sere w krainie Brahmy, fakirów i bajader. Pierwsze dzieło Polaka Jana Kucharskiego w Anglji. Aktów 10. 

W rolach głównych: Jan Kucharski, Keneth Riwe, Gllan Dean i Marja Forescu. 
Kasa czynna od godz.3 m.30. Początek seansów od godz. 4-ej, 

Dziś ! Superfilm erotyczny ! Słynna gwiazda ekranu, Н w arcyfilmie w/g rozgłośnej 
KINO-TEATR najmie dAłlózh Śraciia Par ti ROZA Hiszpanka Čonchita Montenegro powieści Pierrea Louys'a 

„AELIOS” 
Miekiewicza 33. 

KINO 

I PAJAC" 
Porywajace momenty. Seanšy o goda. 4. 6, 8 i 10 15. 

„KOBIETA 
Mistrzowska reżyserja. Sensacyjno-erotyczna treść. 

Wzruszający dramat życiowy w 4 *GRZECHY OJCOW 55 ser człowieka, pokutującego za 

Holl Wood N śmierć żony. 

m J W roli głównej P k о 

al. A. Mickiewicza 22 | © największy tragik świata EM I L J ANNIN G S аТаа НО оь, 

Kinematografji Polskiej 
scenarjusza 

godz. 4, 6,8 i 10, 25. 

Msężyi. Tajemnica skrzynki pocztowej та 
W rolach głównych: Marja Bogda, ira Bellina, Stanisława Karlińska, Lindorfówna, Jerzy Marr, Józef 
Węgrzyn, Bolesław Mierzejewski, Aleksander Zęiwerowicz i inni. Fascynująca treść, genjalna gra. 

Akcją rozgrywa się na tle przepięknych krajobrazów w Warszawie, Poznaniu, Krynicy i Paryżu. 

Jutro i dni następnych. e według 
Największy przebój 

iino-TEATR 

SŁOŃCE 

Składy tranzytowe i wolnocłowe. 
Piwnicę wolnocłowe dla owoców, win i spirytualji. 

Wszelkiego rodzaju ekspedycje lądowe i morskie. 

Oddział w Gdańsku — Lange markt 35. — Telefon 212-78. 
Adr. telegr. „Pantarei“. Telefony: biura 1637, składów 1638. B 

  

Kto chce kupič 
niech z0- 
baczy u 

solidny towar po 
najniższej  eenie, 

Głowińskiego. „szcz 
skarpetki, gaianterję, różne gatunki płócien, fla- 

neli, satyn, jedwabie, kołdry watowe — 

Wileńska 27. 

1000-4000 dol 
ulokujemy na I-szą 
hipotekę solidnej 

kamieniey. 
Dom H-K „ZACHĘTA“ 
Mickiewiczal, tel. 9-05. 

    

    

Potrzebny spólnik z kapitałem 3.000 zł, ktė- 
ry mógłby objąć posadę Każdą sumę 

Marją Brzezina 
przyjmuje od 9 ranc 

0 7 w. ul. Mickie 
wicza 30 m. 4, W.Zdr 

Nr. 8098 

jdmochód dl 
w doskonałym stanie 
sprzedaję za siedem 

tysięcy złotych. 
Garbarska 5 

u dozorcy. 

  

  

we w świetle prawdy, 
Każdy kto się interesuje 
filmem niech poda swój 
adres. — Międzynarodową. 

Propaganda Filmowa 
„Bmpefilm*, Kraków X'f 

3147—0; 

zam. w Milez 
hinów, pow. 
Wileńskiej, 

Popieraję 
Morską i   

O 

    
   
   

    

   

    

Dąbrowskiego 5. 

Dziś! 
w najnowszym 
filmie 1950 r. 

KINO 

Piecadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85. 

Dziś! Wielki 
film produkcji Kino Kolejowe 
Europejskiej 

OGNISKO 
(obok dworea kolejow.) | Następny program: 

Polskie Kino 

WANDA 
ul. Wielka30, tel.14-81 | W.tolseh 

głównych:   
PHILIP MACDONALD. 

Prawdziwa uczta dla bywalców kina. 
Wielkie arcydzieło filmowe 

Po raz pierwszy w Wilniel 

Arcyciekawa treść obrazu! 

„MOGIŁA NIEZNANEGO 
D Z I Ś! — Nieporównane arcydzieło z bożyszczem kobiet RAMONEM NOVARRO 

a z66 i Wstrząsający dramatw 10 akt. 
miło ci i ( į W l į (P ilustrujący walkę dwóch braci 

33 o jedną kobietę. 

Ramon Novarro. Jean Gravford i Anna May Wong. 

ZEMSTA DETEKTYWA. 
(„THE WHITE CROW*). 

Autoryzowany przekład Janiny Sujkowskiej. 

Oczy detektywa spoczęły na Pi- 

keu. Inspektor uśmiechnął się i po- 

trząsnął głową. ; : 

— Ja jeszcze nie myślę, panie — 

odpowiedział. 
— A teraz rodzina — rzekł Anto- 

ni. — Czy macie już zebrane wszyst- 

kie dane? 
— Dziś się to zrobi. i 

— Rodzina — powtórzył Antoni 
i opowiedział dla informacji Lucasa 
i Boyda o swojej porannej wizycie. 
Zakończył słowami: 

— Druga dziwna paczka. Na każ- 
dym kroku natrafiamy na dziwne 
rzeczy, coraz to dziwniejsze. 

— Tak — potwierdził Lucas 
eo robimy? Właściwie nic. 

Antoni potrząsnął głową. 

— Tego nie powiem. W każdym 
razie obserwujemy i czekamy. No 
i szukamy Lenneta. — Spojrzał na 
Boyda. — Nie pomijając zakładów 
pogrzebowych, prawda? 

Lucas drgnął. 
— (zy naprawdę sądzisz — 
— Wszystko przemawia za tem, 

że chłopak raczej nie żyje niż żyje — 
zerwał detektyw. 

  ale 

szukamy — od- 

aty — 1.00 sł. za 
zamiejscowe — 25% drożej. Dia poszakających 

miejsc, ale się to jeszcze nie wykryło. 
Szukamy w dalszym ciągu. 

— Kwestja czasu skomentował 
Antoni. — Widzisz, Lucas, i tu się 
coś robi. Ale chciałbym poddać jesz- 
cze inne kierunki poszukiwań. 

— Ależ, mój drogi — rzekł niecier- 

  

pliwie Lucas. — Poddawaj ich jak 
najwięcej. : 

— Dobrze. Pewnie niektóre są 
już zapoczątkowane, ale wymienię je 
wszystkie pokolei. Przedewszystkiem 
chciałbym wiedzieć, gdzie i z kim 
Lines-Bower spędzał tak często obia- 
dy „poza domem* niby to w związku 
z interesami. 

— Zrobione — rzekł Pike. 
— Następnie interesują mnie je- 

go stare czeki i książeczki wkładko- 
we z ostatnich dwóch — trzech lat. 

— Zrobione — powtórzył Pike. 
— Następnie trzebaby zebrać moż- 

liwie wyczerpujące informacje o tych 
jego licznych doradcach prawnych. 

— Dobrze — potwierdził Boyd. 
— Dalej! — Antoni uśmiechnął 

się szeroko. — Jak sądzicie, gdzie 
dałoby się zebrać dane biograficzne, 
dotyczące panny Emmy Wilkinson, 
pani Ernestowej Cartwright, Pawła 
Richmonda Sandersona, panien E. 
i J. Mackenrick i Filipa Lemaitre'a? 

i doktora Scott-Mathewsa? 
Tym razem odpowiedziało 
czenie. Wreszcie Lucas rzeki: 
— Dobrze. Zajmę się nimi. Cóż 
za jedni? 

mu 

a mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz, 

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

Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł, Naczelny redaktor przyjmuje od godz, 
nictwa przyjmuje od gedz. 12—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują 

lem do doma lub przesyłką pocztową 4 zi. Zagranicą 7 zł CENA OGŁOSZEŃ: 

Codziennie od godz. 12 w poł. do g. + wiecz. specjalne seansy dla młodzieży i dzieci po cenach zniżonych. 

JACKIE U LUDO..ERCÓW (May Robinson Cruzoe) 
10 aktów nadzwy zainych przygód małego rozbitka. W roli głównej genialny i nienorėwnany Jackie Coogon. 

HARRY PEEL w walce z szajką handlarzy żywym towarem 

Walka Ludzie bez oblicza ;-5:: 
Dramat sensacyjny w 12 wielkich aktach. Akcja tego filmu rozgrywa się w Starym Porcie 
Marsylji w tajemniczych spelunkach Portowej dzielnicy na słynnym Marsylskim Mościa. 

„Z raju bolszewickiego 
lach głównych: Olga Czechowa, Harry Frank, Henri Baudin i Zofja Surberska. 

aa waj gra artystów! Posżędsk "seansów o godz. 5, w niedziele i święta o g. 4 

f Nadzwyczajny 
66 dramat 

w 10 aktach. 

ŻOŁNIERZA”. 

— Drobni obdarowani, wymienie- 
ni w testamencie. — Antoni dotknął 
kieszeni na piersiach. — Mam tu 
kopję. 

— Nam mają ją dopiero przysłać 
— zauważył Lucas. — Daliśmy się 
wyprzedzić. Zajmijcie się tem, pano- 
wie — zwrócił się do podkomend- 
nych. 

Ale Pike już notował. 
Detektyw wyjął z kieszeni nie- 

bieskawą kopertę i rzucił ją na 
biurko. 

— Przeczytaj — rzekł do Lucasa. 
— Prawie cały majątek przechodzi 
na wdowę. Dla córki przeznacza się 
3.000 funtów rocznej renty. Wymie- 
nione przeze mnie osoby otrzymują 
przeciętnie po 5.000 funtów każda. 
Dalej kilka zwyczajowych gestów pod 
adresem „wiernych pracowników * 
i coś tam dla służby. 

— A personel biurowy? — zapy- 
tał komisarz. . 

— Narzuca się to, prawda? Otóż 
jeszcze jedna dziwna rzecz. Dufresne 
nie dostaje ani grosza. Amerykauka 
— parę setek. Panna Holroyd —- 
cztery tysiące. 

— Ta dziewczyna! — wymówił 
wolno Lucas. — Zawsze na pierw- 
szym planie. 

— Tak. — Antoni począł rysować 
palcem esy floresy po biurku. — Tak. 
Ale w kłamstwie niezbyt mocna. 

— E? — Lucas wydał swój zwy- 
czajowy odgłos zdziwienia. 

Antoni potrząsnął głową. 
Ciekaw byłem, czyś ty to zau- 

ważył. Albo może Boyd. — Spojrzał 
na obu wymienionych, którzy dali 
poznać wyrazem twarzy, że nie rozu- 
mieją, o co chodzi. 

— Nie? — zapytał detektyw. — 
A przecież to tu jest. — Wskazał 
palcem na teczkę. — Nie mogła so- 

  

Druk. „Znicz* Wilno, ul. 

  

    

    

ЗАВО 

® € Wilnie, )* 
A J 

kasjera. Oferty do Ajencji „POLKREŚ*, Wilno, 
Królewska 3 dla J. T. R. K. 

ulokujemy pod dobre 
zabezpiecz. z gwaran- 

  eją zwrotu w terminie 
  

Dom H-K „ZACHĘTA* 
  

Chcesz do 

Pisz zaraz, podaj adres, 
fotografję i znaczek poczt. 

FILMU? 
„EMPEFILM“ -— Kraków XI. 

Mickiewicza i, tel, 9.05 

SPÓLNIKA 
ź współpracą i kapi 
tałem przyjmę do do- 
brze rozwijającego się 
interesu technicznego 
lub tylko do zamie 
rzonego budową młyna 

Zgłoszenia: 
Mickiewicza 27, 

      Biuro Stoberskiego, 
  

  

      
  

Carmer i Richthofen. 
Jagieliońska 6, tel. 14-97.   

| GORNOSTĄSKIWGO ton. WĘGLA 
GIESCHES. A. KATOWICE. ||! 
Opalnie: Cleofas, Frankienberg, Wilhelm, 

Dostawa od 1 tony w wozach plombowanych 

FILMOWE zdjęcia rozpo- 
czną się wkrótce w Kra- 
kowie, Wilnie, Poznaniu 

Katowicach. Potrzeba 
szeregu artystów i arty- 
stek filmowych, szkolo- 
nych i nieszkolonych,   

   KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRA NTROLIGNYORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, $-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów naa- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju . roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE     Przeszkolenie bezpłatne, 
Zgłoszenia: „Empefilm*, 

н Kraków XI. 3148—0           
  

bie przypomnieć, o której godzinie 
wyszła z biura. Większą część drogi 
na Sloane Street przebyła pieszo. Po 
drodze załatwiła trochę sprawunków 
— u Marriotta i Henry'ego. Wszyst- 
ko w porządku, prawda? Firma 
Marriott i Henry jest otwarta dłużej, 
niż inne sklepy. Zamykają ją dopiero 
o siódmej czterdzieści pięć. Ale, moi 
panowie, jak wam wiadomo, firma 
Marriott i Henry znajduje się zdala 
od innych sklepów, bo na Paston 
Street. Ulica ta, jak wam również 
powinno być wiadomo, przecina dwie 
linje okręgowe, dlatego udzielono jej 
przywileju dowolnego oznaczania 
dnia, w którym zamyka się wcześniej. 
Ogólnie takim dniem jest sobota. 
I w tym wypadku była nim sobota, 
do pó ki przed dwoma tygodniami 
nie zamieniono jej na czwartek. Do- 
wiedziałem się tego wszystkiego z ust 
sprzedającego. Z tego wynika, że na- 
sza Sheila załatwiała sprawunki 
w siedem czy osiem godzin po zam- 
knięciu sklepu. 

, — Moja мта — rzekł Boyd do 
niezadowolonego Lucasa. — Bylibyś- 
my o tem pomyśleli, ale później. Nie 
mamy dla tej zwłoki żadnego uspra- 
wiedliwienia. 

— Uderžylo mnie to przypadko- 
wo — dodał Antoni. — Poszedłem do- 
wiedzieć się, o której zamykają. 

Lucas patrzył ze zmarszczonem 
czołem na sukno biurka. 

A — Byla w biurze sama — rzekł. — 
Nie wie, o której wyszła. I złożyło się 
tak, że nikt jej nie widział wychodzą- 

cej. Kupowała w zamkniętym skle- 
pie. U Lines-Bowera pracowała naj- 
dłużej z całego osobistego personelu. 
Nie zauważyła w nim ostatnio nie 
szczególnego. Zapisano jej w testa- 
mencie 4.000 funtów. — Podniósł 
brwi i spojrzał na podkomendnych. 

2—8 ppoł. Redaktor działa gospodarczego przyjmuje od godz. 6—7 wiecz. we wtorki I piątki. 
się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. 

Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., w tekście I, II str. 
Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z 

pracy 30% zniżki, Ze ammer dowedowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cie łamowy, 

|.Jafiska 1, telefon 3-40. 

Э» :     
  

zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, w numerach 
za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina dreku ogłoszeń, 

— Te dane dają do myślenia — 
przyznał Boyd. — Ale dziewczyna by- 
ła dziwna od samego początku. Ka- 
załem ją śledzić tak samo, jak resztę 
aż do odwołania. Kosztowna robota, 
panie komisarzu. 

Lucas potaknął ze zniechęceniem 
głową. 

— Piekielnie kosztowna! I jak do. 
tąd nie. Nie mamy żadnej pobudki 
zbrodni. A jeżeli jaką wygrzebie- 
my, to prawdopodobnie okaże się 
fałszywa. Tak jak było ze sprawą 
Dennisona. Tylko, że to jest coś 
gorszego. Weźmy naprzykład gabinet 
zamordowanego. Jak się tam można 
było dostać? Przez okno? Wyklu- 
czone. Komina niema. Drzwi zam- 
knięte od środka. Psiakrew! Do- 
breby to było w powieści kryminal- 
nej, ale w rzeczywistości — — — 
urwał. 

— Damy sobie jakoś radę, panie 
komisarzu — rzekł tonem pociesze- 
nia Pike. — Mamy już jaki taki ma- 
terjał i potrafimy go wyzyskać. No, 
i panna Holroyd coś wie. Inaczej nie 
byłaby taka dziwna. 

Wysunął szczękę ku przodowi, 
jakby spragniony awansu. 

— Wie coś? — powtórzy Antoni. 
— Ale co? I bądźmy sprawiedliwi. 
Jest jeszcze druga dziewczyna. Czyś- 
cie sprawdzili jej zeznania? 

— Tak jest — odparł Boyd. — 
Wszystko w porządku. Byla na 
obiedzie z młodym człowiekiem. Ha- 
rold Davies! W teatrzyku Varolium 
zajmowali krzesła C7 i C8. Później 
byli na kolacji i na tańcach w hotelu 
Berkeley. Młody Davies jest tam do- 
brze znany. 

— Urzędniczy high-life. — Antoni 
zsunął się z biurka i spojrzał na ze- 
garek. — Czy wiecie, panowie, że to 
już dwadzieścia po pierwszej? 

  

— (o? — Lucas zerwał się z krze- 
sła. — Muszę się śpieszyć. — Napeł- 
nił papierośnieę z pudełka, stojącego 
na biurku. — Kiedy cię znów zoba- 
czymy, Gethryn? 

— Kiedy zechcecie — odpowie- 
dział nieokreślenie detektyw. — Ale- 
wpierw poprosiłbym o stenografistkę.. 
Chciałbym podyktować raport. 

— Pike się tem zajmie. — Lucas. 
ubrał się w płaszcz. Wziął kapelusz 
i laskę i wyszedł. 

, Boyd wstał i zaczął chować pa- 
piery. 

— Czy będziemy mogli przeczy- 
tać pański raport? — zapytał. 

— Ależ naturalnie — odpowiedział 
Antoni. — Poproszę nimfę o sporzą- 
dzenie czterech kopij. Jedną sobie 
wymawiam. 

— Na kiedy panu potrzebna ste- 
nografistka? 

— Zaraz panu powiem. — Antoni 
podszedł do biurka, gdzie stał telefon 
Lucasa. — Czy Klub Blacka? Czy 
jest pan Travers? Poczekam... Hallot.. 
Dzień dobry! Tak, to ja... Czy jadłeś 
już lunch? Nie? To dobrze. Pocze- 
kaj, to zjemy razem. O drugiej... Tak, 
trochę późno, ale poczekaj. — Poło- 
żył słuchawkę. — Panie Pike, teraz! 

— Wedłue rozkazu! 
Boyd i Pike znikli za drzwiami. 
Antoni zapalił fajkę. Za chwilę 

drzwi uchyliły się i rozległ się głos 
Pike'a: 

— Idzie pańska nimfa. 
Do pokoju wkroczył wysoki rudy 

drab w mundurze z notesem i ołów-. 
kiem w ręku, z powstrzymywanym 
uśmiechem na ustach. 

Pike wsunął growę we drzwi. 
— Przepraszam — rzekł — ale- | 

lćpszej nie mamy. 

(D. c. n.) 

Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wydaw: 
Drnkarnia — al. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40, 

—30 gr, Ill, IV, V, VI—35 gr.,. za tekstem — 15 gr., kronika rekl, - komant- 
niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drotej,.. 

Redaktor odpowiedzialny Antoni Wiszniewski 
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