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с mie wwzgiędrie zasrzcień co do rozmieszczenia ogłoszeź. 

Charakter I podłoże ECHA STOLICY Į ZA KORDOKOW 
strajków w Polsce * 

Ogłoszone niedawno drukiem mater 

jały o ruchu strajkowym w Polsce rzu- 

cają bardzo ciekawe światło na istotę 

strajków w naszem państwie, rozprasza- 

jąc przesadne zdanie o roli w tym ruchu 

podłoża politycznego. 

Największe natężenie ruchu straj: 

kowego przypada na okres inflacji, kie- 

dy podwyżka płac nie mogła nadążyć 

za spadkiem waluty. Z 607 tysięcy w 

roku 1922 liczba strajkujących wzrasta 

w roku 1923 do przeszło 849 tysięcy. 

Odprężenie następuje niezwłocznie pa 

pierwszych próbach stabilizacji waluty. 

Rok 1926 zaznacza się najmniejszą iloś- 

cią strajkujących notowaną w okresie 

od 1921 do 1929 r. (145.5 tysięcy). Ale 

już po roku 1926 rozpoczyna się ponow 

nie wzrost ruchu strajkowego, który jak 

kolwiek nie osiąga i w połowie nawet 

tego natężenia jakie znamionowało la- 

ta 1922 — 1924, tem niemniej jest dość 

znaczny (235 tysięcy w r. 1927 i 345,7 

tys. w r. 1928.) Zjawisko to znajduje 

się w zależności tak od wzrostu kosz- 

tów utrzymania (przy niezmiennej prze 

ważnie i przez dłuższy czas skali zarob 

ków), jak układu konjunktur ekonomi- 

cznych, który powoli zaistnieć musiał 

na tle zmniejszonej konsumcji, ujemne 

go bilansu handlowego i innych czyn- 

ników. Zaznaczyć tu należy, że noto- 

wane ostatnio natężenie po części traci 

na sile i znaczeniu skutkiem niepociąga 

nia za sobą większych strat w postaci 
dni straconych: przy wzroscie liczby 

strajkujących o prawie 50 proc. w r. 

1928 w porównaniu do roku poprzednie 

go — wzrost straconych dni roboczych 

wyrażał się cyfrą niespełna 10 proc. 

Świadczy to, że pracodawcy  naogół 

skłonni byli uwzględniać żądania robot 

ników co do podniesienia płac. Zwyżce 

zarobków jednak towarzyszyło inne zja 
wisko: redukcja ilości pracowników — 

na co znów wskazuje wzrost liczby straj 

ków związanych z żądaniami bądź przy 

jęcia do pracy wydalonych robotników 

bądź wogóle nieredukowania personelu. 

Celem zobrazowania główniejszych 

przyczyn strajków przytoczymy tu w 

zestawieniu procentowem liczby straj- 

ków za dwa poprzednie lata: 
Przyczyny strajku rok 1927 r. 1928 

Żądanie podwyżki płac i po- 

  

prawy in. warunków pracy 87.3 _ 85.2 
żądanie przyjęcia do pracy 
wydalonych robotników lub 
nieredukowania personelu 7.7 8.5 
żądanie uznania organizacyj 
zawodówyćh .. . .1>-.. 1.1 24 
strajki solidarnošci „0.7 Joł 
strajki demonstracyjne i poli- 
AYCZE.. ta USNĘ A в 1.0 0.7 
mae strajki R SEE W 22 21 

Razem . . 100 100 

Przytoczone cyfry zdaniem moim 

nie świadczą by robotnik polski podmir 
nowany był hasłami socjalistycznemi i 

w imię tych haseł imał się strajków ja- 
ko jednego z głównych środków obale- 

nia ustroju kapitalistycznego i ugrun- 
towania władzy robotniczo - włościań 

skiej. Wypadków strajków demonstra- 

cyjnych i politycznych było w roku 
1927 tylko 6 (1.0 proc.), w r. 1928 na- 

wet mniej bo 5 (0.7 proc.) — z okazji 
przeważnie pierwszego maja. Gros straj 

ków ma tło wyraźnie ekonomiczne — 
żądanie zwyżki płac lub naprawy wa- 

runków pracy. Jestem skłonny zaliczyć 

do żądań ekonomicznych również pozy- 

cję 2 i 3 przytoczonej tabeli, a mianowi- 

cie żądania przyjęcia do pracy wyda- 
lonych robotników lub nie redukowania 

personelu jak również żądanie uznania 

organizacyj zawodowych — 'a to dla 

tego, że wszystko to rozstrzygane jest 
w płaszczyźnie stosunku pracodawcy 

do pracobiorcy. Rzecz prosta, że pocho 

dna ruchu zwłaszcza iw tym ostatnim 

kierunku mogła być agitacja wywrato- 
wa, jaka niewątpliwie miała miejsce ró- 

wnież wówczas, gdy robotnicy wysuwa 

li żądania czysto ekonomiczne — stwier 

dzić jednak należy ustanie jakiegokol- 
wiek ruchu z chwilą kiedy pracodawcy, 

czy to w drodze bezpośrednich roko- 
wań czy arbitrażu wykazywali chęć do 

prowadzenia nieporozumienia do zgo- 

dy. Urzędowa statystyka przemilcza — 

jak często pierwotnie stawiane żądania 

(dałszy siąg na szpałcie 6 ej) 

sejmowej kamisji skarbowej 
WARSZAWA, 19.XI1. PAT. Sej- 

mowa komisja skarbowa przyjęła po 
referacie przewodniczącego pos. Krzy- 
żanowskiego (BB) z drobnemi po- 
prawkami stylistycznemi rządowy pro- 
jekt ustawy o przedłużeniu mocy obo- 
wiązującej i uzupełnieniu ustawy z 
dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie 
państwowego podatku od nierucho- 
mości w gminach miejskich oraz od 
niektórych budynków w gminach wiej- 
skich. 

Referentem na plenum Sejmu ob- 
rany został pos. Krzyżanowski, Pos. 
Kuśnierz (ChD) zapowiedział, że na 
najbliżjszem posiedzeniu Sejmu zgłosi 
wniosek, wzywający rząd do przedło- 
żenia noweli do ustawy o podatku 
obrotowym. Wniosek| Klubu Narodo- 
wego w sprawie zniesienia cła na sa- 
letrę chilijską przydzielono do zreie- 
rowania pos. Świeckiemu. 

Zarządzenie 0 opiece lekarskiej 
dla pracowników kolejowych 

Minister komunikacji wydał w po- 
rozumieniu z ministrem skarbu oraz 
ministrem pracy i opieki społecznej 
zarządzenie o zakresie opieki  lekar- 
skiej i środków leczniczych, dla pra- 
cowników przedsiębiorstwa „Polskie 
Koleje Państwowe". 

W myśl tego zarządzenia opieka 
lekarska przysługuje  prącownikom 
etatowym, kandydatom na pracowni- 
ków etatowych, pracownikom nieeta- 
towym oraz członkom ich rodzin. 
Opieka lekarska, przysługująca pra 
cownikom rozpoczyna się od pierw- 
szego dnia choroby i trwa nawet w 
razie zwolnienia ich ze służby przez 
czas choroby, najdłużej jednak, licząc 
łącznie z urlopem dla poratowania 
zdrowia—dla pracowników etatowych 
lub kandydatów—1 rok, dla pracow- 
ników nieetatowych —39 tygodni. 

Moc tego rozporządzenia rozciąga 
się również na emerytów kolejowych. 

_ _ hikwidacja zafargu 
pomiędzy A. Z. S. Warszawa 

a Związkiem Państwowym 
WARSZAWA. 19.X1l. Pat, Wczoraj wie- 

czorem, po kilkugodzianych obradach, za- 
rząć A. Z. S. Waęszawa postanowił ze 
względu na uchwałę gswego walnego ze- 
brania i zalecenia Związku Związków przy- 
stąpić, dla dobra sportu polskiego do Pol- 
skiego Związku Hockey'u na lodzie. W 
ten sposób został zlikwidowany trwający 
przeszło pół roku zatarg między najlepszą 
hockeyową drużyną Polski—A. Z. S. War- 
szawa, a Związkiem Państwowym. 

Państwowa nagroda muzyczna 
W dniu 26 stycznia odbędzie się po- 

siedzenie sądu konkursowego w sprawie 
nadania państwowej nagrody muzycznej, w 
wysokości 15.000 zł. 

W skład jury wejdą delegaci z ramie- 
nia: Stow. kompozytorów polskich, Stow. 
miłośników dawnej muzyki, Polskiego tow. 
muzyków współczesnych, Związku sprawo 
zdawców muzycznych i Stow. pisarzy i 
krytyków muzycznych. Ponadto ze strony 
ministerstwa oświaty de sądu wejdą: prof. 
muzykologji p. A. Chybński ze Lwowie i 
Ł Kamiński z Poznania. 

Dziesięciolecie pracy w Polsce 
d-ra Ant. Menotti Corvi 

Wczoraj odbył się w salonach Hote- 
lu EO bankiet, urządzony przez 
lzbę Handlową Polsko-ltalską w Warsza- 
wie na cześć dr. Antonio Menotti Corvle- 
go, radcy handlowego ambasady italskiejśw 
Warszawie z okazji 10 lecia jego dzia- 
łalności  dyplomatyczno - gospodarczej w 
Polsce. 

Udział w bankiecie wzieli m. in. am- 
basador włoski hr. Martin Franklin, człon- 
kowie ambasady, przedstawiciele rządu z 
p. wiceministrem dr. Franciszkiem Do- 

M przedstawicieie sfer gospodar- 
czych. 

Likwidacja zafargu w „Paście” 
Długotrwałe pertraktacje w sprawie 

żądań telefonistek warsząwskich należy 
uważać za ukończone. 

Na ostatniej dwustronnej konferencji 
w ministerstwie pracy i opieki społecznej 
delegatki związku Btelefonistek, zważywszy 
ogólną sytuację. przyjęły zaproponowaną 
ostatecznie przez Polską Akcyjną Spółkę 
Telefoniczną 5 proc. podwyżkę płac, która 
ma obowiązywać od ! stycznia 1930 r 

Propozycję tę na masówkach t lef- 
nistki zaaprobowały. 

„Z powyższą zmianą moc dotychczaso= 
wej umowy zbiorowej, upływająca 1 stycz- 
nia, ma być przedłużona. 

KSIAEKI na     

   JANKADZKIEGO 
Wilno, Zamkowa 22, fel. 6-60 
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łowne zmienia godła Lilwy 
Sensacyjna dyskusja wokół zna- 

ku Pogoni. 

Przed niedawnym czasem ukazały 
się wiadomości o t. zw. „Kryzysie 
Pogoni", to znączy O rewizji jakiej 
chcą poddać w Kownie obraz godła 
Litwy— Pogoni. Obecna republika Li- 
tewska łamiąca na każdym kroku tra- 
dycje W. Ks. Litewskiego, usiłuje do- 
Szukać się w obecnym wyglądzie Po- 
goni symbolu| unji z Polską, 

Niezmiernie ciekawy, a jednocześ- 
nie charakterystyczny odczyt wygłosił 
w ubiegłą niedzielę w Kownie, w sali 
uniwersytetu, p. ligunas. Odczyt ten 
zatytułowany był „Kryzys litewskiej 
Pogoni". 

Geneza Pogoni zdaniem p llguna- 
sa jest następująca: 

W Litwie po raz pierwszy Pogoń 
jako godło państwowe została użyta 
za czasów Witolda. Witold kazał na 
pieniądzach wybijać ją, jeżdziec był 
przytem twarzą skierowany na wschód, 
i rękę jmiał uzbrojoną w miecz i 
wzniesioną do góry. Na tarczy jeźdźca 
nie było obecnego sześcioramiennego 
krzyża, którego ani Witold, ani póź- 
niejsi władcy Litwy nie używali, Wi- 
told ;obok Pogoni używał jeszcze, 
jako znaku państwowego, słupy Ge- 
dymina. Symbolem Pogoni Witolda 
było dążenie Litwy do potęgi i wiel- 
kości. 

Pogoń litewska została Świadomie 
wypaczona przez Jagiełłę. Jagiełło, 
za którego panowania w Polsce, zda- 
piem p. llgunasa, jako godło państ- 
wowe, został wprowadzony Orzeł Bia- 
ły. pod wpływem Jadwigi rozpow- 
szechniło w Polsce . używanie krzyża 
sześcioramiennego, używanego wów: 
czas na Węgrzech. Krzyż ten później 
trafił do godła państwowego Litwy, 
jako symbol nawrotu narodu  litew- 
skiego na wiarę katolicką. Pozatem 
= ustanawiają. wspólne godło 
państwowe Polski i Litwy, kazał na 
pieczęciach wyrzynać obok Orła Bia- 
łego Pogoń litewską, przytem jeździec 
był twarzą zwrócony na zachód w 
kierunku Rzymu i Niemiec. Pogoń 
pozatem utraciła swe pierwotne sym- 
boliczne znaczenie —- Jagiellowy jež-. 
dziec ma już na celu zgniecenie Nie- | 
miec—wroga Polski. 

Orzeł Biały ma również głowę 
zwróconą na Zachód. 

Po śmierci Jagiełły pogoń litewska 
ulega dalszym przeobrażeniom. Prze- 
dewszystkiem na tarczy zaczęto ry- 
sować sześcioramienay krzyż, najzu: 
pełniej obcy starożytnej Litwie; póź- 
niej zaczęto „fantastycznie przyozda- 
biać konia i jeźdźca. Ogon konia np. 
na końcu frozchodzący się na trzy 
części uzyskał Specjalną symbolikę, 
której nie miał za czasów witoldo- 
wych. Zdaniem p. llgunasa, należy 
podkreślić znamienny fakt, 'że władcy 
późniejszej Litwy, królowie ' Polski 
więcej czcili godło litewskie, niż czci 
je obecna Litwa. 

Królowie Polski, jako wielcyksiążę- 
ta Litwy, używali osobnej pieczęci, 
na której był wycięty jeździeć witol- 
dowy bez sześcioramiennego krzyża, 
bez fantastycznych ozdób, jedynie 
zwrócony nie na Wschód a na Za: 
chód. Dzisiaj przez nieznajomość rze- 
czy na piersiach Witolda rysuje się 
sześcioramienny krzyż, znak, któ- 
rego Witold nigdy nie używał i który 
jako obcy dla niego był wielce nie- 
miły. Tak się więc złożyło, że niepo- 
dległa Litwa już przeszło 10 lat uży- 
wa godła państwowego, które może 
oznaczać unję Litwy z Polską. Obec- 
nie specjalna komisja ma zbadać za: 
gadnienie teraźniejszego godła Litwy 
— Pogoni. 

Tamil ta świątynie w Witebsku 
Dzwony świątyń zamilkną na 

Boże Narodzenie 

Z Mińska donoszą o niesły- 
chanym oburzeniu, jakie zapa- 
nowało w Witebsku w związku 
z nagłą decyzją bolszewików 
zdjęcia wszystkich dzwonów z 
kościołów i cerkwi miasta. Ma 
być usuniętych akoło 100 dzwo- 
nów i świątynie zamilkuą na 
święta. Decyzja ta wywołana zo- 
stała wzmożoną akcją antyreli- 
gijną wobec zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. Bol- 
szewicy motywują swoje posta- 
nowienie tem, że metal dzwo- 
nów przyda się do fabryk meta- 
lowych, zaś odgłos dzwonów 
przeszkadzał dotychczas robot- 
nikom w pracy. 

ZIE 
    

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, i 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. ! 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

— A. Łaszuk. 

OSZMIANA — Ksi 

POSTAWY — Ksi 

WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika 
Xagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabełaryczne o 50 drože 

a. Talar GAR odė i geras KAMIENIA AED OOO i 
  

Zapowiedź drugiej konferencji na Zamku 
P. Bartel przyjezdża do Warszawy 

WARSZAWA, 19. XII. (tel. wł. Słowa). Na zaproszenie Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej b. premjer Dr. Bartel zdecydował się dziś ponow- 

nie wieczorem wyjechać ze Lwowa aby „jutro stanąć w Warszawie na 

Zamku. Prezydent Rzeczypospolitej chce przy udziale Dr. Bartla zwołać 
jeszcze jedną naradę na Zamku. Jest bardzo prawdopodobne, że / narada 

ta odbędzie się jeszcze w piątek. Tymczasem nie wiadomo kto będzie na 

nią zaproszony. 

Co będzie na porządku dnia 
najbliższego posiedzenia Sejmu 

WARSZAWA, 19XII. Pat. Porządek dzienny najbliższego posiedzenia 
Sejmu, które odbędzie się w nadchodzącą sobotę 21 grudnia o godzinie 11 
rano, obejmuj: 1) sprawozdanie komisji skarbowej o projekcie ustawy, 
zmieniającej niektóre postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia 12 marca 1928 o przedłużeniu mocy obowiązującej i uzu- 
pełnieniu ustawy z dnia 1 kwietnia 1925 roku w sprawie wymiaru i pobo- 
ru państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od 
niektórych budynków w gminach wiejskich, 2) sprawozdanie komisji regu 
laminowej i nietykalności poselskiej o wnioskach w sprawie zmiany regula- 
minu obrad Sejmu, 2 sprawozdanie tejże komisji o wniosku nagłym pos. 
Sławka i kolegów z BB w sprawie wyłonienia specjalnej komisji dla zba- 
dania zajść w Sejmie w dniu 31 października 1929 roku. 

List b. premiera WŁ. Grabskiego 
WARSZAWA, 19. XII. (tel. wł, Słowa). Wszystkie redakcje pism 

warszawskich otrzymał, dzisiaj list otwarty b. premjera p. Władysława 
Grabskiego w którem omawia on zarzut korumpowanie Sejmu przez rzą- 
dy pomajowe, postawiony przez premjera dr. Świtalskiego na ostatnim 
odczycie w Filharmonii. 

P. Grabski dowodzi, że rząd jego ani banki państwowe nie udzielały 
nikomu pożyczek nievmotywowanych względami gospodarczymi. Nigdy 
drogą pożyczek dla instytucyj partyjnych rząd p. Grabskiego nie upewnił 
sobie większości. P. Grabski używa słów bardzo ostrych w swoim liście 
żądejąc wskazania faktów przekupywania i korumpowania posłów z poda- 
niem nazwisk ' sum. 

Dowiadujemy się, że premjer dr. Świtalski odpowie na list p. Grab- 
skiego ale już dzisiaj w związku z wystąpieniem p. Grabskiego -warto 
wskazać, że o wiele więcej informacyj w sprawach korupcji posłów mógł- 
by udzielić p. Grabskiemu p. Stanisław Kauzik niegdyś jego „prawa ręka" 
i dobrze znana w Sejmie postać, ukazująca się zawsze wówczas, gdy 
przed rządem p. Grabskiego piętrzyły się na sali sejmowej trudności. 

  

‹ 

Projekty Rządu kanclerza Millera 
Projekt pomocy dla wschodnich obszarów Rzeszy 

BERLIN, 19 XII. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu komisji Reichs- 
tagu do spraw pogranicznych terenów wschodnich przedstawiciel rządu Rze- 
Szy dyrektor ministerjalny Dammann w dłuższem przemówieniu zreferował 
prace przygotowawcze do akcji pomocy wschodnim obszarom Rzeszy. Pro- 
jekt rządowy—zaznaczył mówca obliczony jest na 10 lat. Pierwsze miejsce 
w projekcie zajmuje rolnictwo, dalej idą sprawy komunikacyjne, —widoczna 
jest budowa 9 nowych większych linji kolejowych i 5 mniejszych oraz bu- 
dowa szeregu szos o łącznej długości 3 tys. kilometrów. Na zakończenie 
mówca oświadczył, że w tej akcji pomocy brane są pod uwagę wyłącznie 
tereny, przylegające do Polski. Powyższy projekt zostanie niebawem ode- 
słany do Reichstagu w formie memorjału. 

Reichstag upoważnił rząd do zaciągnięcia pożyczki 

BERLIN, 19 XII. PAT. Reichstag na posiedzeniu wczoraj- 
szem 239 głosami przeciwko 138 przyjął projekt ustawy © upo- 
ważnieniu rządu do zaciągnięcia pożyczki w wysokosci 465 mil- 
jonów marek. 

Wniosek w sprawie utworzenia funduszu na amortyzację 
przyszłej pożyczki 

BERLIN, 19, XII. PAT. Pó urzędowo komunikują, że w związku z 
dzisijszem posiedzeniem gabinetu przywódcy frakcyj koalicyjnych postano 
wilipo długich naradach zgłosić w Reichstagu wniosek o utworzenie spec- 
jalnego funduszu na amortyzację pożyczki, jaką rząd niemiecki zamierza 
zaciągnąć. 

Fundusz ten ma być pokryty z dochodów podatkowych i oszczędno- 
Ści budżetowych. Wspomniany wniosek ma być zgłoszony jeszcze dziś w 
czasie obrad Reichstagu. Spodziewają się, że przyjęcie tego wniosku przy- 
czyni się do przezwyciężenia trudności, jakie napotykają rokowania pożycz- 
kowe rządu. 

Komunikat utrzymuje, że pogłoski o ustąpieniu ministra Hilferdinga 
w m, z niepowodzeniem rokowań pożyczkowych nie znalazły pc- 
twierdzenia. 

Rozbife rokowania rządu z bankiem Dillona 
Pożyczce sprzeciwił się prezes Banku Rzeszy dr. Schącht 

BERLIN, 19 XII. PAT. W godzinach popołudniowych obradował dziś 
gabinet Rzeszy nad sprawą pożyczki 400 miljonów marek na pokrycie nie- 
doboru kasowego, W związku z obradami gabinetu rozeszła się pogłoska, 
że finansiści amerykańscy w ostatniej chwili cofnęli się i że rokowania o 
pożyczkę z bankiem Dillon, Read 8: Co uważać należy za rozbite. Przyczy- 
ny niepowodzenia rokowań utrzymywane są narazie w tajemnicy. Wiadome 
jest tylko, że projektowi zaciągnięcia pożyczki zagranicą najsilniej sprzeci- 
wia się prezes Banku Rzeszy dr. Schacht. 

Zapowiedź ustąpienia min. skarbu Hilferdinga 

W tych warunkach - jak utzymuje prasa popołudniowa—skarb Rze- 
szy znalazł się w bardzo krytycznem położeniu, które w dalszej konsek- 
wencji pociągnąć może za sobą nawet ustąpienie ministra finansów Hil- 
ferdinga. Pozostawanie min. Hilierdinga na zajmowanem stanowisku utrud- 
niač ma bowiem wszelką działalność kredytową, zarówno 4na rynkach za- 
granicznych, jak i wemnętrznym. Koła socjalistyczne w Reichstagu, jak 
podkreśla „Boersen Courrier, — pogodzić się miały już x koniecznością 
ustąpienia min. Hilferdinga pod warunkiem, że przy rekonstrukcji gabinetu 
tekę ministra sprawiedliwości otrzyma poseł socjalistyczny Landsberg. 

Kandydatem do teki ministra skarbu jest przywódca 
centrum dr. Bruening 

Jako następcę ministra Hilferdinga wymieniają dr. Brueninga, prze- 
wodniczącego parlamentarnej frakcji centrum, a zarazem bliskiego współ- 
pracownika prałata Kaasa. Dzienniki popołudniowe donoszą, że pogłoski 
jakoby jednym z powodów niepowodzenia niemieckich rokowań pożyczko- 
wych w Stanach Zjednoczonych miały być obawy państw wierzycielskich, że 
pożyczkagniemiecka mogłaby zaszkodzić przyszłej mobilizacii obligacyj od- 
Szkodowawczych na rynku amerykańskim, nie znajdują potwierdzenia w 
tutejszych kołach kompetentnych. 

jeduoszpaltowy ronie i 40 gr. Za tekstem 15 
wa mike 6" gr, W „zameraciświąecznych orz 2 prowine 

Za dostarczenie 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

5 Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

ęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM; — Księgarnia K. Lubonskiego ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 

9. N. Tarasiejski. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. , 
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„ Komunikaty oraz 
0 25 proc. drożej. 

ja nie przyjmuje zastrzežefi co do 
numeri dowodowego 20 groszy. 
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odbiegały daleko od warunków przyj- 

mowanych, jest rzeczą jednak niewątpli- 

wą, że właśnie ta skłonność czynników 

gospodarczych do czynienia jaknajwię 

kszych ustępstw i ofiar zdezorjentować 

musiała czynniki dekonstrukcyjne, któ- 

re na niemożliwości przyjęcia żądań 

gruntowały swe nadzieje. 

Musimy się cieszyć z tego faktu. 

Świadczy on z jednej strony o gotowości 

sfer gospodarczych do uwzględnienia 

sprawiedliwych żądań robotników, z 

drugiej zaś — o możliwości — biorąc 

ostatnią i niepodliegającą negowaniu mo 

żliwość — znalezienia wspólnego języ- 

ka, w jakim mogliby się porozumiewać 

„bez posredników, czy to socjalistycz- 

nych czy komunistycznych, robotnicy z 

pracodawcami, 

Przesadzamy wogóle znaczenie i 

wpływ PPS, lub komunistów. PPS ongi, 

w zaraniu odzyskanej niepodległości, zy 

skiwała posłuch wśród robotników poł 

skich tylko zawdzięczając przeciwsta- 

wianiu się endeckim i półendeckim or- 

ganizacjom i zrzeszeniom. 

Dziś ta walka ustała, zamarła, prze- 

istoczyła się w sojusz. 

Polska, to wielka rzecz. A w Pol- 

sce — robotnik też stanowi i stanowić 

powinien wielką rzecz. W prostym 

swym mózgu, uodpornionym przeciwko 

wpływom destrukcyjnym, zawdzięcza= 

jąc walkom o niepodległość, w których 

tak liczny i zaszczytny udział przyjmo 
wał, zdaje sobie sprawę robotnik gdzie 

się kończy czcze hasło a rozpoczyna się 

blaga. A uwieńczeniem czczego hasła 

jest zaprzestanie walki PPS z endeckie- 

mi organizacjami robotniczemi. 

O wpływach komunistycznych wśród 

robotników polskich mówią dziś tyłko 

ci, którym chodzi bądź. o przyszłe posa- 

dy bądź o utrwalenie sojuszu endecko- - 

socjalistycznego. 

H—ski. 

Li is ROZ 

Obrady Komisji Regolaminowej Sejmu 
WARSZAWA. 19. 12. (PAT). Dnia 19 gru 

dnia odbyło się pod przewodnictwem posła 
„Liebermana posiedzenie komisji regulamino- 
wej i nietykalności poselskiej. 

Jako pierwszy punkt porządku dziennego 
wzięto pod rozprawę wniosek klubu BB w 
sprawie wyłonienia specjainej komisji dla zba 
pania zajśc w $ejmie w dn. 31 pazdziernika 
r. bież. eferował pos. Podoski (bb), który 
„wyjaśnił, że klub bB istotę komisji pojmuje 
jako nadzwyczajną siedczą, w myśl artykułu 
54 konstytucji. Wślad za tem proponuje, by 
komisja miała prawo wzglądu w akta docho-* 
dzeń przeprowadzonych już przez marszałka 
Sejmu oraz by miała prawo wdrożenia po- 
nadto samodzielnego dochodzenia. W końcu 
iwnosi, by komisji przysługiwało także prawo 
wzywania i przesłuchiwania świadków oraz 
rzeczoznawców. iPos. Zwierzyński (Ki. Nar.) 
stawia wniosek uzupełniający, by świadkowie 
A rzeczoznawcy przesiuchiwani byli przez ko- 
„misję pod przysięgą oraz by miała ona pra- 
iwo zwramania się do sądów w drodze rekwi 
zycji o przesłuchanie świadków i rzeczoznaw 
ców. 

Przeciw wnioskowi posła Zwierzyńskiego 
wypowiedzieli się argumentując silnie swe wy 
,wody posłowie Polakiewicz i Byrka (BB). 
Następnie uchwalono liczbę członków komisji 
ma 9, przyczem BB przyznano 3 członków, 
PPS — 2, klubom Wyzwolenia, Ukrainskie+ 
jmu, KE i Stronnictwa Chłopskiego 
— po I. 

Komisja w dalszym ciągu przystąpiła do 
obrad nad wnioskami stronnictw lewicy i cen 
trum oraz Klubu Narodowego w sprawie zmia 
my regulaminu obrad Sejmu. Jako referent 
zagaił dyskusję poseł Lieberman. 

Pos. Zahajkiewicz (kl. ukraiński) do art. 
3 regulaminu postawił wniosek nadający pra- 
iwo posłom, należącym do mniejszości narodo 
„wych, przemawiania w języku ich narodowo- 
ści. Wniosek ten upadł dzięki pozycji B.B. 

Nad wnioskiem lewicy, centrum i kl. Nar. 
iw sprawie zmiany art. 24 rozwinęła się dłuż- 
sza dyskusja. Przyjęto dalej na wniosek re- 
ferenta nowe postanowienie do art. 44, któ- 
re opiewa: Podczas rozprawy nad prelimina- 
szem budżetowym marszałek tylko w wyjąt- 
kowych wypadkach może przyjąć poprawkę 
„poselską, która zestała zamieszczona w spra 
wozdaniu komisji budżetowej. 

Temu wnioskowi sprzeciwia się pos. Вуг- 
„ka, uzasadniając w dwukrotnych przemówie- 
miach. szkodliwość i bezskuteczność tego po- 
stanowienia. Popiera go pos. Polakiewicz, z0- 
stał mimo to uchwalony: 

Do art. 8 pos. Byrka postawił wniosek, w 
myśl którego w razie niezałatwienia żądania 
sądu o wydanie „posła przdz komisję regula- 
minową w ciągu dwuch tygodni po otrzyma. 
nia żądania, marszałek będzie miał prawo po 
stawić sprawę na porządek dzisany Sejmu 
bez. wyczekiwania sprawozdenia komisji. 
IWniosek ten po długiej dyskusji został odrzu | 
cony przeciwko BB. ; 

Po wyczerpującej dyskusji komisja wy- | 
brała jako referenta na plenum pos. Lieber- 
mana. A 

Po upchwaleniu zmian do regulaminu pos. 
Piasecki złożył w imieniu BB deklarację na- 
stępującą: BBWR stoi na tem stanowisku, że 
pośpiesznie dokonywane wprowadzenie drob_ 
mych zmian do regulaminu, choćby nawet te 
zmiany s1osiły charakter słuszny, czego nie- 
stety o całości uchwał komisji powiedzieć nie 
„można, spraw rewizji regulaminu nie rozwią. 
zuje. Regulamin jest wadliwy i wymaga na- 
prawy od podstaw. BB posjada opracowany 
kę regulaminu Seimu i Senatu, konsty- 

tucji. > z  
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BARANOWICZE. 

— Z działalności Zrzeszenia Ziemianek i 
Gospodyń Wiejskich. (Koło powstało w końcu 
1926 r. środkami miesięcznych opłat ziemia- 
nek. Instruktorka była jedna. Kursy prowa- 
dziły się 6-ci0 tygodniowe. Trudności były 
wielkie. Ludność nieufna, podtrzymywana i 
podsycana w swej mieufności i lęku, obała- 
mucana przez różne ciemne osobistości nie- 
chętnie się zapisywała -— zapisana, jcofała się.. 
iPomimo to odbyły się 2 kursy: w Cieszewli, 
gm. Nowomyskiej i Podstarzyniu, gm. Sto- 
łowickiej, z udziałem 56 uczenic. 

Dla zachęty kursy były gratisowe. 
Uczono szycia jbielizny, ubrań, kroju, ro- 

bót ręcznych, śpiewu, urządzano pogadanki, 
z tych wygłoszono: pogadanek gospodarskich 
48, hygienicznych 32, kulinarnych 8, społecz- 
no-patrjot. 12, religijnych 4, etycznych 10. 

Wzięto udział w obchodzie narodowym 
29 listopada. Przedstawień jamatorskich urzą- 
dzono 3. „Wieczornic” z kądziełą 8. Instruk- 
torka była obecną na 2 „wieczorynkach* z 
tańcami. 

Ludność powoli się oswajała i wpływom 
się poddawała. 

W [1927 r. kusy prowadzi.y się dwumiesięcz 
me i tych odbyło się 2: w Starym Dworze i 
Zadwiei — z tym samym programem co i w 

1926 r. 
Kurs skończyło 57 uczenic. Pogadanek 

wygłoszono: gospodarskich 58, hodowli dro- 
biu i świń 20, hygjeny 40, pedagogicznych 10, 
kulinarnych 12; etycznych 18, społeczn.- pa- 
trjotycznych 14, o roli kobiety 4. 

Zakładano ogródki warzywne, kwiatowe, 
sadzono krzewy, (w Starym Dworze), spro- 
wadzano farby do tkactwa, oraz nasiona wa- 
rzyw i kwiatów. : 2 

Urządzono 6 pokazów gotowania i pie- 

czenia, zaś lekcji prania było 4. Obchodów 
imarodowych urządzono 2: (3-g0 Maja dzieci 
z Chorągiewkami do bliskiego kościoła i 29 
listopada). 

Założono Koło Młodzieży. 
W wycieczce do Częstochowy brało 

udział 6 dziewcząt. Kursy kończyły się: ama- 

torskiem przedstawieniem, żywemi obrazami, 

popisami śpiewu, deklamacją, wystawą ro- 

bót. Obecni na tem byli: miejscowi księża. 
władze administracyjne, przedstawiciele Tow. 
(Roln. oraz zaproszeni ci, co się pracą Koła 
interesowali. 

1928 r. kursów dwumiesięcznych odby- 
to się 6: w 'Rodkiewiczach, Baranowiczach 
*(wsi); Horodyszczu, Iszkołdzi, Nowej-Myszy 
powtórzenie w Iszkołdzi a skończyło kusy 186 
niczenic. Urządzono jedno przedszkole z udzia- 
łem 38 dzieci. Instruktorek było 2. Program 
"starszych nie był zmieniony. Dzieci zaś uczv- 
ły się pacierza, pisania liter na: tabliczkach, 
wycinanek, lepienia z plastoliny, ściegów igłą. 
fPogadanek na kursach wygłoszono: gospo- 
darskich 96, hygjenicznych 50. pedagogicz- 
nych 40. o hodowli drobiu i świń 52, kulinar- 
nych 42, etycznych 60, społeczno-parjotycz- 
nych 32, o roli kobiety 20. 

Założono 5 stowarzyszeń młodzieży i 
urządzono 4 zebrania. Zorganizowano 4 ko- 
ta ORA wiejskich. Pogadanek niedziel- 
nych ze starszemi urządzono 98. Wycieczek 

było 4: Do Wilna udział brało 14 dziewcząt 
i 16 chłopców. Do (Spały na dożynki 45 osóG 
młodzieży. [Do Częstochowy na zjazd gospod. 
6. Na Świteź 18. 

3 Kursy jak i innych lat kończyły się przed 
"stawieniem amatorskiem, popisami, wystawą 

* robót. Ponadto wprowadzono egzaminy umie- 
jętności szycia i kroju, oraz dawano świa- 
dectwa, w których zaznaczało się nie tyle 
umiejętność szycia, ile zachowanie się, pilność 
uwaga, porządek; grzeczność, i kołeżeńską 
uczynność. Świadectwa działały na ambicję, 

“to dobrze robiło, tak dalece, że ci co byli bli- 
ej młodzieży wiejskiej, jak księża i nauczy- 
cielstwo, znajdywali dużą różnicę w zacho- 
waniu się. Grzeczniejsi byli, mniej kłótliwi, 
a zabawy stawały się przyzwoitsze i kultural. 
niejsze. 

- Tegoż roku, kosztem ziemianek obie in- 
struktorki spędziły wakacje w Gdyni. W 1929 

"_ f. instruktorek była jedna. Kursów odbyło 
się 3: w Połoneczce, Stajkach, Kroszynie z 
udziałem 54 uczenic. Program nauki był nie 

zmieniony. Zakończenie również. Warunki 
pracy były ciężkie. Środki nie wystarczały, 
subsydium otrzymywano 70 zł. miesięcznie. 

_ Dopomagano imprezami aby pracę prowadzić 
Urządzano taneczne zabawy i loterje fanto- 
we. Księża i dwory blisko wsi będące dawa- 

"ly bezinteresowne życie, mieszkanie i konie 
ma wvjazdy. Nauczycielstwo zwłaszcza niektó- 
fe okazywało dużo zainteresowania, pomoc 

„ i ułatwienie. 

в Po za prowadzoną pracą, ziemianki we- 
spół z Sekcją gospod. wiejskich biorą udział 
'we wszystkich Inarodowych uroczystościach, 

__ oraz ruchu społecznym. (Mają swoje ekspona- 
ty w Baranowiczach na wystawie 1927 r., 
w Nieświeżu i Wilnie w 1928 r. W. maju ro- 
ku bieżącego, instruktorka prowadziła na 
iwszechkrajową wystawę w Poznaniu 26 
ldziewcząt. Tam też miano swoje pokazy jak 
również i na wystawie 'w październiku w Ba- 
ranowiczach — wszędzie dostają odznacze- 

    

   

    

    

     

   

    

ce pracy społecznej polskich ziemianek na 
Kresach Wschodnich w epoce popowstanio- 
iwej! *epresji, pod tytułem „Ciche bohaterki” 
iw opracowaniu p. Michaliny Domańskiej. Ze- 

‚ złego 1928 r. umieszczono w szkołe przemy- 

  

słowej w Warszawie jednego chłopca, a 
dwóch w takiejże szkole w Bydgoszczy. 

Ofiarowano Kołu Młodzieży w Starym 
Dworze bibljoteczkę z 134 książek. Kupiono 
do użytkukursistek maszynę do szycia i ułat- 
wiono kupno międlarki na własność K.G.W. 
Zarząd Koła Zrz. Ziem. ma bibljoteczkę Ol- 
chowicza do użytku ogólnego jak również 
tygodnik „Przewodnik Katolicki". 

W. marcu b. r. staraniem Koła Zrz. Ziem. 
urządzono kilkodniowe rekolekcje, Praca raź- 
niej posuwać się zaczęła. Ludność zaczyna 
prosić o kursy, nawet te, które się ich bały 
radeby z nich skorzystać. INadeszły wakacje 
1 praca chwilowo się przerwała. Instruktorka 
kosztem ziemianek wyjechała na kursy do- 
pełniające do Julina, a po powrocie we wrześ. 
niu stanęła znowu do pracy tym razem jako 
instruktorka objazdowa. Po zunifikowaniu się 
Organizacyj Rolniczych praca 'w sekcji Kół 
G. W. rozwinęła się bardziej programowo, 
wobec otrzymania stałego etatu dla Instruk- 
torek. Powstały (sekcje: zdrowia, wychowania, 
gospodarstwa domowego, gosp. podwórzo- 
wego i opieki społecznej. 

Instruktorka kolejno objeżdża założone 
ju. K. G. W. i zakłada nowe. Po kolei od- 
bywają się 5.dniowe kursy gospodarcze, za- 
„kończone pokazami pieczywa i połączone z 
całym szeregiem pogadanek, oraz w pogadan- 
kach wykazanie składników odżywczych. Ta- 
kie były w Nowej-Myszy, Stołowicach, Sta 
rym-Dworze, ĮRodkiewiczach, (Baranowiczach 
(wsi), Brasr ławszczyźnie i Łancew-lugu. Wy- 
głoszono 12 pogadanek z hygjeny, zwrócono 
uwagę na porządek i czystość dzieci. Prowa- 
dzono selekcje drobiu i lustrację w 4-ch go- 
spodarstwach, wskazano 6 kobietom sposób 
notowania jajormiesności kur, sprowadzono i 
sprzedano 230 jaj — kur zielononóżek. Urzą- 
dzono 3 zespołów do konkursów na uprawę 
cebuli i pomidorów. 

Na naukę szycia i kroju zaangażowano 
specjalną instruktorkę. We wrześniu, w porze 
przyjazdu iP. IPrezydenta do Baranowicz — 
ziemianki in gremjo przyjmowały udział wraz 
z delegatkami K: G. W. w powitaniu i skła- 
daniu Jemu hołdu, oraz na raucie urządzonym 
na jego cześć — zaś do Nowogródka na do- 
żynki urządzone w cześć P. Prezydenta wy- 
słano 30 delegatek ze sztandarem. 

W listopadzie przedstawicielki Kół G. W. 
w liczbie 8 brały udział w ogólnopolskim zjeź- 
dzie w Częstochowie, również pod opieką 
instruktorki. Brak środków robotę utrudnia 
— nieco zasiliły kasę fantowa łoterją i „Czar- 
ną Kawe”. Są w społeczeństwie ludzie dobrej 
woli, rozumiejący doniosłość akcji — ci, po- 
mocy swej nie odmawiają, — stanowiskiem 
— nie ziemianie, duchem się z nimi łączą, 
Cześć Im! a ziemianki z odczuciem solidar: 
ności i poparcia jpracy swoiej w społeczeń- 
stwie pójdą dalej. Jak te „Ciche bohaterki”, 
które za czasów carskiej represji prześlado- 
wane, (karane, pokryjomu strzegły polskości 
— tak teraz wolne już, nadal nad ludem dla 
Polski pracować będą w miarę sił i możności 
ufne, że w tej zbożnej pracy i Bóg dopomo- 
może. 

RY, Zarząd K. Zrz. Ziem. 
  

Ożywienie w tej dziedzinie pracy, jakie 
już od pewnego czasu daje się zauważyć na 
terenie powiatu wileńsko-trockiego, znalazło 
od dźwięk i w gminie trockiej. Początek dał 
iLandwarów, gdzie z inicjatywy tamtejszego 
kierowaika szkoły p. Smotera i przy dość 
licznym udziale miejscowego społeczeństwa; 
jak przedstawicieli: organizacyj gospodar- 
czych i oświatowych, duchowieństwa, wojska, 
rady gminnej, a pośrednio i sejmiku (p. 
Gwiazda jest jego członkiem), nauczycielstwa 
szk. powsz. — na zebraniu w dniu 5 b. m. 
postanowiono zorganizować Ognisko oświa- 
towe, oparte o świetlicę, gdzie mogłoby się 
skupić całe życie kulturalno-oświatowe i to- 
warzyskie Landwarowa. Organizuje się rów- 
nież w Landwarowie kurs wieczorowy dla 
dorosłych. 

tejże gminie w Ludwinowie dzięki ini. 
cjatywie i energicznej postawie kierowniczki 
miejscowej 2-klasowej szkoły powsz. p. Ho- 
rodniczanki w dn. 15. bm. została zorganizo 
wana świetlica, z której już obecnie korzysta 
około 30 młodzieży i dorosłych, spędzając 
przy książce, gazecie, czy godziwej rozrywce 
czas. 

Również i Troki noszą się z zamiarem 
poruszenia w: najbliższym czasie miejscowe. 
go życia kułturalno-oświatowego. Istnieje tu- 
taj projekt stworzenia wspólnego Przysposo- 
bienia Wojskowego i referatu kulturalno-0- 
światowego przy szkole powsz. dla następu- 
jących organizacyj: Strzelca, Stow. Mł. Polsk., 
i Straży Pożarnej. 

W związku z podjętemi na terenie gmi- 
ny pracami oświatowemi wyłania się b. po- 
ważna kwestja pokrycia związanych z niemi 
kosztów, np. na: lokale, światło i opał, pomo- 
ce naukowe, podręczniki, bibljoteki, latarnie 
projekcyjne, prenumeratę odpowiednich cza- 

„SCHAGHT ZWYCIĘZCĄ" 
BERLIN. 19.XIl. Pat. Niezwłocznie po południowem posie- 

dzeniu gabinetu rząd niemiecki wysłał specjalnego delegata do 
prezydenta Banku Rzeszy dr. Schachta eelem szczegółowego 
omówienia z nim warunków, na jakich rząd mógłby zaciągnąć 
pożyczkę wewnętrzną. W związku z tem „Vossische Ztg.*  za- 
młieszcza artykuł zatytułowany „Schacht zwycięzcą". 3 

  

Apel socjalistów do Tardieu 
Zabiegi o amnastję dla Leona Duadet'a 

PARYŻ. 19.XI1, Pat, Grupa deputowanych, którzy postanowilizpoczynič 

starania w sprawie udzielenia amnestji Leonowi Daudet'owi;s ma zwrócić się 

dziś w tej sprawie do premjera Tardieu. 

Tardieu wobec interwencji w sprawie Daudet'a 
PARYŻ. 19.XI1.Pat. Tardieu przyjął dziś Herriot'a, Daladier'a, Marina, Madel'a, 

którzy prosili szefa rządu o interwencję na rzecz ułąskawienia Daudet'a. Premier 
oświadczył, że jest skłonny rozpatrzyć prośbę i zwrócić się do ministra sprawiedli- 
wości, aby axta sprawy przekazał prezydentowi republiki. Herriot i Daladier prosili 
również o interwencję na rzecz skazanych komunistów. Premjer zastrzegł sobie de- 
cyzję w tej sprawie, mającej charakter publiczny. 

Tragiczny koniec lofu Williamsa i Jenkinsa 
Szczątki aeropanu i bohaterskich lotników angielskich 

znaleziono na skalistem ustroniu 

TUNIS, 19. XII. PAT. Aeroplan lotników Williamsa i Jenkinsa, którzy 
przed paru dniami zgineli bez wieści, odnaleziońp został w skalistym nie- 
Da rejonie. Obok szczątków aeroplanu znaleziono trupy obu 
lotników. : 

Siracenie szešciokroinago mordercy a Grudziądzu 
GRUDZIĄDZ. 19.XII. Pat, Dziś rano na dziedzinucu "tutejszego domu kar“ 

nego stracony został przez powieszenie sześciokrotny mordercą Lewandowski, 
który zamordował matkę, ojca, babkę. dwóch braci i siostrę. O odrzuceniu proś- 
by © ułaskawienie go przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej powiadomiono 
Lewandowskiego wczoraj wieczorem. 

  

  

'— оее zakupisz na Golnzddę | 

Wilno, 
MICKIEWICZA 5 

tel. 873. 

  

Dawniej ]. B SEGALL Sp. Akc. 
DUŻY WYBÓR: | 

PERFUMERJI, KOSMETYKI. ROZPYLACZY, PRZYBORÓW g 
DO MANICURE, NESSERÓW etc. 
  В 
W. Charytonowicz i S-ka 
ser, PDA ABIT 

19,20,21, 22 i 23 grudnia udzielamy 10 proc. rabatu 
WSZYSTKIM KUPUJĄCYM 

zamiast miałowartościowych  premij. 

Nasz oddział hurtowej sprzedažy-- Wielka 58, tel. 3 92. 

US "us: mę” 
A. Długokęchi I O. (Orzešaleuski 

Skład główny Warszawa, Bracka 23. 
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Uznana w całej Polsce za najlepszą 

HERBATA 

Hztopernikiem"" 
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nia. Kosztem ziemianek wydane zostały szki-' 

a szczególniej nauczycielstwa, ryzykującego 

niejednokrotnie własną kieszenią, praca ta w 
takich warunkach nigdy nie mogłaby dać dob- 
rych rezultatów. Dlatego trzeba dać jej od- 

sopism, zakupienie gier rozrywkowych, a 
wreszcie wynagrodzenie tych, którzy w bież. 
roku szkolnym te prace poprowadzą, poświę- 
cając na to wolny od zajęć zawodowych 

tego w przyszłym budżecie 1930—31 roku na 
oświatę pozaszkolną winny figurować nie 
skromne jak dotychczas kwoty 200 — 300 
zł., a takie któreby zapewniły egzystencję i 

Wileński komiiet pamo 
PRZEDŁUŻYŁ SWĄ DZIAŁAŁNOŚĆ NA ROK 1930. 

Na zaproszenie zarządu komitetu od- 
było się w dniu 19 bm w Wilnie walne 
zebranie komitetu pomocy ludności wo- 
jęwództwa wileńskiego, dotkniętej w ro- 
ku 1928 w niektórych powiatach klęską 
nieurodzaju. Na przewodniczącego  0- 
brad walne zebranie zgromadziło licz- 
nych przedstawicieli społeczeństwa, któ 
rzy brali udział w komitecie organizacyj 
nym, obszerniejszym reprezentantów du 
chowieństwa różnych wyznań, ziemiań- 
stwa, prasy i organizacyj społecznych. 
Zainaugurowało obrady przemówienie 
p. wojewody Raczkiewicza, które trakto 
wało o przebiegu zarówno akcji rządo- 
wej, jak i społecznej. Szczegółowe 
przedstawienie tej drugiej akcji zawiera- 
ło przedłożone z kolei przez prezesa Lu 
dwika Uniechowskiego sprawozdania 
komitetu wykonawczego za pierwszy о- 
kres pracy tj. ad 16 marca do 15 paź 
dziernika br. 

"Jak wiadomo, na pomoc nawiedzo- 
nej nieurodzajem Wileńszczyznie pośpie 
szył przedewszystkiem rząd Rzeczplitej 
a nmastepnie społeczeństwo całego 
kraju. Komitet obywatelski prowadził 
swą akcję w najzupełniejszej harmonji 
z władzami rządowemi, które pierwsze 
przystąpiły do akcji podziału pomiędzy 
ludność kredytów rządowych, zanim 
jeszcze społeczeństwo zdążyło zorga- 
nizować pomoc społeczną. W końco- 
wym rezultacie pomoc państwowa wy- 
raziła się cyfrą 3 miljony zł. udzielonych 
Wileńszczyźnie przez rząd. 

Akcja społeczna, jak wynika ze spra 
wozdania, wyraziła się do 15. 10. br. 
w cyfrze 716 tys. zł. zebranych przez lu 
dność całego kraju. Z wymienionej kwo 
ty wpłynęło do wileńskiego komitetu 
gotówką okrągło 491 tys. zł., zaś w na- 
turze — 255 tys. zł.. Komitet rozdzielił 
pomiędzy ludność dotkniętych nieuro- 
dzajem powiatów Wileńszczyzny okrą- 
gło 232 tys. zł., w gotówce zaś 212 tys 
zł. w produktach. Ponadto wydana 
31.500 zł. na koszta przewozu produk- 
tów z innych województw do wojewó- 
dztwa wileńskiego. Koszta zarządu sa- 
mego wynosiły 2.500 zł. W rezuitacie 
akcji komitetu pozostała niewydana su 
ma około 238 tys. zł. 

Jak wykazała dyskusja, pomoc rzą 
du i społeczeństwa poza materjalnym 
efektem, wywarła wśród ludności donio 
słe wrażenie moralne. 

Po wysłuchaniu sprawozdania ko- 
misji rewizyjnej, przedłożonego przez 
jej przewodniczącego, p. prezesa Pietra 
szewskiego walne zebranie zgodnie z 
wnioskiem tej komisji, przyjęło jedno- 
myślnie sprawozdanie zarządu do wia- 
domości, udzielając zarządowi absolu- 
torjum z rachunków. 

Dyskusja na walnem zebraniu prze- 
prowadzona wykazało konieczność u- 
dzielenia pomocy ludności Wileńszczy q 
zny również w roku bieżącym, a zwła- 
szcza w pierwszych miesięcach roku 
1930, tj. do przednówka. 

Konieczne będzie przedewszystkiem 
wznowienie dożywiania dzieci szkol- 
nych, prowadzonego tak intensywnie w 
roku bieżącym. Pewne gminy niektó- 
rych powiatów Wileńszczyzny  ucier- 
piały i w tym roku częściowo bardzo 
dotkliwie skutkiem nieurodzaju, wobec 
czego komitet pomocy uchwalił przedłu 
żyć swą działalność i na drugi okres, 
tj. do dnia 1 stycznia 1930 r. do dnia 1 
lipca 1930 i ustalił w ogólnych zarysach 
plan pracy w tym nowym okresie. Wy-- 
kazana powyżej pozostałość gotówką 
238 tys. zł. oraz płynące nadal do sto- 
łecznego komitetu centralnego ofiary po 
służą za podwalinę nowej akcji zapomo 
gowej. Już teraz jest jasnem, iż pomoc 
społeczna nie wystarczy i będzie musia- 
ła być uzupełniona z kredytów rządo- 
wych. 

Z kolei dokonano wyborów komite- 
tu wykonawczego i komisji rewizyjnej 
na nowy okres działalności, tj. na rok 

ty głodującej ludności 

p. Hipolit Gieczewicz. W skład komite- 
tu wszedł jako nowy członek p. Czesław 
Makowski, dyrektor zjednoczonych to- 
warzystw rolniczych Posiedzenie zam- 
knął przewodniczący p. woj. Raczkie- 
wicz stwierdzeniem, iż komitetowi, a 
przedewszystkiem jego  wiceprezesom 
p. Hipolitowi Gieczewiczowi i Ludwiko- 
wi Uniechowskiemu oraz skarbnikowi 
dyr. Andrzejewskiemu należy się gorą- 
ce podziękowanie za ich pełną poświęź 
cenia obywatelską pracę. : 

  

KO M UN TK AT 

WIELKA SZWAJCARSKA FABRYKA 
ZEGARKÓW I CHRONOMETRÓW 

„NOBILITAS“ DI LOCARNO. * 

nie mogąc wystač do Ameryki 500.000 chro- 

nometrow specjalnie wykonanych na zasadzie 

formalnego zamówienia z powodu nagłego 
podwyższenia cła przez urzędy amerykańskie, 
postanowiła rozdzielić wyżej podaną ilość mię 
dzy narody zaprzyjaźnione, przedewszystkiem 

PP. sportowcom, po własnej cenie kosztu. 

Doświadczenie dokonane niedawno na 

rynku włoskim, wyczerpało prawie doszczęt- 

nie całkowity zapas tak, że dla Polski pozosta 

ło tylko 100.000 sztuk. 

Chrorometr „Nobilitas* jest przedmiotem 

nieodzownym i każdy sportowiec musi go 
nabyć, albowiem używany jest przez wszyst 

kich mistrzów wszelkich gałęzi sportu; 

jest on również nieodzownym dla pp. lekarzy, 

inżynierów, oficerów i żołnierzy  jakiegokol- 

wiek rodzaju broni, rzemieślników, szoferów 

i dla wszystkich, którzy chcą znać dokładną 

godzinę w swojem życiu. 

>
—
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Chronometr „Nobilitas* jest gwarantowa- k 
ny swoją wielką precyzją i wskazuje najmniej 
szą cząstkę czasu, koperta z miedzi silnie po 
złacanej, nie może być porównana ze złotem 
duble, wraz z ładnym paseczkiem skórkowym 

Jakikolwiek inny typ chronometru kosztuje 
w handlu najmniej 5 razy więcej przez nas 
praktykowanej. 

Każdy zegar przed wysłaniem jest najskru 
pulatniej kontrolowany i zaopatrzony w gwa- 
rancję iabryczną. 

Cena okazyjna, łącznie z cłem i portem, 
loco jakakolwiek miejscowość Polski zł, 30 
sztuka. 

Jednej osobie przysługuje prawo nabycia 
tylko jednego chronometru. : 

Należność nadsyłać za pośrednictwem 
PKO nr. 14276 pod adres: Warszawska Kasa 
Kredytowa, Warszawa, Traugutta nr. 2, albo 
wpłacać ekwiwalent w gotówce do tejże ka- 
sy i do Domu Bankowego W. Wolański, War 
szawa, Nowy Świat 19. podając wyraźnie: 
imię, nazwisko, oraz dokładny adres. 

Dostawa franco, w ciągu 12 dni od daty 
wpłaty. 

Sprzedaż zamyka się nieodwołalnie z dniem 
10.tym stycznia 1930 roku. 

Niniejszy komunikat nie powtórzy się. 

  

  
BDM ZM GM FA mu KA KKA AA MA ZD ZA 

Pończochy i skarpetki p 
we wszystkich najmodniejszych ko- 
lorach, bardzo mocne, oraz dziecięce 
pończoszki po najniższej cenie polsca 8 

GLOWINSKI Wiłeńska 27. 
ws ww rzy ww wo wa WW TW WW CY 1Н 

  

NĄ GWIĄZDKĘ! 
Otrzymano nowy transport łyżew, 
naczyń aluminjowych, nakryć sto- 
łowych, maszynek do mięsa, 

wyżymaczek i t. p. 

Na okres świąteczny 
ceny zniżone!!! 9EgC-I 

Stanisław KRAKOWSKI 
Wilno, Wielka 49, tel 1436. 

  

I TE E IEA 
NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od Sanel 
tonny w zaplombowanych wozach 

dostarczą 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 
mysłowe 

egzystuje od 
M. DEULL roku 1890. 

  

  

  

czas. Z braku odpowiednich środków materjal 
nych, normalny rozwój pracy jest ogromnie 
utrudniony, a nawet hamowany i gdyby nie 
ofiarność szeregu uspołecznionych jednostek, 

powiednie warunki rozwoju — podstawy ma- 
terjalne. Do dania tych podstaw oprócz spo- 
łeczeństwa, winny poczuwać się w pierwszym 
rzędzie samorządy gminne i powiatow» 3 dla- 

rozwój narazie kilku dobrze zorganizowanych 
i prowadzonych placówek oświatowych na 
terenie gminy. Ё E. A, 

1930. Wybrano dotychczasowy komitet- 
wykonawczy z niektóremi tylko zmia” 
"nami, i tak prezesem komitetu wybrany 0 

został w miejsce b. min. Meysztowicza crew 772073; 

Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 

tel. 14 46 

   

    

   
   

    
    

  

Jeszcze o wileńskiej agrodaie Iterackiej 
Trzeba całą siłą zwalczać szablony. 

nowi p. 8! Fo, że następuje po punkcie 
7 mówiącym o składzie jury, wnosić 
można, że dotyczy osób sędziów tego 
sądu. Tymczasem użyto tu terminu 

tymczasem jak bardzo to „wiele*! My- 
ślę, że nawet przy tak rozszerzonej pod- 
stawie przyznania nagrody niezbyt czę- 
sto pojawi się dzieło naprawdę dużej 

/Tak się rozwielmożniła moda pod- ekspresji artystycznej, związane z „kandydatura”. Jeżeli zaś w owym p. 7 

ciągania pod jeden strychulec, że aż przeszłością, kulturą i duchem naszej Stwierdza statut, że takie a takie insty 
się szaro i nudno robi w naszych sto- ziemi. tucje delegują sędziów — to czyż mo- 

że być mowa w następnym punkcie (8) 
o kandydatach na sędziów — jakgdy- 
by Magistrat miał prawo kandydatury 
te .odrzucić! Z drugiej znów strony — 
nie dotyczy p. 8 kandydatów do odzna- 
czenia nagrodą, kandydatów na laurea- 
tów, gdyż utartym wszędzie zwycza- 
jem kandydatów do nagrody wysuwa 

Ale wraz w rozszerzeniem tej nagro- 
Za Warszawą i Lwowem, za nie- dy na dzieło sztuki pisarskiej, niezałeż- 

któremi miastami prowincjonalnemi nie od rodzaju literackiego, w którego 
tar! się zwyczaj ustdnawiania nagrody kształt się oblecze, należy — w imię 
literackiej na polu literatury pięknej. Ku ambicji i godności stołecznego miasta 
ielkiemu zadowoleniu wszystkich Wil- Wilna — przyznawać tę skromną, bo 

nian i Wilno nagrodę tę ustanowiło. pięć tysięcy wynoszącą nagrodę co ro- 
Można było przypuszczać, że powodo- ku, a nie co dwa lata jak ta określa 

sunkach literackich. 
` 

   

  

    
   

     

    

      

wani rodzimemi, krajewemi tradycjami 
ojcowie miasta, tworząc nagrodę wileń- 
ską, wiążąc dzieło nagrodzone z  du- 

_ chem i kulturą tej ziemi właśnie, uchwa- 
lą też i statut nagrody, pomyślany z 

" ducha i kułtury tej ziemi, ongiś jądra 
| wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Stało się inaczej. Statut nagrody wi- 
Jleńskiej uchwalono na wzór wszystkich 
szablonów wafszawskich, lwowskich i 
` . p. dodając pobożny dezyderat w p. 
A o pierwszeństwie dzieła zespolone- 
go „z duchem i kulturą Ziem Wschod- 
nich“ Rzeczypospolitej. Odnosi się wra- 
żenie, że okrasa ta dodana została dla 
odczepnego — by nazewnątrz być w 
porządku z ambicją krajową... 

° — Już zabierałem głos o rozszerzenie 
podstawy przyznawania tej nagrody 
(„Stowo“ Nr. 291 z dn. 17-XII 29 r.). 
Nagradzajmy dzieło pisarskiego talen- 
tu i tyle! Zdawałoby się, że to tak nie- 
wiele „dzieło pisarskiego talentu* — a 

  

grona sędziowskie, obradujące poufnie. 
| wreszcie niejasność niepozbawio- 

na złośliwego humoru: p. 10 statutu mó 
wi o terminie ogłoszenia nazwiska laure 
ata i terminie wręczenia mu dyplomu. 
Pozatem ani słówka. A kiedyż wręcza 
się laureatowi... gotówkę?! 

W. Piotrowicz. 

Statut! 
Inne miasta mają coroczną nagrodę 

wynoszącą od 7 i pół tys. zł. do 15 tys. 
zł. My w Wilnie — jeśli liczyć budżet 
roczny —posiadam y ją w sumie 2 i 
pół tys. zł. Różnica zbyt wielka, na na- 
szą niekorzyść, nawet w naszych skrom 
nych wariinkach i możliwościach! Za- 
chowując wszelkie proporcje możliwo- 
ści Wilna z innemi miastami Polski — 
stać Wilno na sumę pokaźniejszą. 

Tak. tedy merytoryczna zmiana sta- 
tutu — w sensie rozszerzenia podsta- 
wy nagradzania dzieła — powinna być 
powiązana z wypłatą tej nagrody, co 
roku, a następnie z poprawnem i ści- 
słem 0 brzmienia samego 
statutu. Już to powiedzieć należy, że , ksz : ZA ka 

zredagowany on jest w sposób enigma dniach 2-4 lutego r. b. w Warszawie, refe 
tyczny. Nie mówiąc już o niedość pre- raty wygłoszone ma zjeździe na temat: у 
cyzyjnem, nie dość jasnem brzmieniu „, Problem nauczania jędnego czy dwuch 
pod względem stylistycznym języków obcych nowożytnych w szkole šred- 

RE niej; wykorzystanie języka ojczystego przy 
punktu 4 i innych wprost zagadkę Sta- nauce języka dtcieo ida rate dv 

Nowości wydawn'eze 
„Języki Nowożytne" — Księga Pamiąt- 

kowa. W pierwszych dniach listopada r. b. 
pojawiła się na półkach księgarskich Księ— 
ga Pamiątkowa I-go zjazdu nauczycieli jęży- 
ików nowożytnych, wydana staraniem Komi. 
tetu organizacyjnego zjazdu, z funduszów 
zjazdowych przy częściowym zasiłku Mini- 
sterstwa W. R. i O. P. 

Księga zawiera obok sprawozdań i obrad 

    

daktyki języków obcych w Polsce; zagad- 
nienia fonetyczne w nauczaniu języka obce- 
go; sprawa kształcenia i dokształcania nau- 
czycieli języków nowożytnych. 

Wałery Przyborowski: „Chrobry*  ро- 
wieść, nakł. Domu Książki Polskiej. Powieść 
o Chrobrym ukazuje się nam w kilku zwar- 
tych obrazach jakby skrót dziejów panowa- 
nia tego budowniczego państwa polskiego. 
Widzimy Bolesława w całym blasku potęgi, 
kiedy gości w Gnieźnie cesarza Ottona IIl-go 
z licznym pocztem dworzan i rycerstwa. Idąc 
za opisem najstarszej kroniki polskiej Gallu- 
sa, Przyborowski roztacza przed czytelnikiem 
zajmującą powieść o. wspaniałych ucztach i 
okazałych przyjęciach, ó których Otton miał 
się wyrazić, że „daleko więcej widział, niż 
mu sława doniosła”. Ze słusznym naciskiem 
uwydatniona została przez autora uroczysta 
chwila obdarzenia Chrobrego koroną, wręcze- 
nia gwoździa z Krzyża św. i wióczni św. 
„Maurycego, wreszcie doniosly fakt unieza- 
leżnienia Kościoła polskiego od Niemiec, — 
słowem te wypadki, które postawiły młode 
i dopiero organizujące się państwo polskie w 
szeregu mocarstw (pierwszorzędnych, jego Zaś 
monarchę uwalniały od upokarzającej zależ- 
ności. 

Ernest Glaeser. Rocznik 1902, nakł. „Ro- 
ju”. Oto jeszcze jeden tom z cyklu książek o 
wojnie. „Jak to się stało?" — pisał po uka- 
zaniu się tej książki Tomasz Mann, żeśmy 
mogli aż do 1928 r. czekać na tę ks ę? 
Sądzę, że obok niej nie przejdzie nikt, kto 
pragnie zrozumieć swoją epokę”. 

Remarque — to najdalej wysunięta linja 
okopów, a Głaeser — cały obszar Życia na 
tyłach pisze Dzikowski w swójem obszernem 
studjum 0 „powieściach o wojnie”. 

Stefan Zweig. Legendy, nakł. „Roju”. 
Stefan Zweig nie ma równego pisarza we 
współczesnej literaturze w mistrzostwie od- 
twarzania najsubtelniejszych drgnień duszy 
ludzkiej. Kto czytał cztery ' opowiadania 

    
   

„Pierwszego przeżycia”, ten skwapliwie weż- 
mie do rąk te pięć opowiadań, w których 
stylizowany jest Stary Testament. 

  

‚ Н. Duvernois „Gizeła*. Powieść, nakł. 
„Roju“. „Maupassant paryskich bulwarów!” 
— oto zawołanie bojowe Duvernois, pod 
którem wkracza wraz z nami do paryskich 
garsonjer, na poddasza, zamieszkałe przez 
midinetki, do skromnych mieszkanek drobnej 
burżuazji i odsłania nam ludzkie śmiesznostki. 
i małostki, * 

Włodzimierz Perzyński „Uczniaki”, po- 
wieść z 4 rysunkami K. Mackiewicza, nakł, 
Gebethnera i Wolfia. „Uczniaki* — to pełne 
werwy opowiadanie o dziejach wielkiego ur- 
wisa, Kazika Daleckiego, w gimnazjum rosyj- 
skiem. Wolna od sentymentalizmu, a tętnią- 
ca życiem książką Perzyńskiego stanie się 
bezwątpienia ulubioną lekturą młodzieży szkol 
nej, która — mimo zmienionych warunków 
— częściowo może właśnie dlatego — znaj- 
dzie w dziejach Kazika wiele materjału po-- 
równawczego do stosunków dzisiejszych i in- k 
teresującą, pełną doskonałych scen i figur 
tabulę. 4 

„Zuzanna Normand. „Galerniczki“, naki. 
„Roju”. Książka, jak nie można lepiej nada- 
jąca się do rozważań w tygodniu „książki w 
życiu kobiety”, który dopiero co minął. 

„Książka ta, której przypadła Grand prix 
femina, mówi o pięciu „wolnych* kobietach, 
dla których ich niezależność stanowi  naj- 
straszniejsze galery. Męż — oto wyzwolenie 
kobiety — takby się dało sparafrazować mo- 
rał książki. 

„Guido da Verona „Mimi Bluette", nakł. 
„Roju“. Rzadki w Polsce pisarz. Nie wiadomo, 
czemu to przypisać, skoro ме Włoszech jest 
królem nakładów. 

„Mimi Bluette" — to dzieje słynnej gwiaz- 
dy. Każdy wiersz powieści przenika żywotny 
temperament autora „Kobiety, która wymy- 
śliła miłość”. ° е 
е Jack London. Dolina Księżyca, nakł. „Ro- 
ju*. Nowa powieść Londona. Czyż to możli- 
we? — zawołają nasi Londoniści, pewni, że 

ž poznali wszystkie dzieła tego pisarza. Tak 
jest — nowa powieść, a na dodatek tak du- 
ża, że wydano ją w dwuch oddzielnych to- 
mach: „Kięska* i „Szczęście”. 

Włodzimierz Perzyński: „Opowieści nie- 
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zwykłe”, nakł. Gebethnera i Woltia. „Opowie- 
ści niezwykłe* — to szereg opowiadań dla 
młodzieży, pełnych szczerej a swobodnej fan- 
tazji. Prawdziwy humor tych opowiadań, hu- 
mor, niepozbawiony elementów _ społeczno- 
wychowawczych, [przemówi do młodych czy- 
telników, zainteresuje ich i wybiegnie na ich 
usta szczerym uśmiechem. Ilustrowat „Opo- 
wiadania* St. Bobiński. 
z Boy-Żeleński „Bronzownicy”, nakł. „Ro- 
ju“. Prawdziwa sensacja literacka. Książka, 
którą /czyta się jak fantastyczny romans, od- 
słaniająca niewyświetlone strony życia Ada- 
ma Mickiewicza z epoki Towianizmu. 

Boy-Żeleński, autor „Ludzi żywych”, wy- 
stępuje w niej zarazem przeciwko metodom 
„bronzowniczym** pewnych badaczy literatu- 
ry, którzy przesłaniają rzeczywistość i przez 
rzekomy ipietyzm zmieniają żywego człowie- 

a w „posąg z bronzu*, przez co dzieje oj- 
czystego piśmiennictwa stają się czemś jed- 
nostajnem i martwem. 

juljusz Verne: „Dzieci kapitana Granta* 
podróż fantastyczno_naukowa, nakł. Gebethne 
ra i Wolifa. 

Tadeusz Łopalewski: „Rycerz z Laman- 
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czy”, poemat dramatyczny, Wilno, nakł. L. 
Chomińskiego. Znamy ten utwór z insceniza * 

cji Reduty w ubiegłym roku. Oparty na idei | 
głęboko chrześcijańskiej, odznacza się polo- X 
tem poetyckim i dość zręczną budową sce- 
niczną. 

Tomasz Mana: „Czarodziejska Góra*, 
powieść, nakł. „Roju”*. © znakomitem dziele 
Manna, tegorocznego laureata Nobla, napi- 
szemy obszerniej po wyjściu tomu drugiego, 
Za zasługę należy poczytać .„Rojowi”, że w 
ciągu paru tygodni po obwołaniu Manna lau- 
reatem, wydał tom tej pięknej powieści. 

Kornel Makuszyński: „Bardzo  dziwae 
bajki”, a nowe, nakł. Gebethnera i Wolffa. 

.. M. SŚmolarski: „Przygody polskich pod- 
różników*, nakł, Książnicy Atlas, 1930 r. 

E. Fournier — D'Albe: „Cuda fizyki”, 
nakład Książnicy Atlas, 1930 r. : 

А. Е. Ossendowski: „Mali 
Ksiąžnicy Atias, 1930 r. 
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4-ty Doroczny Walny ZjazdZiemianek woj, Wileńskiego 
Po otwarciu i przywitaniu dostoj- 

mych gości przez prezeskę hr. Tyszkie- 
wiczową zabrali głos delegaci poszcze 
gólnych organizacyj. 

Najprzód w imieniu p. wojewody po 
witał Zjazd Naczelnik Opieki Społecz- 
nej p. jocz, następnie przemawiali ks. 
Szambelan Olszański, prezes Ligi Ka- 
tolickiej, delegat T-wa popierania prze- 
mysłu ludowego p. Sokołowska, preze- 
iska Katolickiego Związku. Polek p. Je 
leńska i wreszcie p. wiceprezes Bort- 
kiewicz delegat TOIKRP w krótkich 
słowach przedstawił historję T-wa Rol- 
niczego, podkreślając moment epakowy 
połączenia się dwuch organizacyj TR i 
Kółek Rolniczych, który nastąpił w lip- 
cu rb. Nowe T-wo posiada specjalny 
wydział Kół Gospodyń Wiejskich. P. 

A Bortkiewicz wzywa pp. ziemianki do 
współpracy w organizowaniu i prowa- 
dzeniu KGW. 

Sprawozdanie z działalności Wileń- 
skiego Wojewódzkiego Koła Zjednoczo 
nych Ziemianek z roku ostatniego wyka 
zało następujące prace: 

12 instruktorek kroju i szycia prze- 
prowadziło 30 kursów kroju i szycia, 
przeważnie 3 miesięcznych przy udziale 
352 uczenic. W czasie kursu poza nar 

uką odbywały się pogadanki ogólno- 

kształcie razdawane były książki do 

czytania Każdy kurs zakończony był wy 

stawą robót, przedstawieniem amator- 

skiem, oraz często zabawą. Wogóle zac 

znaczyć musimy, że wszystkie pp. in- 
struktorki okazały wiele umiejętności i 

zapału do pracy i nawet pomimo cię 

żkich warunków nie zniechęciły się i 

umiały zjednać oporną ludność w gmi- 

nach o ludności mieszanej. Wszystkie 
zyskały sympatję swoich uczenic, za- 

chęciły je do pracy społecznej czego do 

wodem jest powstanie kilku kół Gospo- 
dyń Wiejskich na terenie objętym przez 
kurs jak również powstanie nowych Sto 
warzyszeń Młodzieży. 

Przedszkola w Bezdanach i Niemen- 

czynie rozwijają się pomyślnie dzięki e- 
nergji p. Przewłockiej, fachowemu przy 
gotowaniu kierowniczek, oraz poparciu 
władz i społeczeństwa miejscowego. 
Wieczorem prowadzi kierowniczka 
przedszkola kursa kroju i szycia. 

Wobec klęski nieurodzaju w w-wie 
Wileńskiem okazała się konieczność do 
karmiania dzieci w przedszkolach. Ko- 
ło Ziemianek uzyskało na ten cel subsy- 
djum państwowe, następnie dzięki Na- 
czelnikowi Wojewódz. Opieki Społecz- 
nej p. Joczowi, oraz komitetowi Niesie- 

ia Pomocy Ofiarom Wojny otrzymuje 
tale pewne sumy na ten cel. 
Udział w P. Wystawie Krajowej pań 

Ziemianek z Koła Wileńskiego wyraził 
się w zebraniu 500 zł. na pawilon Zie- 
mianek i wysłaniu tkanin ludowych i 
kilinów wykonanych na warsztatach 
panny Jadwigi Mirskiej p. Anny Mohl i 
p. Marji Kotwiczowej. W grudniu roku 
zeszłego odbył się kurs hodowlany dla 
członkiń Koła. : 

W r. b. członek Zarządu Wojewódz- 
kiego Koła Ziemianek p. Julja Bortkie- 
wiczowa została wybrana do. Rady no- 
wo połączonego Towarzystwa organiza- 
cyj i Kółek Rolniczych, oraz prezeska 
Wydziału Kół Gospodyń Wiejskich, ak- 
cja zapoczątkowana przez Koło Ziemia- 
nek przy współudziale tych dwuch or- 
ganizacyj znacznie się rozwinie (Dla or 
jentacji dodajemy, iż na 1. 1. 1930 r. 
na terenie Województwa Wileńskiego 
będzie czynnych Kół G. 15). 

Dla przysporzenia środków potrzeb 
nych dla pracy Koła Z. zorganizowano 
bal, który dzięki energji i ofiarności p. 
Е. Radeckiej - Mikulicz oraz p. M.M. je- 
łeńskiej przyniósł czystego dochodu zł. 
2400. 

Następnie p. ]. Żylińska, przewodni- 
cząca Sekcji hodowlanej trzody chlew- 
nej przy T-wie Org. i Kółek Ro Iniczych 
i członek Izby Handlowo - Przemysło- 
wej w Wilnie, zaznajamia obecnych z 

Adodatniemi wynikami podniesienia rasy 
rzody chlewnej na terenie Wileńszczy 

zny, przedstawia możliwości pozyska- 
nia zagranicznych rynków zbytu i w. 
tym celu wzywa pp. Ziemianki do za-. 

Bron-Bobrowska: „janek w Legjonach', 
nakł. Książnicy Atlas 1930 r. 

Walery Przyborowski: „Olszyna  Gro- 
chowska', nąkł. Domu Książki Polskiej. Na 
sam dźwięk tej nazwy staje przed naszą wy- 
Obraźnią jeden z najwspanialszych obrazów 
bohaterskiego wysiłku polskiego oręża. Pola- 
су г największym wysiłkiem zdołali zgroma- 
dzić pod murami stolicy około sześćdziesię- 
ciu tysięcy. Aby zajść drogę zbliżającym się 
'wojskom rosyjskim, generał Józef Dwernicki 
№ sześć tysięcy ludzi uderzył pod Stoczkiem 
na jazdę nieprzyjacielską, rozbił ją w brawu- 
rowym ataku, wziął jedenaście armat i kilku. 
set jeńców. 

Nastąpił dzień walnej bitwy pod Grocho- 
„ Wem, 25 lutego 1831 r. Kluczem polskich po- 

ycyj była słynną Olszynka. Rankiem zaczął 
się atak. Pierwsze uderzenie zostało odparte 
trzykrotnie załamywały się szturmy wojsk 
IWfedy wódz naczelny rzuca w bój dywizję 
Przy czwartem uderzeniu, ugodzony kulą ar- 
matnią, padł generał Żymirski, W: szeregach 

| polskich popłoch. Chwieją się, ustępują. 
'Wtedy wódz naczelny rzuca w bój dewizję 

/' Skrzyneckiego. Idą sławne „czwartaki* pod 
wodzą Bogusławskiego. Działa rosyjskie za- 
Sypują ich deszczem ognia i żelaza. Drży Ol- 
szynka od huku dział, od kul świstu, od jęku 

Fo 

rannych i konających. Łamią się szeregi ro. W 
syjskie, miejsce ich zajmuje brocząc krwią, 
miertelnie znużony żołnierz polski. Chłopieki 

Stoi niewzruszony, spokojny, obudził w sobie 
wśród dział grzmotu dawne męstwo i wolę 

a zwycięstwa. Żołnierze wpatrzeni w szarą po- 
j Stać wodza, piędź po piędzi zdobywają lasek 
_ »olszowy. Coraz donośniej brzmi pieśń ,,JeSz- 

i AE KŚ EA: Wtem granat za 
"ija konia po! opickim, a jego samego 
ciężko rani. o ! л. A 
._. Znów zachwiały się szeregi. Dybicz wv- 
 tęża wszystkie siły, już pewny jest wygranej. 
Lecz grenadjerzy Skrzyneckiego  powstrzy- 
muilą szalony napór wroga; rosyjski pułk ki- 
rasjerów zniesiony zostaje doszczętnie. War- 
SKT ocalona! 2 

alerv Przyborowski: ..Młody Koniede- 
fat Barski", riakł, Domu Książki Polskiej. 

    

pisywania się na członków Sekcji hodo- 
wli trzody chlewnej, do zawiązywania 
Kółek hodowlanych, oraz do brania u- 
działu w konkursach hodowlanych i or- 
ganizowanie takowych wśród ludności 
wiejskiej na terenie Stow. Młodzieży i 
Kół Gospodyń Wiejskich. Wszelkie in- 
formacje i pomoc fachową udzielać bę 
dzie p. Mroszczak instruktor hodowlany 
przy T-wie Organizacji i Kółek Ro Ini- 
czych Wilno, Sierakowskiego 4. 

Wobec upłynięcia trzechlecia istnie- 
nia Zarządu obrano przez aklamację no- 
wy w składzie pp. hr. Jadwigi Tyszkie 
wiczowej, Bohdanowiczówny, Julji Bort 
kiewiczowej, Marji Przewłockiej z da- 
wnego zarządu, oraz pp. Marji Ruszczy- 
cowej, Zofji Zawadzkiej, Jadwigi Żyliń 
skiej, komisja rewizyjna pozostała w 
składzie uprzednim. $ 

Zjazd powizął następujące uchwały: 

1) Zjazd wzywa Ziemianki do two 
rzenia małych prowincjonalnych kółek 
ziemianek celem łatwiejszego realizo 
wania zasadniczych zadańż organizacji. 

2) Zjazd wzywa ziemianki do współ 
pracy z Towtrzystwem Orgańizacyj i 
Kółek Rolniczych na terenie Kół Gospo 
dyń Wiejskich. 

3) Zjtzd wzywa ziemianki do współ 
pracy z Ligą Katolicką 

4) Zjazd wzywa wszystkie ziemian 
ki, by dwory na wsi były środowiskiem 
w którem nauczycielstwo szkół powsze 
chnych mogłoby znaleźć wytchnienie i 
pewną pomoc w ciężkich warunkach 
pracy. 

Po zamknięciu obrad, na wniosek 
p. Z. Zawadzkiej, podziękowano ustępu 
jacemu Zarządowi, za jego pracę, a 
przedewszystkiem p. Julji Bortkiewiczo 
wej. „112 

Rezygnacja prezydenfa Folejewskiego 
Na dzień 18 grudnia wyznaczone było przez prezydenta miasta p. Fo- 

lejewskiego zebranie konwentu senjorów Rady miejskiej. Na zebranie przy- 
byli tylko radni inż. Jensz, dr. Szabad i dr. Rafes. Przedstawiciele innych 
ugrupowań Rady miejskiej, posłowie na Sejm: sędzia Piłsudski, prof. Ko- 
marnicki, inż. Pławski i dr. Wygodzki przybyć nie mogli, bo znajdowali się 
w Warszawie. Wobec tego zebranie nie doszło do skutku. 

Zapytany przez obecnych radnych o celu zebrania, $prezydent miasta 
p. Folejewski oświadczył, że zamierza 
Jako z jednych przyczyn rezygnacji, 

ze swego stanowiska. zrezygnować SE 

p. Folejewski ' wskazał na wadliwą 
strukturę samorządu wileńskiego, gdzie prezydent miasta jest jednocześnie 

przewodniczącym i Magistratu i Rady miejskiej. Połączenie tych 2-ch funk- 

cyj w jednej osobie nie daje możności skutecznie bronić na Radzie miej- 
skiej Magistratu od stawianych mu zarzutów. Pozatem p. Folejewski wo-' 
góle czuje się zmęczonym i chce powrócić do praktyki adwokackiej. 

Oświadczenie p. prezydenta miało charakter prywatny i zgłoszenia dy- 

misji, jako faktu dokonanego, o którym wczoraj donosiło jedno z pism wi- 

leńskich, miejsca nie miało. (0) 
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70 oziś Wachód sl. g.7 m 42 
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spostrzenia meteorológiczne 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 19 — XII 1929 r. 
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NABOŻEŃSTWA 

— (k) Uroczyste roraty cechu garbarzy 
odprawione zostaną w niedzielę 22 grudnia 
o godz. 6 rano w kościele św. Jakóba. Roraty 
instytucji Kasy Chorych odprawione będą 22 
grudnia .w niedzielę o godz. 6 rano w ko- 
ściele św. Trójcy. i 6 

— (k) Msza u šw. Katarzyny. W niedzie- 
Ję jak również w dnie powszednie stale Msza 
św. odprawiana bywa_o godz. 6.30. z 

— (k) Kościół po Bernardyński, Msze św 
w dni powszednie odprawiane są w. następu 
jących godzinach — godz. 6 prymarja potem 

o godz. 7, 8, 9. W kościele św. Jakóba Msze 
św. w następującym porządku są odprawia- 
ne godz. 6 prymarja potem są Msze św. g. 
6.30, 7.30, 8, i 9.30 w dni powszednie. 

— (k) Uroczyste roraty kółek różańco- 
wych odprawione będą w niedzielę 22 grud 
nia o godz. 6 rano w kościele po Bernardyń 
skim. 

— (k) Msza św. Stowarzyszenia Matek 
chrześcijańskich w czasie której Matki przy- 
stępują do komunii św. będzie odprawiona o 
godz. Q rano przy ołtarzu M. B. Bolesnej. 

Tłem historycznem młodego konfederata bar- 
skiego są dzieje krwawej rzezi humańskiej, 
oraz tego rycerskiego porywu, który pod naz- 
wą Koniederacji barskiej usiłował ratować 
Ojczyznę przed ostatecznym upadkiem i po- 
niżeniem. 

‚ Jedną z najwybitniejszych postaci w Kon 
federacji był ksiądz Marek, którego Przybo- 
rowski ukazuje nam w swojej. powieści. Śwo- 
jem życiem Świętobliwem i darem — ргхета- 
mwiania zjednał sobie uwielbienie i sławę po- 
śród okolicznej szlachty. Konfederaci widzieli 
w nim proroka i wodza duchowego. 

Obok ks. Marka w wojnie tej zasłynął 
Kazimierz Pułaski, Mężny, wytrwały, bojo - 
wym trudem niezłamany, odważny do sza- 
leństwa, młody, zaledwie dwudziestoparolet- 
ni Kazimierz odraz: wyróżnił się wród wo- 
dzów Konfederacji. Z małą garstką ludzi po- 
trafił utrzymać się na pozycjach i przeciw- 
stawić poważnym siłom nieprzyjacielskim. Po 
upadku Baru zamknął się w klasztorze berdy- 
czowskim, bronił się tam przez cztery tygod- 
nie i wreszcie wywalczył sobie zaszczytną ka- 
pitulację. > 

„Bronił Się następnie w  Okopach św. 
Trójcy pod 'Kamieńcem, potem wśród trudów 
iezwyklych przedzierai się wgłąb kraju, 

ędzie jednając sobie towarzyszów i przy- 
jaciół. Ostatnim jego czynem była bohaterska 
obrona Częstochowy. 3 

Przedart się przez granicę do Turcji, a 
następnie do Ameryki, by służyć ramieniem 
swem sprawie wybijających się na niepodleg- 
łość ludu. Na drugiej półkuli, zabiysło w ту- 
cerskim rozmachu niezwykle męstwo Pula- 
skiego. 

, W szalonym ataku na armaty nieprzyja- 
cielskie pod Savannah, 9 października 1770 
roki. ciężko ranny zmarł wkrótce. Imię Pu. 
laskiego obok Kościuszki otoczyła w Amery- 
ce sława nieśmiertelna. Polska czci w Kazi- 
mierzu |Pułaskim wyobraziciela naiwzniošlej- 
szych ideałów patrjotyzmu i poświęcenia, 

    

     

  

   

_ — Nabożeństwo doroczne sodalicji Św. 
Piotra Klawera. Zarząd sodalicji św. Piotra 
Kiawera prosi wszystkich członków i przyja- 
ciół misyj o najliczniejsze wzięcie udziału w 
dorocznym nabożeństwie, które zostanie od- 
prawione w intencji wszystkich członków S0- 
dalicji wileńskiej w dniu 22 grudnia rb. o g. 
10 rano w kościele św.Jana w kaplicy ME. 
Dobrej Rady. 

KOŚCIELNA 
— (k) Z seminarjum m Olitalnego. J. 

E. arcybiskup metropolita wileński w sobotę 
dnia 21 grudnia o godz. 7 rano w Bazylice 
wiłeńskiej udzieli dwóch mniejszych święceń 
wszystkim klerykom III kursu teologicznego i 
niektórym 4-go kursu teologji zaś w niedzie- 
lę 22 grudnia o godz. 7 rano. JE arcybiskup 
metropolita udzieli wyżej wspomnianym alum 
nom dwóch dalszych święcień. 

URZĘDOWA 
— (y) Wiceminister P. i OS. gen. dr. Hu 

bicki bawi w Wilnie. Wczoraj rano przybył 
do Wilna na dwudniowy pobyt podsekretarz 
stanu w Min. Pracy i Opieki Społecznej gen. 
dr. Stefan Hubicki celem wzięcia udziału w 
uroczystości poświęcenia doimów dla ofice- 
rów i podoficerów na Pióromoncie i przepro- 
wadzenia inspekcji tutejszych placówek, pod 
ległych Min. Pracy i Opieki Społecznej. P. 
wiceminister Hubicki przybył do urzędu woje 
wódzkiego i złożywszy wizylię p. wojewo- 
dzie przeprowadził najpierw inspekcję wydzia 
łu pracy i opieki społecznej wil. uzędu wo- 
jewódzkiego, a mastępnie innych instytucyj 
podległych temu wydziałowi. 

‚ — (y) Z pobytu p. wojewody w Warsza- 
wie, Wojewoda Wł. Raczkiewicz powrócił 
wczoraj rano z Warszawy gdzie bawił w cią 
gu trzech dni. Jak się dowiadujemy obok za- 
łatwienia szeregu spraw służbowych naszego 
województwa” wojewoda wileński przewod- 
niczył w Warszawie obradom sekcji dekon- 
centracji komisji dla usprawnienia admini. 
stracji państwowej. W iobradach sekcji ucze- 
stniczyło dwudziestu kilku jej członków oraz 
wybitni rzeczoznawcy z różnych ministerstw. 
Sekcja przeprowadziła bardzo ożywioną i wiel 
ce interesującą dyskusję nad problemem dekon 
centracjji w zakresie Ministerstwa Reform 
Rolnych, ustanawiając szereg zasadniczych tez 
zarówno w przedmiocie spraw scaleniowych 
upełnorolnienia wykonania reformy rolnej jak 
wielu innych. Dalej przedmiotem dyskusji by 
ła kwestja dekoncentracjj w zakresie czyn- 
ności departamentu sztuki. I w tym przed- 
miocie powzięto szereg doniosłych postano- 
wien. 

Będąc w Warszawie p. wojewoda Racżkie- 
wicz był na konferencjach w sprawach urzę- 
dowych u p. ministra Składkowskiego u p. 
wiceministra Pierackiego i p. ministra Nieza- 
bytowskiego. 
, — (5) Audjencje u p. wojewody. P. wo- 
jewoda Raczkiewicz przyjął wczoraj człon. 
ków minis omisii bawiącej w Wilnie 
pp. dr. Hryszkiewicza Palestra i Wiśniew- 
skiego. 

— (a) Urzędowanie w dniu wigilijnym. 
Praca w urzędach państwowych w dniu 24 b, 
m. będzie trwała tylko do godziny 12 w połu- 
dnie. Normalne rozpoczęcie urzędowania na- 
stąpi na trzeci dzień świat. 

— (a) Konfiskata. Starostwo Grodzkie 
przyaresztowało nakład czasopisma białoru- 
skiego „Krynica* za umieszczenie artykułu 
PA Sy na naszej wsi*, zawierający 
cechy į wa przewidziane w art. 1 
rozporządzenia o prawie prasowem. 

MIEJSKA 
—. (0) Budżetowe posiedzenie Magistratu 

W dniu wczorajszym rozpoczęły się posiedze 
nia Magistratu w celu ułożenia preliminarza 
budżetowego na rok 1930 — 31. 

WOJSKOWA. 
— (a) Kto staje do dodatkowych zebrań 

kontrolnych. Dziś do zebrań kontrolnych staja 
rezerwiści i pospolitacy urodzeni vw roku 
1902 nazwiska których rozpoczynają się na 
Błety AB. CD EPG HG K Za 

Jutro staje do zebrań również rocznik 1902 
z nazwiskami rozpoczynającemi się na litery 
jednocześnie ostatni dzień zebrań dla tych 
wszystkich którąy z jakichkolwiek bądź przy 
czyn nie zgłosili się w czas do podstawowych 
zebrań kontrolnych. Е į 

— (0) Dodatkowa komisja poboro- 
wa. W piątek, dnia 27 grudnia w lokalu 
przy ul. Bazyljańskiej 2 odbędzie się do=- 
datkowa komisja poborowa dla męż- 
czyzn „zamieszkałych na terenie m. Wil 
na. Na komisję tę winni przybyć wszy» 

  

       

  

     

85 Środa Liferaeka 
Ostatnią przed świętami 85 środę iiterac- 

cką śmiało zaliczyć można do najprzyjem— 
niejszych i najbardziej ożywionych i urozmai- 
conych z dotychczasowych śród literackich. 
Środa ta była nawiązaniem kontaktu umysło- 
wego i artystycznego z gośćmi przybyłemi z 
Grodna. 

Pani Romer-Ochenkowska powitała przy- 
byłych z Grodna gości w liczbie których 
mieliśmy zaszczyt gościć: p. prezydenta mia- 
sta Rączaszka z małżonką utalentowaną poet- 
ką, p. Nostic-Jackowską działaczkę, literatkę, 
poetkę i dziennikarkę, p. Ottowicz Stanską, 
znakomitą špiewaczkę, p. Józefa Jodkowskie- 
go kustosza Państwowego Muzeum, p. kapi- 
tana Kowalskiego i wielu innych utalentowa- 
nych i przemiłych gości. 

Z kolei zabrał głos profesor Limąnowski, 
którego zapałowi i inicjatywie zawdzięczać 
należy urzeczywistnienie zbliżenia Wilna z 
Grodnem. Ze zwykłą swoją swadą i zapałem 
profesor Limanowski wyraził radość, że coś 
się dzieje w Rzeczypospolitej Polskiej, że Wil. 
no z Grodnem się łączy dła wspólnej pracy 
kulturalnej, że się łączą dwa miasta o starej 
tradycji dziejowej, dwa: miasta mające pięk- 
ne stare herby, będące symbołem ich posłan- 
nictwa w państwie polskiem. Dla upłastycz- 
nienia posłannictwa Wilna, prelegent przyto- 
czył piękną legendę o św. Krzysztofie i prosił 
o bliższe wyjaśnienie symbolu Jelenia św. 
Huberta przeskakującego płot, gdyż musi on 
mieć jakieś głębsze znaczenie lokalne będąc 
herbem Grodna. 

Kustosz Muzeum p. józef Jodkowski wy- 
głosił referat o dziejach Grodna, jego znacze- 
niu w dawnej Rzeczypospolitej, jego położe- 
niu na granicy trzech ziem litewskiej, biało- 
ruskiej i mazurskiej, nad najpiękniejszą środ- 
kową częścią Niemna, w miejscu jego naj- 
łatwiejszej przeprawy, umożliwiającej ruch 
handlowy i będącego doskonałą bazą do wy- 
praw wojennych, ocen'oną przez wielkiego 
króla Stefana Batorego. Pomimo tego wszyst- 
kiego Grodno otrzymało tytuł miasta woje- 
wódzkiego dopiero ina ostatnim sejmie przed 
rozbiórem Rzeczypospolitej. Polska odrodzo- 
na obeszła się również z Grodnem po maco- 
szemu, czyniąc je miastem powiatowem wo- 
jewództwa Białostockiego, i pozwalając by 
nowy i nie mający tradycji Białystok trzymał 
prym nad Grodnem, które niegdyś było sto- 
licą księstwa grodzieńskiego, a obecnie ma 
dwa Muzea miejskie i państwowe, stary pięk- 
ny zamek D.O.K. dwa teatry i t. d. P. Jod- 
kowski zaznaczył, że muzeum państwowe ma 
zazadanie zapoznać społeczeństwo z mało- 
znańemi dziejami rejonu grodzieńskiego i je- 
go osobliwościami, strój etnograficzny tak 
różny od kurpiowskiego i wileńskiego, jednem 
słowem całą odrębność grodzieńskiego folklo- 
ru. Pełen zapału i zamiłowania w swojej pra- 
cy p. Jodkowski zdołał zebrać i spisać ostat- 
nie może zabytki zespołowego dramatu lu- 
dowego, którego role przechodzą ustnie z oj- 
ca na syna i nigdzie nie były pisane. 

Na zakończenie pierwszej części wieczo- 
ru p. Ottowicz-Stańska (lekarz miejski Grod= 
na) odśpiewała pięknym, znakomicie wyszko- 
lonym głosem szereg pieśni: Różyckiego, 
Karłowicza, Griczaninowa, Paderewskiego i 
Rachmaninowa. Znakomita śpiewaczka  roz- 
porządza pięknym i silnym meci-sopranem o 
bardzo szerokiej, dźwięcznej i bogatej skali. 

Po herbacie, ożywionej swobodną, szcze- 
rą pogawędką miłych serdecznych gości, za- 
brał głos p. prezydent Rączaszek, przedsta- 
wiając w swoim pięknie ujętym i wypowie- 
dzianym referacie, doniosłość i znaczenie prac 
samorządowych w budowie państwowości 
polskiej 

Po referacie p. prezydenta  Rączaszka 
nastąpiły recytacje p. C. Rączaszkowej, od- 
znaczające się szczerą [prostotą i naturalnością 
tak przemawiającą do serca, miły dźwięczny 
głos jest zupełnie pozbawiony patosu i na- 
.puszoności. 

Poeta kpt. Adam Kowalski wygłosił 
wiersz „Powrót Wodza” i lżejszy „Remini- 
scencje* z- pobytu Reduty w Grodnie, niesły- 
chanie zręcznie i dowcipnie ułożony. 

Wszystkie produkcje grodzieńskich go- 
ści nagrodzone zostały hucznemi oklaskami, 
nic też dziwnego, że zebranie przeciagnęto 
się do godz. dwunastej, wywołując głęboki 
żal, że pełni zapału, talentów i inicjatywy go- 
ście przybyli do nas na tak krótko  Z.K. 

scy ci poborowi, którzy dotąd nie sta 
wili się przed komisją poborową z ja- 
kichkolwiekbądź powodów. 

— (y) Trzy nowe domy mieszkalne dla 
garnizonu wileńskiego. Wczoraj w południe 
odbyło się uroczyste poświęcenie trzech "no- 
wozbudowanych gmachów. Zbudowane przez 
wojskowy fundusz kwaterinkowy przezna 
«zone są one na mieszkania dla oficerów i 
podoficerów. Aktu poświęcenia dokonał jE 
ks. biskup Bandurski w obecności pp. 'wojewo 
dy Raczkiewicza, wiceministra gen. Hubickie- 
go, prezydenta Folejewskiego, komendanta ' 
placu płk. Giżyckiego oraz licznie przybyłych 
przedstawicieli władz wojskowych i cywilnych 

Po ceremonji poświęcenia wygłoszono sze 
reg przemówień zawierających życzenia pod 
odresem przyszłych mieszkańców tych gma- 
chów. 

Dwa gmachy przeznaczone dla podofice- 
rów składają się z 36 mieszkań jedno i dwu- 
pokojowych oficerskie — trzypokojowych. 

Wszystkie, mieszkania nie wyłączając je- 
dnopokojowych mają przedpokoje, kuchnie, 
łazienki. Rozkład ich jest b. wygodny i wszy 
stkie urządzenia odpowiadają najbardziej no- 
woczesnym wymogom. 

Nowopoświęcone gmachy mieszczą 
przy ul. Plutonowej na Pióromoncie. 

SAMORZĄDOWA. 

— (y) Pierwszy zjazd dyrektorów szpitali 
z terenu woj. (Wileńskiego. Wczoraj odbył się 
w sali konferencyjnej urzędu wojewódzkiego 
„pierwszy zjazd dyrektorów szpitali powiato- 
wych, państwowych i Samorządowych z tere- 
nu całego województwa wileńskiego. W 0- 
bradach zjazdu uczestniczyli delegaci Min. 
Spraw Wewn. mianowicie członkowie komisji. 
wysłanej przez departament służby zdrowia 
Min. Spraw Wewnętrznych, którzy w ostat. 
nich dniach dokonali inspekcji itali i i 
dziłi szpitale w powiatach dziś 
Jejskim, mołodeczańskim, oszmiańskim i spo- 
strzeżenia swe poruszyli na zjeździe. Inspek- 
cię przeprowadzali i byli obecni na zjeździe 
inspektor służby zdrowia dr. Hryszkiewicz. na 
czelnik wydziału wałki z epidemjami dr. Pa- 
lester, referent do spraw zwalczania chorób 
wenerycznych dr. Borowski oraz przybyły pó- 
Żniej specjalnie na zjazd naczelnik wydziału 

R > Minist. Spraw Wewn. Wiśniew 
ski. 

Obrady zjazdu zagaił w imieniu p. woje. 
wody wileńskiego naczelnik wydziału zdro- 
wia dr. H. Rudziński, podkreślając że zjazd 
obecny jest pierwszym tego rodzaju zjazdem 
ma terenie woj. wileńskiego i przedstawiajac 
cele zjazdu, mianowicie omówienie braków i 
bolączek szpitalnictwa na Wileńszczyźnie о- 
raz sposobów ulepszenia szpitalnictwa i całej 
gospodarki szpitalnej zgodnie z najnowszemi 
"wymogami medycyny. 

Następnie wszyscy dyrektorzy szpitali skła 
dali szczegółowe sprawozdania z miejsc swej 
pracy i przedstawiali potrzeby podległych im 
zakładów. W toku dyskusji w związku że spra 
wozdaniami kierowników szpitali delegaci Mim 
Spr. Wewn. przyrzekli pomoc finansową, któ: 
a umożliwi ulepszenie naszego szpiłalnictwa 
zarówno pod wzelędem leczenia chorych jak i 
gospodarki szpitalnej oraz pod wzęledem we- 
wnętrznego i zewnętrznego wygladu budvn- 
ków szpitalnych. Z kolei adiunkt tutejszej kli. 

miki chirurgicznej dr. Tymiński wvałosił re- 
jferat w sprawie prowadzenia oddziałów chirur 

się 
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2 Bielawskich Janina- Stanislawowa 

JAXA-D EBICKA 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św.Św, Sakramentami 

zmarła w dniu I9 grudnia r. b. w wieku lat 23, 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Ofiarna 2) do kościoła Św. Jak6- 

ba nastąpi w sobotę dnia 21 b. m. 
Eksportacja z kościoła na cmentarz po-Bernardyński odbędzie się tegoż 

dnia o godzinie 14-tej. 3 

  

Z SĄDÓW 
Wielki proces w Sądzie Woj- 

skowym 
W Wojskowym Sądzie Okręgowym w 

Wilnie w ciągu dwuch tygodni toczyła się 
wielka sprawa 12-tu oficerów 3 pułku 
strzelców konnych w Wołkowysku, miano- 
wicie b. dowódcy pułku płk. Tomaszewi- 
czą, jego zastępcy płk. Wasilewskiego, 
kwatermistrzów mjr. Kozubskiego i mir. 

Popławskiego, ; rtm. 
Twardowskiego, rtm. Grzybowskiego, kpt. 
Majera. por. Bychąwskiego, por. Butkow- 
skiego, por. Olszaka i por. Podmagėrskie- 
go. Sąd po dokładnem zbadaniu ogromne- 
go materjału zebranego w tej sprawie w 
czasie śledztwa i po wysłuchaniu rzeczo- 
znawców: dwuch oficerów intendantów z 
Warszawy oraz trzech ekspertów kaligra- 
fów, wydał wczoraj wyrok, mocą którego 
uznał b. dowódcę pułku za winnego bez- 
czynności włądzy polegającej na braku na- 
leżytego nadzoru za prowadzeniem przez 

podległ: organy spraw gospodarki mundu- 
rowej, a dopuszczonej przez niedbalstwo, 
i skazał go z art. 639 cz. 1 K. K. na 6 dni 
aresztu domowego, oraz na karę jednego 
dnia aresztu za brak należytego nadzoru 
za prowadzenie jednego z działów kance- 
laryjaych, skutkiem czego zaginął jeden 
dokument; byli kwatermistrzy skazani zo- 
stali z art. 122 K. K. W.na5 względnie 4 
dni aresztu za pewne nieścisłości w spra» 
wozdaniach służbowych. 

Tychże oskarżonych z innych zarzu- 
tów oraz pozostałych oskarżonych ze 
wszystkich czynionych im zarzutów Sąd 
calkowicie uniewinnił. Obradom Sądu 
przewodniczył Sędzia Wojskowy płk. Do- 
buszyński, w składzie Sądu zasiadali wy- 
łącznie pułkownicy dowódcy pułków, 
oskarżenie wnosił Podprokurator wojsko- 
wy kpt. Cholewo, obronę wnosili: b. do- 
„wódcy pułku płk. Tomaszewiczaj i rtm. 
Twardowskiego mecenas Smilg, kpt. Majera 
mecen:s Lityński, pozostałych oskarżonych 
częściowo z wyboru, częściowo z urzędu 
— mecenas pkł. Łukas: 

W wyniku powyższego wyroku krążą- 
ce pogłoski o rzekomej panamie  gospo- 
darczej i poważnych nadużyciach pienięż- 
nych okazały się zupełnie bezpodstaw- 
nerni. z 4 

icznych w szpitalach powiatowych, zaś dr. 
ofja Kuncewicz, kierowniczka oddziału dla 

chorób gruźlicznych w szpitalu zakaźnym m. 
Wilna referat o zasadach leczenia chorych ma 
otwartą gruźlicę w szpitalach powiatowych. 
Przedmiotem dyskusji były również statuty 
Szpitalne oraz sposób pobierania opłat szpi- 
tdlnych i ściąganie zaległości. Powzięto w re 
zultacie obrad we wszystkich sprawach które 
były na porządku dziennym szereg uchwał. | 

Na tem zjazd zakończono. W dniu dzisiej 
szym uczestnicy zjazdu zwiedzać będą szpi- 
taie wileńskie, kliniki i in. tut. zakłady. 

— Dodatkowy pociąg do Warszawy. Dy- 
rekcja Okręgowa Kolei Państwowych .w Wil- 
mie zawiadamia że w związku ze wzmożonemi 
przejazdami świątecznemi, będzie uruchomio- 
ny dodatkowy pociąg osobowy z Wilna do 
"Warszawy z wagonami I, II i Ш klasy, który 
odejdzie z Wilna dnia 21 grudnia rb (w sobo- 
tę) o godz. 19.15, przejedzie przez Grodno o 
godz. 22 m. 32 i godz. 22 m. 40 Białystok 
god. 0 m. 35 i godz. O m. 50 i przybędzie do 
Warszawy około godz. 6 rano dnia 22 grudnia 

UNIWERSYTECKA 
— Z wydziału humanistycznego USB. 

Stopień magistra filozofji w zakresie filologii 
polskiej uzyskała p. Elżbieta Andrzejewska z 
Sarnąckich, w zakresie filologii klasycznej p. 
Helena Kruszyńska z Hanusowiczów, w zakre- 
się historji pp. Natalja Chełmicka, Malwina Mo 
zolewska, Stefan Rosiak i ks, Florjan Niewiero 

* SZKOLNA 
— (a) Ulgi kolejowe dla uczącej się mło- 

dzieży. Poczynając od poniedziałku władze 
kolejowe będą udzielały zniżek dla młodzieży 
szkolnej udającej się do domów z racji feryj 
świątecznych. ; 

Dla uzyskania zniżki potrzebne jest oka- 
zanie zaświadczenia władz szkolnych. 

— Bursa męska dla uczniów szkół śred- 
nich, W dniu 2 stycznia 1930 r. Centrala O- 
piek Rodzicielskich otwiera w Wilnie przy ul. 
Ostrobramskiej pod nr. 25 m. 17 bursę męską 
dia uczniów średnich zakładów naukowych.* 
Puwstanie bursy męskiej na gruncie wileń- 
skim oddawna było sprawą palącą. To też 
otwarcie tej bursy już w obecnym roku szkol- 
nym powitač naležy 2 calem uznaniem i žyczyč 
jaknajwiększego rozwoju. Opłata, jak się do- 
wiadujemy, będzie bardzo przystępna, a opie 
ka pod każdym względem należyta. O szcze. 
ółach można poinformować się u Prezesa 
(OR p. Piekarskiego lub też u skarbnika p. 

Г Kowzana (zaułek Bernardyński nr, 3) 
— Program obchodów i zabaw w kole 

Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki przy ul. Tur- 
gielskiej 12 w czasie św. Bożego Narodzenia. 
26. 12 o godz. 8 w. przedstawienie, dział 
koncertowy i zabawa taneczna; 27 12. o 
godz. 8 w. tradycyjne łamanie się opłatkiem 
członków i sympatyków koła; 28. 12 o godz. 
10 w. towarzyska zabawa taneczna; 29 12. o 
godz, 6 w. odczyt, żywa gazetka i przedsta- 
wienie; 30. 12. o godz. 10 w. wieczór Sylwe- 
strowy. Życzące wziąć udział w łamaniu się 
opłatkiem i w wieczorze Sylwestrowym pro- 
szeni są o zapisanie się wcześniej w kole. 

KOMUNIKATY 
— Wieczór szkolny w konserwatorjum 

Muz. W sobotę dn. 21 bm. o g. 7 w siedzi: 
bie Konserwatorjium Muz. w Wilnie (Domini 
kańska 5) odbędzie się tercjałowy wieczór u- 
czniów i uczenie Konserwatorjum. Występo- 
wąć będą tuczn. z klasy fortepianu, skrzypiec 
śpiewu solowego i instrumentów dętych. 

Karty wstępu dla rodzin i gości otrzymać 
gos sekretarjącie/konserwątorjum od g. 

— (k) Z parafji świętojańskiej. W niedzie 
Ię 22 grudnia o godzinie 5.30 po poł. odbędzie 
się zebranie Stowarzyszenia Matek chrześci 
jańskich, na którem będzie omawiana sprawa 
choinki dla dzieci biednych parafji świętojań 
skiej. 

honorowych gospodyń i gospodarzy zostanie 
wkrótce ogłoszona. Dochód z balu przezna- 

Wstęp tylko za zaproszeniami. 

O czem zawiadamiają 

MĄŻ i MATKĄ. 

  

(eny wileńskie w porównanin z imemi 
Niżej zamieszczona tabelka cen ar- 

tykułów żywnościowych ;w szeregu 
większych miast polskich pozwoli się 
nam zorjentować, czy Wilno w po- 
równaniu z innemi miastami jest mia“ 
stem drogiem. Dane dotyczące innych 
miast zaczerpnęliśmy z prac Główne- 
go Urzędu Statystycznego. 

Chleb żytni pytlowy: 
Łódź 40 gr. Lublin 40 gr. 
Wilno 43 „ Sosnowiec 43 ,, 
Poznań 43 , Bydgoszcz 43 ‚ 
Katowice 46 „ Warszawa 46 „ 
Kraków 47 „. Lwów 452 

Mąka pszenna: 
Lublin 70 gr. Łódź 13 gr. 
Katowice 14 „ Lwów ABC 
Poznań 80 „ Krakow 80 ,, 
Bydgoszcz 80 „ Sosnowiec 85 „ 
Wiino 98 4 

Kasza jęczmienna: 
Lublin 30 gr. Warszawa 50 gr. 
Kraków 52 „” Sosnowiec 60 ,, 
Bydgoszczó0 „ ' Lwów 00 
Łódź 66 „ Wilno NO с 
Katowice 70 „ Poznań 80 „ 

Ryż: 
Wilno 100 gr. Sosnowiec 100 gr. 
Poznań 100 „_ Lublin 100 °„ 
Katowice 110 „ Kraków 110 „ 
Lwów 130 „ . Łódź 138 „ 
Warsz. 140 „ Bydgoszcz 150 -, 

Masło niesolone: 
Lublin 500 gr. - Wilno 650 gr. 
Bydgoszcz 660 „ Łódź 650 °„ 
Lwów 100 „ Katowice 720 „ 
Kraków 120 „Sosnowiec 740 ‚ 
Warszawa 770 „ Poznań 170 „ 

: * Mięso wołowe: х 
Wilno 220 gr. Lublin 245 gr. 
Lwów 250 „ Sosnow. 260 » 
Łódź "26 „ Krakow 320 „ 
Katowice 320 „ Warsz. 339 
Poznań 360 „ Bydgoszcz360 „ 

„Mięso wieprzowe: 
Łódz— 3.00 gr. Sosnowiec —3.06 gr. 
Wilno — 3.20 Katowice —.3.40 ,, 
Poznań — 3.50 „ Lublin — 3.50 „ 
Warszawa 3.66 „ Kraków —3.80 ,, 
Bydgoszcz —4.00 „, Lwów — 4.40 , 

Kiełbasa wieprzowa: 

Bydgoszcz—3.20gr. ' Poznan —3.60 gr. 
Lublin — 390 „ Wilno — 4.00 ,, 
Łódz — 4.00 „ Lwów 4.10 , 
Katowice—4.20 „  Sosnowiec— 4.40,, 
Kraków - 4.40 „ Warszawa —5,50 ,, 

Słonina solona: 

Poznań - 3.60 gr. Warszawa—3.99 gr. 
Katowice —3.60,, Bydgoszcz—4.00 ‚„ 
Lublin — 3.70 „ Kraków — 4.00 „ 
Sosnowiec— 380, Łódz — я 
Wilno— 4.20 „ Lwów — 430 , 

Kartofle: 
Wilno — 9gr. Poznań — 10 gr. 
Kraków — 10, Lwów — 10, 
Łódz — 10 „ Warszawa — 10 , 
Sosaowiec--11 „ Katowice — 12 „ 
Bydgoszcz—14 „ 

Cukier: 

Poznań — 160 gr. Łódz — 160 gr. 
Katowice—164 „Sosnowiec — 165 „ 
Warszawa—169 „ Wiino — 170 „ 
Lublin — 170 „ Bydgoszcz— 170 ,, 
Kraków — 170 „ Lwów — 180 , 

Mleko litr: 

Lublin — 35 gr. Bydgoszcz —38gr 
Poznań — 42 „| Wilno — 45 ” 
Łódz — 45 „” Кгакбу 45 
Lwów — 45 „ Katowice — 48 , 
Warszawa —52 „ Sosnowiec —55 „ 

Jaja: za szjukę, 

Lublin — 20 gr. Wilno — 23 gr. 
Sosnowiec — 24 Katowice —;24 „ 
Lwów — 24 „ Warszawa — 25 „| 
Poznań -— 25, Kraków 2652 
Bydgoszcz — 27 „ Łódz — 27 „ 

Jednocześnie z tem możemy ро- 
dać ostatnie ceny $detalicznych obro- 
tów na masło, jaja i sery w Wilnie. 
Masło deserowe: | gat.—8:40 8.60, Il 
—1.80—8.00; jaja 22 -23 gr. Sztuka, 
sery: 3.40—,440' zą kilo, w zależności 
od gatunku. (y) 

zimierza przy św. Janie urządza w swoim 0- 
gnisku opłatek tradycyjny, na który zaprasza 
druhów i członków patronatu. 

— Koło b. wychowanek. $.S. Nazareta- 
nek powiadamia, że dnia 22 b. m. o godz. 6 
wiecz. w lokalu Koła (Piaskowa 4) odbędzie 
się wspólny opłatek. 

Uprasza się o liczne przybycie, 

BALE I ZABAWY. 
— Bal doroczny: wileńskiego T-wa Wio. 

ślarskiego odbędzie się pod protektoratem p. 
wojewody Wł. Raczkiewicza dnia 4 stycznia 
1950 r. w sałonach Hotelu Georges'a. List: 

czony jest na budowę przystani wioślarskiej. 

RÓŻNP 
— Zmiany w Dyrekcji Wil. Banku Handl. 

   

    

   

  

— (k) Stowarzyszenie im. św. Kazimie. 
rza, W niedzielę 22 bm. o godz. 8 wieczorem 
stowarzyszenie Młodzieży Polskiej im. św. Ka 

Dowiadujemy się, że na skutek ustąpienia 
dotychczasowego dyrektora Wileńskiego Pry- 
watnego Banku Handlowego m. Stanisława 
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Riedla, Rada Banku na posiedzeniu w dniu 19 
bm. uchwaliła powierzyć to stanowisko do- 
tychczasowemu wicedyrektorowi banku p. 
Władysławowi Szmidtowi. Wicedyrektorami 
Banku zostali mianowani dotychczasowi pro- 
kurenci tegoż banku, pp. Jan Brzozowski i Wi- 
told Podolecki. ё ь 

— (y) Specjalna dotacja na gwiazdkę dla 
biednej dziatwy. Minister P. i O.S. dla upa- 
mietnienia w sercach- dzieci rocznicy odzyska 
nia Niepodległości zarządził aby tegoroczna 
„Gwiazdka* w zakładach opiekuńczych obcho 
dzona była uroczyściej niż w latach ubieg- 
łych. W tym celu ministerstwo nadesłało 
5000 zł. do podziału między te instytucje ze 
strony zaś rządu p. minister Prystor nadesłał 
na ręce przełożonych zakładów życzenia świą 
teczne dla dzieci. 

— Pożyteczny film. Dziś o godz. 12.30 
w południe w Kinie (Miejskim przy ul. Ostro- 
bramskiej po raz ostatni odbędzie się zorga- 
nizowane przez Okręgowy Związek Kas Cho 
rych w Wilnie wyświetlenie filmów: 1) „Za- 
razek Kocha'* — Inajstraszliwszy wróg ludzko 
ści — zarązek gruźlicy (suchot) i 2) „Jak 
Franek spędza dzień*. Wzorowa hygjena dzie 
cka w wieku szkolnym. Część I — w domu, 
cz. Il — w szkole, cz. III — na ćwiczeniach 
gimnastycznych, я 

Przed wyświetleniem filmów wypowie od- 
czyt prelegent -T-wa Przeciwgrużliczego p. 
dr. W. Prażmowski. 

Wstęp dla wszystkich bezpłatny. ‚ 
Nadmieniamy, że w czasie od 16 grudnia 

br. do dnia dzisiejszego pokazy te i odczyty 
osiągnęły najwyższą frekwencję, t.j. wypeł- 
nioną stale po brzegi salę miejską. 

— (a) Schorowaną kobietę z czworgiem dro 
bnych dzieci wyrzucono na bruk. Wczoraj 
wieczorem na ulicy Mickiewicza policjant za- 
uważył siedzącą na chodniku nędznie ubraną 
kobietę otoczoną czworgiem półnagich dzieci. 

Okazało się, że nieszczęśliwa nazwiskiem 
Piotrowska Marja zamieszkiwała do niedawna 
przy ulicy Trwałej 7, lecz z powodu zalegania 
w opłaceniu groszowego komornego została 
wyrzucona na bruk. Tułając się z kąta w kąt 
trafiła ona do 4-go komisarjatu P.P. skąd ją 
jednak usunięto nie zatroszczywszy nawet co 
stanie się z małemi dziećmi pozbawionemi 
kawałka chleba i dachu nad głową a zmuszo- 
nych nocować pod gołem niebem w zimno i 
deszcz. 

Piotrowska niema kompletnie żadnych śro 
dków do życia. Mąż jej pozostający od dłuż- 
szego czasu bez pracy gdzieś zaginął tak że 
niewykluczonem jest, że stało się z nim ja- 
kieś nieszczęście. Z chwilą gdy wyrzucono ją 
z mieszkania udała się do opieki społecznej 
Magistratu gdzie wprawdzie obiecano zapła- 
cić komorne lecz pod warunkiem że mieszka 
nie dla siebie winna znależć sama. 

Dziwne jest, że panowie z Opieki nie po- 
myśleli, że stawianie tego rodzaju warunków 
jest równoznaczne z odmową, bo nie trudno 
chyba przypusścić, że żaden właściciel domu 
widząc przed sobą nędzarkę w dodatku obar- 
czoną dziećmi nie zechce i zupełnie słusznie 
uprawiać filantropji i współzawodniczyć z: 0- 
pieką społeczną oddając jej mieszkanie zgóry 
wiedząc, że nie tylko nie otrzyma komornego 
a nawet będzie musiał wspierać porzuconą na 
pastwę losu rodzinę. t 

Opieka nad opuszczoną należy do Magi- 
stratu, który winien zrozumieć tragedję tych 
ieszczęsliwców i bez chwili zwłoki przyjść 
im z pomocą. 

— Zarząd Opłeki Rodzicidiskiej przy gi- 
mnazjum im. kr. Zygmunta Augusta składa 
tą drogą Stowarzyszeniu Oficerów, przenie- 
nionych w stan spoczynku, serdeczne podzię- 
kowanie za fiarę w kwocie 110 zł. złożoną 
na uiszczenie opłat szkolnych za niezamoż- 
nych uczniów. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Ostatnie 
przedstawignie „Mirli Etros“ z udziałem W. 
Siemaszkowej. Dziś po raz 10 ciesząca się 
olbrzymiem 'powodzeniem wzruszająca sztuka 
Gordina „Mirla Efros“. Znakomita artystka 
"Wanda Siemaszkowa, kreująca w tej sztuce 
główną postać niebawem już opuszcza Wilno. 
Codziennie przepełniona widownia przyjmuje 
entuzjastycznie wielką polską artystkę. Dziś 
bilety ulgowe ważr e nie będą. . 

° — „Turandot“ Od tygodnia bawi w Wil- 
nie b. dyrektor Teatru Krakowskiego wybitny 
reżyser dr. Z. Nowakowski, który pozyskany 
został przez dyrekcję teatrów wileńskich w 
celu wystawienia rozgłośnej sztuki „,/Turan- 
dot“. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś po raz 
drugi ostatnia nowość repertuaru pełna humo 
ru, żabawnych sytuacyj doskonała komedja 
Fodora „Mysz kościelna". Na premierze sztu 
ka ta odniosła wielki sukces artystyczny. Ze- 
spół artystyczny z dyr. Zelwerowiczem na 
czele był entuzjastycznie przyjmowany przez 
zgromadzoną publiczność. 

— „Sen nocy letniej" dla młodzieży szkol 
nej. jutro w sobotę o godz. 3.30 pp. wysta- 
wioną zostanie w teatrze na Pohulance po ce 
nach dwukrotnie zniżonych efektowna drama- 
tyczna baśń Szekspira z muzyką Mendelsso- 
hna „Sen nocy letniej”, 

— „Sandomierskie Weseld'* Ostatnie przed 
stawienie teatru regjonalnego odbędzie się w 

EE 5 ннна 7 
„Mademoiselie le docieui" 

Tajemnica jednego z najwybitniej- 
szych szpiegów niemieckich, z czasów 
wojny, została odsłonięta. Niemiecki 

  

gmachu teatru Lutnia jutro w sobotę o godz. 
5 pp. i w niedzielę dwukrotnie o godz. 3 i 5 

p. po cenach zniżonych od 75 gr. do 2 zł. 
ystawione zostanie barwne widowisko w 

trzech obrazach „Sandomierskie wesele" ob- 
fitujące w piękne melodie, tańce, obrzędy zie 
mi Sandomierskiej. Widowisko to gorąco za- 
leca się młodzieży szkolnej i jak najszerszym 
warstwom społeczeństwa. Bilety już są do 
nabycia w kasie teatru Lutnia 1l — 9 w. 

— Poranek baletowy Sawinej - Doiskiej. 
Zespół uczenic Sawinej Dolskiej wystawia z 
jej współudziałem „Pogrzeb lalki" pantominą 
Czajkowskiego oraz szereg produkcyj tane- 
cznych do muzyki Szopena, Griega, Glinki 
Zawadzkiego i in. Poranek odbędzie się we 
czwartek 26 bm. o godz. 12 w połudne. Ceny 
miejsc od 50 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Wanda — Braterstwo krwi. 
Ognisko kol. — Ramona (Biały orzeł) 
Poe. Nec kije 

iccadilly — stwie zielonego smoka 
Hollywood — Nios aktorki. 
Światowid — U lubienica Wiednia. 

kio TRS na pi ino miejskie — Republika łów. 
Słońce — Nie oszukasz żony. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
—(c) E ha kradzieży w f „Quadrat* 

Policji udało się wpaść na trop sorawców 
włamania do składów firmy  „Quadrat* 
przy ulicy Subocz 5, skąd jak wiadomo, 
wywieziono znaczną ilość wyrobów gumo- 
wych wartości 7 tysięcy złotych. 

Kilku sprzedawców i nabywców skra- 
dzionych Śniegowców aresztowano, 

— (c) Pościg za zabójcą Zawadzkie- 
go trwa. Wczoraj w nocy na terenie gmi- 
ny szumskiej i sąsiednich była zarządzona 
obława w celu ujęcia trzeciego sprawcy 
zabójstwa posterunkowego Zawadzkiego; 
Antoniego Ostapko. Policja w znacznej 
ilości przeszukała wszystkie okoliczne la- 
sy i miejsca, gdzie zbieg mógłby się ukryć. 
lecz na śląd jego nie natrafiono. 

Dalszy pościg trwa. 

— (c) Postrzelenie przechodzącej 
traktem kobiety. Wczoraj w godzinach po- 
południowych na Trakcie Ławaryszki — 
Worniany została postrzelona ciężko w 
plecy Helena Sienkiewiczówna, mieszkanka 
Fawaryszek. Sprawcą usiłowania zabójstwa 
okazał się Lejba Dogm z Bystrzycy, które- 
go policja zdołała w prędkim czasie ująć. 

Powody postrzelenia nie są narazie 
dostatecznie wyjaśnione. 

- (c) Przejechanie. Na ulicy Ostro- 
bramskiej t-ks6wka Nr. 44 prowaczona 
przez szofera Jąna Paszkowskiego (Brzeg 
Antokolskiej 17) najechała na przechodzą- 
cego przez jezdnię 8 letniego Mieczysława 
Koszyca, który uległ ogólnemu potłu- 
czeniu. 

‚ — (c) Zatrzymanie kradzionej po- 
litury. Na ulicy Nowogródzkiej zatrzymano 
jadącego wozem Stanisława Sobolewskie- 
go ze wsi Góry 37, który wiózł beczkę 
politury skradzioną u Józefa Krywickiego 
(Kwaszelna 11). Wartość odebranej poli- 
tury wynosi 450 za. 

— (c) Oskarżenie 0 usiłowanie 
uduszenia. Onegdaj w dzień do 2 komi- 
sarjatu p p. zgłosiła się Nina  Konasic 
(Karlsbaczką 21) i zeznała, że Jadwiga 
Juncewicz (Raduńska 27) mając do niej 
nieuzasadnione pretensje osobiste usiłowa* 
ia ją udusić, zarzucając podstępem powróz 
na szyję. 

Onasič zdołała jednak z pętli się 
wyswobodzić, co widząc sprawczyni zbieg 
ła. Jak faktycznie cała ta sprawa wygląda 
wyjaśni dochodzenie. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 
18 40 19 bm. do godziny 9 rano zanotowa- 
no w Wilnie 44 wypadki. W tej liczbie by- 
ło kradzieży 9, zakłóceń spokoju 7 1 na- 
dużycia alkoholu 7, przekroczeń admirist- 
racyjnych 17. ‚ 

— с) W rodzinie Józefa kirynik (Cho- 
cimska 32) powiadomiła policję, iż w lipcu 
r. b. pozostawiła u siostry swej Zofji Łasz- 
kowskiej (Werkowska 25) walizkę z zawar- 
tością gotówki w rublach i dolarach oraz 
biżuterję. Onegdaj gdy krynik odbierała 
walizkę stwierdziła brak 130 rubli w złocie 
50 dolarów, 4 zegarków złotych, 6 pier+ 
ścionków ogólnej wartości 1400 złotych. 
Policja prowadzi dochodzenie w celu wy- 
jaśnienia w jakich okclicznościąch wymie- 
niona biżuterja i pieniądze zginęły. 

— (c) Ofiara nałogu. Na ulicy Metropoli« 
talnej znaleziono zasłabłego mężczyznę który 
jak okazało się zatruł się wskutek nadużycia 
alkoholu. 

OFIARY. 
Zakrzewska na choinkę dla ociemniałych 

dzieci — zł. 2. 
J. P. dla najbiedniejszych zł. 5. 

Na Gwiazdkę: 
5 zł. dla slepych dzeci. 
5 zł. dla chorych nieuleczalnych 
5 zł, dla niezamożnych studentów 
5 zł. dla pułkownika emigranta. 

Marja Hruszwiecka. 

  

ny było skończone. Kobieta jednej mi- 
łości stała się człowiekiem, który oddał 
życie dla czynu. 

Skandal. 

Anna-Marja Zesser była jedyną cór- 
autor Hans Rudoli Berndorft odnalazł ką bogatego berlińskiego antykwarju- 
dokumenty, dotyczące niezwykle cieka sza. Nie skończyła jeszcze szesnastu lat, 
wej działalności kobiety, która w la- gdy poznała i pokochała rotmistrza 
tach 1914—1918 zajmowała 'odpowie- gwardji, Karola von Winanki. Młodziut- 
dzialne stanowisko pomocnika szefa 
niemieckiego kontr-wywiadu. 

O „mademoiselle Ie docteur“ pow- 
stały całe podania. Dótąd jeszcze spo- 
tyka się często w gazetach całego świa- 
ta opisy jej niezwykłych przygód i 
zdumiewającej zręczności. Ale do chwili 
ukazania się książki Berndortfa, nikt 
nie znał jej prawdziwego nazwiska, ani 
też jej prawdziwej historji. Historja jej 
życia przerasta sensacyjnością wszelkie 
najbardziej fantastyczne opowiadania. 

Berndorii nie ograniczył się do po- 

ka dziewczyna oddała się swemu uczu- 
ciu, równie bezwzględnie i całkowicie 
jak to czyniła później w pracy szpie- 
gowskiej. Urodzona w rodzinie burżua- 
zyjnej, rządzącej się surowemi i nie- 
wzruszonemi zasadami, wychowana w 
zamkniętym zakładzie w Szwajcarji, 
wiedziała, jakie konsekwencje grożą jej, 
gdy się wykryje prawda. A jednak od- 
ważnie stanęła przed ojcem, oznajmia- 
jąc, że wkrótce zostanie matką. Stary 
Zesser przeklął ją i wypędził z domu. 
Znalazła się na ulicy, opuszczona, bez 

dania ciekawych przeżyć tej dziwnej pieniędzy, bez rzeczy... Tego wieczora 
kobiety tylko w służbie wywiadowczej, po raz ostatni przestąpiła próg rodzi- 
— sięgnął dalej, do jej życia prywatne- cielskiego domu. Ojciec do śmierci nie 
go, szukając w niem motywów, które mógł jej przebaczyć, do śmierci nie 
ją pchnęły na drogę tak niebezpieczną przyjął ją w domu i nie chciał jej zo- 
i niewdzięczną, gdzie każda chwila mo- baczyć, 
że przynieść śmierć, śmierć bezsławną Anna-Marja nie miała wyboru: jedy- 
i okropną. nie co pozostało jej do zrobienia było 

„Mademoiselle ie docteur* w burzli- pojechać do ukochanego Winanki, Lecz 
wem życiu szpiega usiłowała znaleźć w Postdamie nie znalazła go: rano wy- 

" zapomnienie po strasznych dramatach, jechał wezwany przez braci do rodzin- 
które złamały ją w zaraniu młodości. nego majątku. Biedną dziewczyną za- 
Oficer sztabu generalnego, odebrał z jej opiekował się przyjaciel rotmistrza i 
rąk rewolwer, gdy postanowiła pozba- przyjął ją da swego mieszkania. W no- 
wić się życia i namówił ją " by po- cy nieszczęsna kobieta rozchorowała 
święciła się pracy na Kóniggretzerstras- się poważnie, wywieziona do szpitala 
se, gdzie mieściło się biuro niemieckie- długo walczyła ze śmiercią. Dziecko 
go wywiadu. Od tej chwili życie osobi- przypłaciło życiem wzruszenie i przemę 
ste młodej, osiemnastoletniej dziewczy- czenie matki. 

     
jalny Witold Wovdyłło. 

RADJO 

Piątek, 20 grudnia 1929 r. 

11.55-12.05: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu: 12,05 — 13,10: Muzyka z 
płyt gramofonowych. 13,10 — 13,20: Ko- 
munikat meteorologiczny: 16,10 — 16,15: 
Program dzienny. 16,15 — 17,00: Muzyką 
popularna w wykonaniu oikiestry Pol 
skiego Radja W programie: 1) Tremisot 
— Fatum, 2) de Uncheli — Ill Mała Suita 
3) de Tacye Coguetterie, 4) Nevin — 
Krzak róży. 5) Bernard Humoreska. 
17,00 — !7,15: Chwilka litewska, 1715— 
17.45: Kurs fotografji dla amatorów: „Pra- 
cownia fotograf czną amatora* 17,45 18.15 
Tra'sm. z Wars'awy Koncert. 18,45 
19,15: Audycja poetycka. „Ballada o ka- 
mieniotłuku* K_ Zegadłowicza zradjofon. 
w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19,15— 
19,40. „Skrzynka pocztowa Nr. 91* odpo- 
wiedzi na listy radjostuchaczy wygł. Wi- 
told Hulewicz, D:r. programów Polsk. 
Radja. 19,40 — 20,05: Program na dzień 
następny, sygnał czasu i rozmaitości. 
2030 — 23.00: Koncert, feljeton, komuni- 
katy. 23.00 — 24.00: Muzyka taneczna z 
płyt gramofonowych. 

LL L LL L К 63 З 

a MASŁO solone naturalne Zł. 5.60 

CIASTO STRUDLOWE 
PIERNIKI DOMOWE 

wyśmienite 
KARMELKI i PIERNICZKI od zł. 2.80 

i WSZELAKIE SŁODYCZE 
poleca 

I. Wętowic 
Mickiewicza 7.  fel. 10-62 

jaNiwiększy wybór wędlin wiejskich, 
L KASA A IB 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
19 grudnia 1929 r. 

  

   

    
   

  

Dewity i waluty: + 

Tranz, Sprz. Kupno 
Dolary 8,89, 8,91, 8,87, 
Belgia 124,70, 125,01, 124,39 

Kopenhaga 239,06, 239,66, 238,46 
Budapeszt 156,00  156,— 155,64 

Holandja 359,50 36040 _ 358.60 
Londyn 43,46, 43,57, 43,35, 

Nowy-York 8,88, 8,90, 8,86, 
Oslo 278,95 27955 278,35 

Paryż 35,08, 3517, 2499 
Praga 26,43. 26,50, 26,37 
Szwajcarja: 173.19, 173.62, 17276 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 

Stokholm 240,34, 241,94 — 239,74 
Wiedeń 125,36 125,67  125,05 
Węgry 155,57 155,74 155,17 
Wło лУ 46,63 46,75 46,51 
Mark niemiecka 213,27, 

Gdańsk 173,81. 
Papiery procentowe: . 

Pożyczka inwestycyjna 118.—. Prem- 
jowa dolarowa 69.00 5 proc. konwersyjna 
49,75. 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 48,50. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Rola., obli- 
gacje B. Ciosp Kraj. 94, Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,25 
8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw- 

skie 52— 8 proc. Łodzi 62,25. 10 proc. 
Siedlec 69.50 8 proc. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88. — 5 proc 
Radomia 69,75. 8 proc. ziemskie 79. 4 proc 
ziemskie 47.10 6 proc. poż. konw. Warsz. 
5025 4 i pół proc. warsz. 47,— Kalisz 57 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 79,— 
8 proc. Piotrkowa 57.00 

Akcje. 

Bank Polski 173,50—  . Powszechry 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 27.50 Cegielski 49,—. Mo- 
drzejów 16.50 Norblin 72. Ostrowiec s:B 65 50 
Starachowice 20:75 — — Zieleniewski 67, 
—80. Parowozy 20. Węgiel 71,25  Paro- 
wozy 20, —. Borkowski 850 Spiess 105. 
Lilpop 39.00 B. Zachodni 81. Kijewski 0, 
Klucze 8.50 III em. 73,50. Siła i Światło 
95— Firley 39. Bank Dysk. 125,Nobel 10,00 
Rudzki 28,50 Flaberbusch 101. Bank Hand- 
lowy—119. Wysoka 145. Zawiercie 6,50. 

BERÓSSCZE PN R COCO OKA O EA 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dhejrzyj fowar krajowy 

Całe to zajście wywołało wielki 
skandal w społeczeństwie niemieckiem. 
Gazety pochwyciły sensacyjną historję. 
Powtarzano sobie skandaliczną historję 
miłości rotmistrza gwardji z młodziutką 
dziewczyną — córką szanownej, bur- 
żuazyjnej rodziny. 

Winanka znalazł się w bardzo nie- 
przyjemnej sytuacji, musiał wystąpić z 
pułku. Skończyła się dlań wspaniale za- 
powiadająca się karjera, Nie dosyć na 
tem: nieszczęście nie chodzi nigdy sa- 
mo! 

'Rotmistrz pochodził ze starego ro- 
du, posiadającego wielkie dobra ziem- 
skie. Po śmierci ojca majątek przeszedł 
w ręce trzech braci, z których Karol był 
najmłodszym. Bracia nie umieli gospo- 
darować, natomiast umieli wydawać ol- 
brzymie sumy, wkrótce więc została 
wyznaczona opieka „nad majątkiem 
trzech rozrzutnych braci. Skończyły się 
złote czasy: dopływ niezbędnych sum 
został nagle przerwany. Karol von Wi- 
nanki miał dostawać po 300 marek mie- 
przy jego wydatkach. Prócz tego opła- 
ięcznie, co stanowiło. minimalną sum” 

cono połowę jego długów, pozostali 
wierzyciele zgodzili się poczekać tro- 
chę. 

Winanki przewiózł przedewszyst 
kiem Annę-Marję da Berlina i tam na- 
jął dla niej dwa pokoiki. Następnie za- 
jał się poszukiwaniem pracy. Przy po- 
mocy licznych przyjaciół udało mu się 
dostać do kolejowego bataljonu na gra- 
nicy rosyjskiej. Busiał skończyć z we- 
sołem i hulaszczem życiem i oddać się 
pracy. Wkrótce wrodzone zdolności 
zwróciły na niego uwagę wyższych 
władz. Dostaje szereg  odpowiedzial- 
nych prac w związku z ułożeniem pla- 

     
  

   
   

    

  

Kino Miejskie 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5 
Kasa czynna Od g. 3 

Od dnia 19 do 23 grudnią 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„DZIENNIK PATHE Nr 22%. 

„REPUBLIKA PIRATÓW 
Dramat w 12 aktach z życia współczesnych korsarzy. W rolach głównych: MARIETE MILLNER, 
CORRY TREVOR i ZYGFRYD ARNO. Nad program: 

iiustrowania muzycznego tego tilmu będą użyte elektrowzmacniacze firmy T-wa „Elektryk*. 
m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „9 25* 

Uwaga: Do 

  

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS" 
Wileńska 38. 

ssd 
Nocne życie „Złotej młodzieży*. 

NOCNY 
Wzruszająca treść. 

Premjera! "Przebój erotyczny. 

№ LO 
Pctężny porywający d:amat erotyczny cierpień i miłości. 

W roli głównei wielka tragiczna 

GALU 
EWELNA HOLT 

Seansy o godzinie 4, 6, 8 i 10,15. 
  

  

KINO-TEATR Dziś! Nasza 

Mickiewicza 22. 

ro aczka 

HOLLYWOOD* POLA NEGRI w filmie 
э 

jej partnerami są: NILS ASTHER i PAUL LUKAS. Specjalna ilustracja muzyczna. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.25, 

„MIŁOSTKI BRTORKI* 
  

Dziś i dni następnych. Najwykwintnicjszy uśmiech NITY NOLDI. Wspaniały przedświąteczny program. 

NIE O$ZUKA$Z ŻONY 
NITA,N- LDI, AGNES AYRES, 
cie mężowie zdradzać żon swoich, 
bo się wam to i tak ае uda! 

Kino - Teatr 

„Sionce“ 
ul. Dąbrowskiego 5 zl 

Nad program: Rekord 
techniki i humoru 

Gdzie cjabeł nie może tam pośle: niewiastę... To też nie probój- 

10 aktów tragicznych powikłań, wynikają- 
cych z niefortunnego flirtu lekkomyślnego * 
męża. W rolach głównych: LEWIS STONE, 

7? ? Į oraz tygodnik wiadomości filmo- 
° 

  

  

  

F. 

leńskie, 

DOGODNE DŁUGOTERMIN 

St. 

UsiatnieSłowoTechniki! 

Najbardziej ekonomiczne 
w zużyciu paliwa na kLl- 
kowych łożyskach S. K. 

szwedzkie 
motory„ELLWE*systemu 

„DUSLA*. 
żezcośrednie 
zastępstwo na woj. Wi- 

Nowegródzkie i 
Białostockie. 

OWE SPEATY JB 
CENY BEZKONKURENCY JNE. Poszukuje się ajentov 
Biuro Techniczno: Handlowe i Robót Inżynieryjnych 

Stoberski 
Wilno, Mickiewicza 27, tel 12 47. 

  

ropowe 

wyłączne 

  

  

WYTWÓRNIA POŃCZOCH, 

światowej sławy „ARNOLD 

SANKI 
ŁYŻWY 

SAMOWARY 
MASZYNKI 

i wiele innych przedmiotów do gospodarki domowej 

oraz PIECE naftowe, szamotowe i żelazne poleca 

S. H. Kulesza wino, zamkowa 3 
  

  a 
Księgarnia K, Rutskiego į 
Wilno, Wileńska 38. Tel. 941. i 

KSIĄŻKI na GWIAZDKĘ 
poleca w dużym wyborze. 

‚ 
i 
i 
i 
  

POŻYCZKI | 
na dogodnych warunkach na 12 

miesięcy udziela Spółdzielcza Kasa 
mom Dominikańska 17. _ — , 
| 

    

“ 
L | 

  

nu przesunięcia kolejami wojsk ze 
wschodniej granicy na zachodnią. Wy- 
syłają go wreszcie da akademii generał- 
nego sztabu. 

W Berlinie, po kilku miesiącach 
rozłąki spotyka się z Anną-Marją. Wy- 
jeżdżają razem na wieś, na czas urlopu. 
Winanki. Wyrzucona za nawias życia 
kobieta, odżyła nagle. Przez całe życie 
wspominała potem te kilka tygodni, ja- 
ko najszczęśliwsze w życiu... 

Anna kochała całem sercem Karola, 
On zaś z początku traktował znajomość 
z nią, jako awanturkę miłosną, potem 
opiekował się nią z poczucia obowiąz- 
ku, lecz gdy poznał jej głęboką duszę 
i szlachetny charakter, pokochał ją rów- 
nie mocno i gorąco. Niestety, nie mógł 
wziąć ją ze sobą, gdyż wywołałoby to 
nowy skandal, nie mógł również poślu- 
bić ją, bo była za młoda. Wkrótce no- 
wy cios spadł na nieszczęśliwych ko- 
chanków: wierzyciele nie chcieli dłużej 
czekać. Pułkownik, mimo całej przy- 
chylności i uznania dla pracy młodego 
oicera, musiał zażądać, by Winanka 
uregulował swe zobowiązania w ciągu 
tygodnia, w przeciwnym razie, dalsza 
jego praca była wykluczona. Winanka 
wyjechał znów do Berlina, w poszuki- 
waniu pieniędzy, lecz niepowodzenie 
prześladowało go nadal. Przyjaciele nie 
mogli mu dopomóc. Winanka opowie- 
dział wszystko swemu przyjacielowi, 
oicerowi generalnego sztabu, który na- 
zajutrz wprowadził go do gabinetu 
szefa niemieckiego kontrwywiadu Mat- 
ternisa. 

Służba w kontr-wywiadzie. 

— Wiem 0 trudnej sytuacji pana, — 
rzekł Matternis. — Proponuję panu na-Raniutko kupili na dworcu bilety 

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przepłaca" 

Polska Skladnica Galsnteryjna 

FRANCISZEK FRLICZKA 
Telefon 6:46.—Wiino—ul. ZAMKOWA Nr 9. 

Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet i bielizny. 

4. PANNA I FORTEPIANY | 
nic wseólnego z firmą Bracia A. i K. Fibiger) 
PLEYEL, BECH3TEIN, BLūTHNER, DRYGAS, 

SOMMERFELD etc. 

K. Dabrowska . мн 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

BDA BDBMARYLL E Las GTX 2 URK6 det LBS BR IS 0BAT 

NIKON, ITA ATS GSA TEST A TTK SA IINKISLI 

Praktyczne Podarki Gwiazdkowel!! 

SKARPET i RĘKAWICZEK 

8 

BR Komety BB 

BS 

Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4, 
Ūro kobiecą kon- 

| Į serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. 
ztuczne opalenie ce- 

ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g, 10—8 

W Z. P. 43 

Urod KOBIECĄ 
konserwuje, 

doskonali, odświeża. 
usuwą braki i skazy, 
Regulacje i trwałe 

e brwi. 
ne! osmetyki 

Froter Leczniczej „CEDIB* 
z Warszawy przyjmuje J- _ Hryniewiczowej. 
froterowanie i wiur- Wielka 18 m. 9, Przyj. 
kowanie podłóg. Ro-Od £' 10—7, — 
bota solidna i tania- EEE 1 НЕИ Н ЕН 
Adres: Sxpitalna 10|12 8 i 
m. 23, —0 

“'ШШ ai ia ga 

B arai as ana ь 5::\:131'& 
wykwalifikowany z 

ikuszerka $mlałowska małą rodziną szuką 
oraz Gabinet Kosme- posady na wyjazd. Po- 
tyczny uzuwa zmar= siąda referencje. Žo- 
szczki, piegi, wągry,na może zająć się 
łupież, brodawki, ku-, gospodarstwem. Wil- 
rzajki, wypadanie wło- no, ul. Piwna 11 m. 15, 
sów. Mickiewicza 46 jagnieszko Jan. — © 

   
FIBIGER* («ie ma 

Wilno, a 
emiecka 3, m. 6,5 

£9ES-0 

do MIĘSA 

stępujące warunki: pam wystąpi z woj- 
ska i dostanie inny przydział. Minister- 
stwo wojny zawiadomi dowódcę pań- 
skiego pułku, który nie będzie się sprze- 
ciwiał. Znam pańską pracę o kolejach 
niemieckich, zadanie pańskie będzie 
polegało na tem, żeby poznać stan ko- 
lei cudzoziemskich, równie dobrze, jak 
pan zna niemieckie. Potem zajmie się 
pan cudzoziemskiemi armjami. Nie bę- 
dę się więcej widział z panem, instruk- 
cje będą wydawane panu za pośredni- 
ctwem osób, które wskażę panu potem. 
Dostanie pan 10.000 marek na pokrycie 
długów i 1.200 m. miesięcznej pensji. 
Praca u nas jest również służbą dla о- 
czyzny i nie przynosi hańby. Jutro odr 
powie mi pan. 

Po długiej walce wewnętrznej, Wi- 
nanka przyjął propozycję. Gdy opowie- 
dział wszystko Annie-Marji, zrozpaczo- 
na kobieta nie posiadała się z rozpaczy. 
Przez kilka dni szalała na myśl, że była 
powodem tak strasznego upadku uko- 
Cae człowieka. Wreszcie opanowa- 
a się. 

  Dobrze, — rzekła, — teraz przy- 
najmniej nic nas nie rozłączy do 
śmierci! 

Rok zgórą pracował Winanka w 
służbie wywiadowczej. Nie rozstawał 
się już więcej z ukochaną kobietą. La- 
to spędzili pod Verdunem, gdzie praca 
ich przyniosła olbrzymie plony. Miesz- 
kali w małym hotelu. Pewnej nocy An- 
na-Marja obudziła się pod wpływem 
nagłego strachu: 

— Czuję, że jesteśmy odkryci, 
policja jest na naszym tropie. 

Niepokój jej udzielił się 

2 

Winance. 
do 

Drukarnia „Wydawni 

al 

  

wych. 

ei] 

Miód 
Benedyktyński 3/4 1.3 zł 
Zsgłoba. okopowy 3/4 1. 3,55 
Litewski Mieszkowskiego 3/4 I. 4,00 

E Szlachecki 3/4 1. 4,50 
Kasztelański 3/4 I. 5,00 
Bernardyński 3/ L 6,50 

WINO Makowskiego od 2 zł 34 lit" 
WINA francuskie od 5 zł. 

polecą firmą 

Zoledryński 
Wileńska 28, felefon 12-24. 

USS TAIKOS SIENOS, 
—Р< 

Już wyszedł z druku 

Wileński Kalendarz luformacyjny 
na 1930 r. Rocznik XXV. 

Cena Zł, 2. — Do nabycia w Księ- 
garni Józefa Zawadzkiego, Zam- 
kowa 22, oraz we wszystkich księ: 
garniach i większych sklepach mat. 

piśm. > —н 

tiasę ogniotrwalą į 
i maszynę do pisania okazyjnie ku- pię. Olerty do Bi 
St. Grakoyskiego,. Garbaiky si sub į „Okazja“, —0 

BWAASAMMAWAWA 

BAWASAMSAŁWAAWE 
Do sprzedania _Ustosunkowani 
ponter DIEMIĘCKI | cą'zajęcie pzy, skwz 

dobrego pochodzenia, zycji Biskupią 12—13, 
5 miesięczay, ladnie ——— 
znaczony. Wiadomość Place o . różnej 
pismem: Widze, wielkości z skrzynka Nr 35. — -# | zabudowaniami 

sio bez posiada 
i 

do 
sprzedania na wa- 
runkach dogodnych 
Dom „Za- 
chęta"  Mickiewi- 

„cza 1, tel. 9-05 

  

powodu wyjazdu 
|sprzedaje się 

Spiesznie sklep bła- 
watno-gala teryjny w 
ruchliwem miejscu z 
wyrobioną klijentelą. 
O adresie dowiedzieć СУБ Е ЭКОЛЕН Н9 СОН 

H.- 

się w Biurze St. Gra= of 
bowskiego,  Garbar- 2 BBY į 
5Ка 1» 7% PRM PARCIE 3 UKS 

gubioną książkę 

(last Sirmdlowe, « ееа Tosa. 
PIERNIKI domowe Przez P. K. U. w Wil- nie, na imię Antonie- 

go Zienkiewicza, unie- 
ważnia się, za 

gubiono tymcza- 
sowe Świadectwa 

bardzo dobre. 
Nowość! 

kłbasę . Krakowską 
oryginal oleca 
a z ukonczenia P. 

K. WĘGEWICZ s. T. w Wilme w r. 
Mickiewicza 7, tel.1062 26, na imię Francisz- 

ka Zdankiewicza, unie- 

GRAND T 

  

—-° 
  

granicy. Lecz było już zapóźno. Anna 
dostrzegła na peronie jegomościa w sza 
rem ubraniu z czerwoną rozetką. Spoty- 
kała go dwa razy w lecie i rozmawia- 
ła z nim. Ukryli.się za wozem poczto- 
wym i jegomość w szarej marynarce 
nie dostrzegł ich. Z drugiej strony uka- 
zali się uzbrojeni żandarmi. Nie było 
wątpliwości, że mieli być aresztowani. 

| 

. 

| 

  

| 

  Anna-Marja, ściskała kurczowo dłoń 
swego kochanka. Żandarmi minęli rów- 
nież wóz pocztowy nie widząc ich. Ale | 
jasnem było, że gdy raz jeszcze zbliżą | 
się, nie uda się wymknąć, i korzysta- 
jąc z tego, że jegomość w szarem ubra” 
niu, nie mógł jej widzieć, podeszła do 
stojących we drzwiach żandarmów, 
szepnęła im: 

° — Idźcie prędko naprzód, tam m 
ją aresztować szpiega i jego towarzysz 
kę. jestem agentem Sfiille — generale, 
wysłano mnie po was; szpiedzy mają | 
rewolwery i będą strzelać. # 

— Dziekuję, — krzyknęli, biegnad 
dwaj żandarmi. Winanka i Anna-Marja 
wyszli szybko, wsieHi da dorożki i po- 
jechali do sąsiedniego miasteczka. Stam 
tąd samochodem dostali się do granicy 
niemieckiej. 

Byli uratowani! Gdy znaleźli sie w | 
pciągu, Winanky zaczął się skarżyć, że 
d rana czuje silny ból w prawym boku. 
Gdy wysiedli na stacji, nie mógł iść, Z 
jękiem upadł na peron. Przewieziono 
go do szpitala, gdzie umarł tejże nocy 
na ropne zapalenie wyrostka robaczko* 
wego.  Osiemnastoletnia — Anna-Marja 
została zupełnie sama na świecie! 
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ctwo Wileūskie“, Kwaszelna 23. 
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