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życie akademickie 
0 Kownie 

Bardzo mało wiemy o życiu uniwer- 

sytetu kowieńskiego, tem mniej jeszcze 

o życiu sciśle akademickiem, tak u nas 

bujnie wyrosłem a wybitnie przeważają- 

cym czynniku politycznym w różnego 

rodzaju ugrupowaniach, co się przeja- 

wia zwłaszcza podczas wyborów na te- 

renie uniwersyteckim. Z tego względu 

nie od rzeczy będzie może kilka słów 

zamieścić ilustrujących nastroje i dąże- 

nia młodzieży akademickiej, uniwersyte 

tu kowieńskiego. Sprawdzianem tych 

nastrojów, są coroczne wybory do tak 

zwanego  „Przedstawicielstwa studen- 

tów Uniwersytetu Litewskiego”. 

Mimo dość intensywnego rozbudze- 

nia życia politycznego studentów ko* 

wieńskich, a najczęściej zamiłowania da 

politykomanji poprostu — należy przy- 

znać, iż życie akademickie w Kownie 

charakteryzuje ogólnie wybitny zwrot 

od polityczno - organizacyjnych aspira- 

cyj ku pracom wydziałowo - zawodo- 

wym. 

Dotychczas istniały na terenie uni- 

wersytetu kowieńskiego wyłącznie pra- 

wie akademickie ugrupowania o zabar- 

wieniu politycznem, a więc: najliczniej 

sza grupa „Atejtininków* odpowiadają 

ca stronnictwu chrześcijańskiej - demo- 

kracji, „Tautininków'* odpowiadająca 

takiemuż stronnictwu stojącemu obec- 

nie u steru nawy państwowej; „Var- 

pas' o zabarwieniu postępowo - ludo- 

wem (laudininki); Ž ajzdras“ —socja- 

liści, oraz mniejszości narodowe, w tej 

“ liczbie Polacy. Dopiero ostatnio powsta 

ły ugrupowania nic wspólnego z jaką- 

kolwiek ideologją nie mające wspólne- 

- go, mianowicie ugrupowania wydziało- 

we, fachowe. Te to ugrupowania coraz 

więcej zyskują na popularności kosztem 

różnego rodzaju młodocianych polity= 

kierów. 

Wyniki ostatnich wyborów do 

„Przedstawicielstwa“ jakie odbyły się 

w początkach grudnia r. b. jeśli nie mo- 

gą być uważane za dokładne adzwier 

ciadlenie oblicza tej młodzieży z której 

powstają kadry przyszłej inteligencji 

kraju, bądź co bądź są niewątpliwie 

odbiciem nurtujących w niej nastrojów 

ideowych. Warto im wtedy przyjrzeć 

się bliżej, tembardziej iż ta nowa, kształ 

tująca się dopiero od dziesięciu lat in- 

teligencja litewska zaczyna odegrywać 

w życiu społecznem kraju rolę warstwy 

kierowniczej. 

Przechodząc do oceny tegorocznych 

wyborów należy przedewszystkiem za- 

znaczyć trwałe w dalszym ciągu istnie 

nie mimo nieprzychylne warunki natury 

ogólnej silnego liczebnie i, jak widać 

organizacyjnie odłamu chrz. demokraty 
cznego. Lista atejtininków przez wszyst] 
kie poprzednie lata zachowuje tę samą 
liczbę mandatów z pewną nawet ten- 
dencją do wzrostu. 

W tym roku przy tej samej ilości 

głosów, co i w ubiegłym, atejtinincy zdo 

byli 12 miejsc na ogólną ilość 40, mając 
w ten sposób w Przedstawicielstwie 30 

proc. miejsc. 

Z drugiej strony znamienną jest te- 

goroczna klęska tautininków (narodow 

ców), drugiej' najliczniejszej w ubieg- 
lym roku grupy w Przedstawicielstwie. 

Stracili oni mianowicie połowę, (200 
wobec 411 zeszłorocznych) i połowę 
dotychczasowych mandatów. / Jeśli 
wziąć pod uwagę wzrastającą dotąd 
etrescendo z roku na rok ich liczebność 
to obecne nagle załamanie się musi 

mieć niewątpliwie poważne przyczyny 

które być może mają związek z temi 

ogqlnemi zmianami, jakie przyniosło ży 
cie ostatniemi czasy. 

Ugrupowania ludawcowo - postępo- 
we w tym roku mają również poważne 
straty. 

Również zbliżona do Warpasa gru 
pa Kultury utraciła obecnie i to jedyne 
miejsce, którem rozporządzała w roku 
ubiegłym. 

Ze stratą wyszło z tegorocznych wy 
borów pozatem socjalistyczne T-wo Žaj 
zdras, które zamiast 85 głosów i 2 man 
datów w roku ubiegłym obecnie uzyska 
ło tylko 59 głosów i ma 1 delegata. 

W przeciwieństwie do tego należy 
podkreślić zwycięstwo ugrupowań wy- 

odniesieniem 
pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O 

+. ©0258, W sprzedaży detal cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

do domu lub z | 

cje mio w 

ECHA STOLICY 

Prezydent Rzeczypospolifej 
spędzi święta w Spale 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
spędzi Święta Borego Narodzenia w 
Spale. Dzień wyjazdu nie został do* 
tychczas ustalony. Wraz z Panem 
Prezydentem udaje się do Spały syn 
Jego, p. Józef Mościcki z małżonką. 

Pani Prezydentowa, która jak wia- 
domo bawi z córką w Szwajcarji, na 
święta do kraju nie powróci. 

Andjencje u min. Składkowskiego 
WARSZAWA, 20.XII. PAT. P.'mi- 

nister spraw wewnętrznych Składkow- 
ski przyjął w dniu dzisiejszym  do- 
wódcę D. O. K. 5 gen. Wróblewskie- 
go craz prof. Piltza z Krakowa. 

Zaproszenie p. Diamanda 
bez skutku 

WARSZAWA, 20.XI1. PAT. Dziś 
pod przewodnictwem pos. Diamanda 
obradowała podkomisja  sejmcwa 
przemysłowo handlowa. Na porządku 
dziennym znajdował się wnicsek w 
sprawie zbadania polityki kartelowej 
rządu, a w szczególności naftowej. 
Wobec nieprzybycia na posiedzenie 
przedstawiciela Ministerstwa Przem. 
Haadlu i Min. Skarbu komisja posta- 
nowiła zbadać sprawę samodzielnie, 
powierzając referat pos. Szydłowskie- 
mu z Piasia. 

Przyjazd prof. Mrozowskiego 
do Warszawy 

W najbliższym czasie przyjeżdża 
do Warszawy prof. Mrozowski, prze- 
wodniczący trybunału mieszanego pol- 
sko niemieckiego w Paryżu. 

Prof. Mrozowski, obejmuje  prze- 
wodnictwo delegacji polskiej na kon- 
ferencję haską i w związku z tem 
przybywa do Warszawy dla ustalenia 
z rządem polskim naszego stanowiska 
na tej konferencji. 

Powrdf min. Ranschzra 
Poseł Rzeszy niemieckiej w War- 

szawie, min. Rauscher, który wyjeż- 
dżał do Berlina w związku z rokowa- 
niami polsko-niemieckiemi o traktat 
handlowy, — powraca dziś rano do 
Warszawy. 
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Rokowenia graniezns 
polsko-rumuńskie 

Konferencja plenarna mieszanej 
komisji granicznej *polsko-rumuńskiej 
we Lwowie zakończyła dziś swe czte- 
rodniowe obrady. W czasie konie- 
rencji uzgodniono wszystkie kwestje 
techniczne i terytorjalne. 

Opłata pocztowa ułszczone ryczałtem. 
się ck nie zwraca. Administra- 
zastrzeżeń co du rozmieszczenia ogłozzeń. 

Т 1А KORDONÓW 
Wściekła antyreligjna kampanja 
Z Mińska doneszą: Kampanja anty- 

religijna w związku z zbliżającemi się 
Świętami zatacza coraz szersze kręgi, 
aby przeszkodzić obchodzeniu Święta 
Bożego Narodzenia. Na dzień 25go 
grudnia wyzna. zono drugi dzień indu- 
strjalizacji. Na wiecu robotników i pra- 
cowników drukarni i redakcji „Zwiezdy* 
uchwalono przeznaczyć połowę zarobku 
za dzień 25 8 grudni. na fundusz indu- 
strjelizącji. Podobną rezolucję uchwslił 
wiec robotników aprowizacyjnych. 
Oprócz tego wiec robotników aprowiza- 
cyjnych domaga się od rady miejskiej 

ińska zdjęcia z twszystkich kościołów 
i cerkwi dzwonów i przekazania na po 
trzeby industrializacji. 

Aby uniemożliwić odprawianie pa- 
sterek w kościołach elektrowna miej- 
ska ma wyłączyć: Światło wieczorem z 
dnia 24 go na 25-go. 

Lamkulęcie polskiej pla.ówki kulteralnej 
Z Kowna donoszą: Z polecenia 

naczelnika powiatu trockiego zamknię- 
ty zosta! tamtejszy oddział polskiego 
towarzystwa kulturalnego który dzięki 
energji i pracy kierowników oddziału 
prowadził intensywne prace kultural- 
ne w najbardziej zapadłych kątach 

1 powiatu. 
W piśmie wystosowanem do od- 

działu jako powod zamknięcia naczel- 
nik powiatu podaje „bezczynność. 

lerwanie rokowań  szwodzke»lilowskich 
Z Kowna donoszą: Wobecjniemoz- 

ności dojścia do porozumienia w spra- 
wie wydzierżawienia szwedom mono- 
polu zapałczanego, przedstawiciele 
trustu szwedzkiego opuścili Kowno. 

łowy mikister wojny 
Wczoraj objął swe funkcje nowy* 

minister spraw wojskowych w  gabi- 
necie łotewskim generał Wacetoš... -..- 

W południe gen. Wacetoś był 
przyjęty na audjencji przez Prezyden: 
ta Państwa. 

Sensacyjna ucieczka 2 więzienia 
Z Rygi donoszą, że z tamtejszego wię- 

zienia usitowało zbiec trzech więzniów, w 
tej liczbie zasądzony zą szpiegowstwo na 
5 lat niejaki Gusiew. 

Więzniowie zriszczyli piec i przez prze- 
wód kominowy zdołali dostać się do innej 
ubikacji, stamtąd zaś na korytarz. 

Zniszczywszy lampę elektryczną zbie- 
gowie urządzili zasadzkę na dyżurnego 
dozorcę, lecz ;przypadek spowodował, że 
ucieczkę więźniów ząuważył inny dozorca, 
który przypadkowo zajrzał do ich celi. 

Na wszczęty alarm _— przeprowadzono 
rewizję i zbiegów znaleziono 
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Rezuliai obrad komisii Ligi Narodów 
nad sprawą komunikacji między Polską a Litwą 

GENEWA. 20. 12. (PAT). Dziś zakoń- 
czyła parodniowe obrady podkomisja tranzy- 

towa, wyłoniona przez doroczną komisję ko- 

munikacyjno - tranzytową w związku z obec 

nym stanem stosunków polsko -lit ewskich. 
Podkomisja powołała w swoim czasie dwa 

komitety, pierwszy od ustalenia stanu fakty 
cznego i zbadania skutków gospodarczych dzi 

siejszego nienormalnego położeniavoraz drugi 
komitet — prawniczy w celu sformułowania 

opinii jurydycznej, interesującem jest bowiem 
w' jakim stopniu rząd litewski, odmawiając 
wszelkich układów komunikacyjna „ tranzyto- 
wych z Polską, pozostaje w zgodzie: z obo 
wiązującemi , umowami międzynarodowe, 
przedewszystkiem z art. 23 paktu Ligi. 

Artykuł ten nakłada obowiązek „zapewnie 
nia, przez, człoaków Ligi swobody komunikacji 
i tranzytu, jak również sprawiedliwego sto- 
sunku do handlu innychi członków Ligi ze 

szczególnem uwzględnieniem interesów ziem, 
zniszczonych przez wojnę. 

Przebieg prac obu komitetów oraz, wynik 
ankiety, przeprowadźpnej w czasie podróży 
członków tycia komitetów do. krajów zainte. 
resowanych, | zachowywane są w scisłej taje- 
mnicy. Również raporty tych komitetów, zło 

żone na obecnej sesji podkomisji tranzytowej 

nie zostały opublikowane. 

W rezultacie niezwykłą tajemniczością oto 

czonych paru posiedzeń podkimsja wypraco 
wała obszerny raport dla komisji tranzytowej. 
Według zebranych wiadomości raport zawie 

ra stwierdzenie stany faktycznego, tj. zupeł. 
nego braku jakiejkolwiek komunikacji kolejo- 
wej i pocztowej między P:olską a Litwą, dalej 
wykazuje gospodarcze szkody, wynikające z. 

tego stanu rzeczy dla państw, bezpośrednio 
zainteresowanych, jak również dla państw za- 

interesowanych w tranzycie przez Litwę i Pol- 
skę jak to Łotwa przez zniszczenie na terytor 
jum litewskiem odcinka kolejowego libawo- 
romneńskiego, następnłe Rosja i Niemcy. 

Raport zawiera również szereg sugestyj co 
do sposobów zaradzenia tej nienormalnej sy 
tuacji. Raport wejdzie pod obrady dorocznej 
sesji komisji komunikacyjno - tranzytowej, któ 
ra zbierze się w marcu, Następnie wnioski 

tej komisji przekazane będą Radzia w maju 
1930 roku, do kompetencji Rady bowiem na- 

leży powzięcie decyzji co do sposobu wpłynię 
cia na rząd litewski w celu przymaglenia go 

do zawarcia z Polską odnośnych układów. O- 

bradom podkomisji przewodniczył były prem 
jer portugalski Vasconcelilos, który! powrócił 
przed paru dniami z Kowna,. a w: najbliższym 

czasie zamierza udać się do Warszawy. 
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działowych: towarzystw humanistów, te 
chników, matematyków, prawników i e- 

konomistów. Cztery zblokowane listy 
wydziałowe zdobyły 8 mandatów. 
Grupy te idąc da wyborów pod hasłem 
pracy zawodowej zdobyły 20 proc. ogół 
nej liczby miejsc w Przedstawicielstwie 
i wysunęły się w tym roku na czoło, 

jako nowy czynnik , zajmując w parla- 
mencie studenckim drugie liczbawo 
miejsce po atejtininkach, jeśli nie liczyć 
mniejszości narodowych. 

Jeśli przytem wziąć pod uwagę, iż 

z jednej strony pięć litewskich grup, idą 

cych pod hasłem wyłącznie ideowem, u- 
zyskało w tym roku ogółem 19 miejsc 

wobec 28 zeszłorocznych, z drugiej zaś 

— ukazanie się na widowni 8 nowych 

mandatów z list wydziałowych, to fakt 

ten może oznaczać pewien zwrot w na 

strojach młodzieży akademickiej w kie- 

runku mniejszego zainteresowania nie- 
produkcyjnem politykowaniem. 

N*ewątpliwie jest to jeden: z dodat- 

nich i zdrowych objawów w życiu aka 
demika jako tego „Studėnta“, poświę 
cającego się przedewszystkiem studjom 
dla przyszłej, tem wydatniejszej, pracy 
dla dobra państwa i kraju. Przyznać na- 
leży, iż pod tym względem Uniwersytet 
Kowieński służyć może za godny naśla 
downictwa przykład. j. K. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
Szeptycki 

BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

| NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiego. 

i 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. | 

{ 

! 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 4 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. SŁONIM — Księgarnia K. Lubonskiego ul. Mickiewicza 12. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — uł. Suwalska 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO — księgarnia T-wa „Ruch”. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarma T-wa „Ruch”. 

BL RYODŁBE JOD: LCEAKCOWANWOA 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jeducszpaltowy ne srronie 2-ej i S-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane miliraetr 50 gr. Kronika banów a milimetr 60 gr. W żak base oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie e i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca, Terminy druku mogą być przez zmieniane dowolnie. Za nusmeru dowodowego 20 groszy. 
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Konferencje Prezydenta Rzeczypospolitej Biesiadowski 6 zemachach  bombawych 
WARSZAWA, 20.XII. (tel. wł. Słowa) Dziś o godzinie 12-tej w po- w Polsce 

łudnie Pan Prezydent Rzeczypospolitej odbył konferencję z Marszałkiem B. radca ambasady sowieckiej w Pa 

Piłsudskim, prof. Bartlen, premjerem Świtalskim, prof. Makarewiczem, płk. ryżu Biesiedowski, którego rewelacyjne 

Sławkiem i prezesem Sądu Apelacyjnego p. Dutkiewiczem. Po skończonej pamiętniki drukowane są obecnie W kil 
konferencji Pan Prezydent odbył jeszcze rozmowę z Marszałkiem Piłsud- Satu Eds siais sadów Ad UŚ 

skim. skich którzy dążyli do wywołania wojny 
Po południu Prezydent Rzeczypospolitej przyjął prof. Makarewicza, domowej w Polsce drogą akcji terro- 

następnie o godz. 5.30 prof. Bartla, o 6tej prezesa Dutkiewicza, o 6 min. rystycznej. 

30 premjera Šwitalskiego, a T-mej plk. Sławka. Między innemi opowiada, jak 
wezwał go Oboleński i zakomunikował 

Jak było za czasów p. Grabskiego mu w sekrecie iż otrzymano od Unszlich 

ODPOWIEDŹ MINISTRA KWIATKOWSKIEGO. 
ta prezesa sekcji polskiej HI Międzynar 
sodówki rozkaz dokonania aktów terro- 

WARSZAWA. 20. 12, (tel. wł. „Słowa”). Minister Kwiatkowski wystosował dziś od e 7 padai a S a 
powiedz na oświadczenie p, Grabskiego podane, przez nas wczoraj. P O on A В 

Inžynier| Kwiatkowski pisze, że nie miał zamiaru cytowania faktów i osób ale został nąć na czele organizacji terrorystycznej В 
przez p. Grabskiego da tego sprowokowany 4 dlatego kolejno na podstawie sprawozdań Bagińskiemu i Wieczorkiewiczowi. Ro- 
Najwyższej Izby Kontroli Państwa, wymienia najbardziej drastyczne fakty udzielania przez botą kierował specjalny agent Łogano- 
rządy przedmajowe pożyczek instytucjom partyjnym na skutek interwencji poselskiej, iš 
stwierdzając, że żadna z tych pożyczek nigdy zwrócona nie zostałą. R : 4 : = 

Dq najbardziej drastycznych faktów naležą następujące: kredyt udzielonyj Bankowi Rezultaty tej „pracy' stały się wkró 
Ludowemu. Najwyższa Izba Kontroli cytuje własnoręczną adnotację jednego z dyrektorów tce widoczne. Bomby wybuchały w re- 
Banku Gospodarstwa. Krajowego umieszczoną na podaniu Banku Ludowego brzmiącą do- dakcjach dzienników i w biurach stron- 
słownie: „Informacje niekorzystne. Warunków do udzielenia: kredytu niema. Z uwagi ma —. łewi icys W. 5 nacisk ster politycznych wnoszę przyznać kredyt“. | nictw raz lewicy, raz prawicy. Warsza 

Strata Banku: Gospodarstwa Krajowego wyniesie okoła pół miljona: zł. wa, była zdumiona i przerażona. Terro- 
Kredyty udzielone fabryce „Irena“. Prośba zaopatrzona została przez jednego z dy rystom uchodziło wszystko bezkarnie. 

RW Banku Deo A odręczną adnotacją: A 
we kłam: ы i inne. Będzi ieli STAŻ 

duży, ki peł. Vaina ežio E ku PE tym kredytem mieli mem pracy dyplomatycznej nie zgadzał 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że przyznany kredyt został: przez Bank Gospe- przekonywał Oboleńskiego, że te zama- 

darstwa Krajowego udzielony z całą swiadomością na skutek porozumienia dyrekcji BGK chy skompromitują poselstwo i straszył 
z właściwemi dyrektorami| Ministerstwa Skarbu. į o, że zapasy dynamitu romadzone 

Kredyty udzielone Bankowi Stowarzyszenia Mechaników oraz Spółce Akcyjnej Zwią 80, pas › & ь 
zku Rolnikow Polskich. Zarządzona przez BGK lustracja już _po udzieleniu kredytów stwier PTZEZ „Loganowskiego a poselstwie so dziła, że 1) obydwie instytucje są pod bilansem, 2) nie posiadają żadnych wpływów, per. wieckiem są tak wielkie, że mogłyby 

CE dnej ao i nas o A = as SA długów zniszczyć pół Warszawy. Zwożono bo- 
i s żyje zjadaniem wów t.j. 2 erjalow i J ien ciežki tych ną kredyt od „Dómatu* £j. oda, instytucji państwowej 6). w oddziałach | p. i. MŚ В роэе]з_ша 3 WSA CIĘERIE 

ne są nadużycia kryminalne, 7) pieniądze uzyskiwane żą sprzedaży aktywów szły im na Walizy z dynamitem i machiny piekielne 
kupno linotypów dial gazety, na subwencje dla niej i dłą stronnictwa. Na uwagi Biesiedowskiego odpowie 
Ža Gai dei Bankowi Narodowemu, Banlį Gospodarstwa Krajowego przyznał dział Oboleński, że otrzymał od Czicze- 

„8.24 r. owi: Narodowemu kredyt w wysokości 250 tys. zł. na weksle z wystawie. rina wiadomość, iż Łoganowskiemu po- 
nia posła. Weksli niewykupiano. В ь нн przytacza tylko jeden przykład jakże niezmiernie charak ECONO Wykonać zamachy na ważniejsze Dalej minister Kwiatkowski й 2 ; terystyczny i typowy. Oto kiedy zwrócił się do Wiadysława Grabskiego z, prośbą ojkre- Stacje kolejowe i arsenały, a to w zwią - dyt w wysokości, 1 miljona złotych dla Państwowej Fabryki Związków. A: siais kas ad sf, zowie spotkali się z kalegocyczną Aikos 1 yki Związków, Azotowych w Cho. zku z możliwością wojny z Polską. Bie 

przeze mnie w. odczycie sprawy.) System ten wszcze- |. ._.. IS 
gangrenę do organizmu Ateno, niezależnie od ZWYCZaj przygotowywać się do 

czy minister Kwiatkowski. 

siedowski tłumaczył, że każdy rząd ma 
ojny, 

ale niedopuszczalnem jest, by w te za 
machy zamieszani byli funkcjonarjusze 
poselstwa, cieszący się niet ykałnością. 

Oboleński obiecał Biesiedowskiemu | 
że napisze w tej sprawie list do Dzier= 
żyńskiego. 

„Oto właśnie istota poruszonej 
piał w mojem skromnem rozumieniu 
wybitnych zasług położył dla państwa p. Grabski—koń 

  

A Ra + s : Adoracja Przenajświętszego Sakramentu w bazylice 3 4 / 
Laterańskiej 

у ET o CCA ai Dziś o godz. i rano Ojciec Święty poraz 
pierwszy Opuścił mury watykańskie, udając się do bazyliki Laterańskiej. O godz. 7 W dalszym ciągu opowiada Biesia- rano wyjechały z Watykanu 3 samochody, z których jeden wiózł Papieża š mag. qdowski jak 2 Nadaus Caccia Dominioni, w dwóch innych zajmowali miejsca gubernator Watykanu, guber- 3 < Przyp % nator żandarmów oraz kilku policjantów Po. przybyciu do Lateranu przyjęty tam © Przygotowywanym zamachu na 3-go przez prałatów bazyliki Laterańskiej, Ojciec Święty udał się do jednej z sai muzeum maja 1923 r. podczas odsłonięcia pom- Laterańskiego, gdzie został przyjęty przez kardynała Pompiliego w otoczeniu kapitu- nika ks. Józefa na marszałka Focha ły laterańskiej. Poprzedzony dwoma starożytnemi kosztownemi krzyżami Papież prze- oraz na sztab generaln ‚ szedł do Bazyliki, gdzie kardynał Pompili wręczył Ojcu Świętemu klucze bazyliki RO R 5 : jeden złoty, jeden srebrny, których papież dotknął, a następnie uklęknąwszy ucałował Maszyny piekielne dostarczone PJ krucyfiks. Po krotkiej adoracji Przenajświętszego Sakramentu przy cźwiękach orga- Łoganowskiego miał umieścić Wieczor- nów, grających hymn triumfalny Papież udał się do głównej nawy. kiewicz w gmachu sztabu generalnego 

zum na placu Saskim. Wieczorkiewicz miał 
s 2 w. tym celu wykorzystać swe znajomo- 

Bank Rzeszy rzuci na szale cały swój auforytef Ścii z niższymi funkcjonarjuszami ode 
działu Il sztabu generalnego. 

aby rząd mógł otrzymać kredyty na pokrycie swego 
deficytu 

rego żastał na 

Dowiedziawszy się o tem  Biesia- 

BERLIN, 20.XII. PAT. Półurzędowo komunikują, że Schacht przy- z Łoganowskim. 
rzekł, iż Bank Rzeszy rzuci na szalę cały swój autorytet, ażeby rząd mógł _ Oboleński — opiniuje dalej — był otrzymać kredyt dla pokrycia swego deficytu kasowego. Komunikat pół. w doskonałym humorze. Opowiadał urzędowy notuje informacje źródeł miarodajnych, według których projekto- obrzydliwe anegdoty i od czasu do cza- wane obniżenie podatków, zawarte w programie finansowym rządu, ma su klepał Loganowskiego po ramieniu. 
być odroczone do pierwszego października 1930 roku. 

Jak przygotowywano zamach na Focha? 

mnie Oboleński (w chwilach dobrego 
humoru mówił on wszystkim  „ty“). 
Mieczysław (Logańowski) proponuje 
mnie wycieczkę samochodową do Ot 
wocka na dwa dni z powodu świąt. 

Przyjęcie rządowego przedłożenia celnego 
BERLIN, 20 XII. Pat. Na wczorajszem posiedzeniu, które przeciągnę- 

ło się do północy, Relchstag po odrzuceniu poprawek,;, wniesionych przez 
rozmaite grupy parlamentarne, przyjął w drugiem czytaniu rządowe przed- 
łożenie celne. Wniosek niemieckiej partji narodowej i grup włościańskich o Na odsłonięciu pomnika nie potrze- 
podwyższenie ceł na nierogaciznę i mięso wieprzowe odrzucono 273 gło- buję być obecny. Mieczysław ma słusz- 
sami przeciw 131 przy 2 wstrzymujących się od głosowania. Następne po- ność, fo wojskowa ceremonja z specjal- 
siedzenie Reichstagu odbędzie się dziś. nym zapaszkiem. I oprócz tego będzie 

i tam nasz zaklęty wróg Foch, Teprezen- 

Porozumienie brytyjska-niemieckie tant najbardziej zażartego  imperjaliz- R 2 mu. Lepiej odpocząč w Otwocku, ani- | 
w sprawie -likwidacji mienia obywateli niemieckich 
LONDYN, 20 XII. PAT. Według informacyj „Daily Telegraph" . m'ę- 

żeli sterczeć w tym dniu w mieście. 
Słowa Oboleńskiego upewniły mnie 

że podejrzenia moje były słuszne. Lo- 

dowski pojechał do Oboleńskiego, któ- 2 
przyjacielskiej rozmowie 

Wiesz co Grisza — zwrócił się do | 
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dzy Wielką Brytanją a Rzeszą niemiecką doszło do porozumienia w spor- ganowski chciał uratować Oboleńskiego | nej sprawie likwidacji mienia obywateli niemieckich. Wielka Brytanja zatrzy: albo ze swej własnej woli lub też z po- muje nadwyżkę w wyniku dokonanej likwidacji. Nadwyżka ta wynosi około lecenia Unszlichta, serdecznego przyja: 
14 tysięcy funtów Szterlingów. Mienie jeszcze niezlikwidowane wartości ciela Oboleńskiego, ja zaś miałem być 
około 2 miljonów funt. Wielka Brytanja zgadza się zwrócić właścicielom ofiarą, ze względów konspiracyjnych. 
niemieckim. Ponadto W. Brytanja zrzeka na korzyść Niemiec pretensyj do Obecność jednego z dyplomatów so so „id 
pewnych obligacyj amerykańskich wartości 3—4 miljony funtów, co do wieckich na trybunie podczas uroczy- | 
których trwa przed trybunałem amerykańskim proces o 
pomiędzy W. Brytanją a Rzeszą niemiecką. 
> e žaros že A ZA przez „Daily Tele- jącym Sowiety o wybuch*. 

aph', pokrywają się z warunkami Snowdena, ustalonemi już od 10 dni. : Biesh S MKS 
Warunków tych Niemcy dotychczas przyjąć nie chciały, ostatnio jednak wo- ra aaa a a ы bec nieustępliwości brytyjskiego kanclerza skarbu ustąpiły, ale usiłują in- niechany. M Bania AE Gžuei 02 
terpretowač 1ę umowę w sposob, ktoryby na W. Brytanję naklada! pewne : jas О i a 
zobowiązania natury ogólno politycznej, wykraczające poza ramy ścisłe 
sprawy likwidacji mienia obywateli niemieckich. Wskutek kategorycznego 
sprzeciwu W. Brytanji umowa, co do której nastąpiło już merytoryczne 
porozumienie, jeszcze nie została podpisana. 

Obrady lzhy francuskiej 
Oklaski dla Boncour'a w parlamencie 

PARYŻ, 20.XII. PAT. Dzienniki wszystkich odcienic zauważają, że nie- 
mal cała lzba oklaskiwała przemówienie Boncoura, któ y domaga się od 
rządu przypomnienia w czasie konferencji morskiej, iż sprawa rozbrojenia 
jest nieodłączna od protokołu bezpieczeństwa, w tem pojęciu do jakie go 
dążono w Genewie. 

tytuł własności stości byłaby wystarczającym dowó- 
dem przeciwko twierdzeniom oskarża- 

ka Piłsudskiego przebywającego wów= 
czas w Sulejówku. Zamachu miała do* 

partji Polski przebrana za studentów. 
korporantów. I ten zamach nie doszedł 
do skutku wobec sprzeciwu — jak opi- 
suje Biesiadowski. — Dzierżyńskiego, 

go teroru. 
Rewelacje b. radcy ambasady sor | 

wieckiej, człowieka związanego przez. 
długi: czas z decydującemi figurami ban- 

ło na 
cielstw dypłomatycznych i jeszcze raz 
potwierdzają dobitne określenie bolsze- 
wików przez Arcybaszewa jako „mię- 
dzynarodowych bandytów 
rzy”. N. 

Dyskusja nad budżetem marynarki 

PARYŻ, 20.XII. PAT. lzba prowadziła dalszą dyskusję nad budżetem 
marynarki. 

ganowski planował zamach na Marszał 

dy moskiewskiej, rzucają ponure świat- | 
rolę sowieckich przedstawi- , 

i zbrodnia: | 

    

    

   

    

   

konać bojowa drużyna komunistycznej | 

który był przeciwnikiem indywidualne-
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ECHA KRAJOWE 
0 rewiadylację świątyń katolickich 

Na jakich dowodach opiera swe słuszne 
prawa rewindykacji swych świątyń Kościół 
katolicki w Polsce, Świadczy jako przykład, 
poniższy opis zajęcia i oddania na pożytek 
Cerkwi kościoła rzymsko-katolickiego w Ma- 
majach. Artykuł w tej sprawie został nam 
łaskawie nadesłany przez ks. Józefa Marci- 

nowskiego: ы 

„Sprawa zwrotu świątyń katolickich, 

przerobionych ongiś na cerkwie prawosławne, 

z dniem każdym nabiera większego rozgłosu. 

Nie można się temu dziwić. Chodzi przecież 

o naprawi krzywdy, a przytem o zwykłą, 

najzwyklejszą sprawiedliwość. 
Wśród mnóstwa artykułów z obozu przę 

ciwnego i im współczującego, dotychczas nie 

zauważyłem żadnego bezstronnego i rzeczo- 

wego sądu. Są tam albo zbytnia troska 0 ele- 

ment, tak niedawno jeszcze panujący niepo” 

dzielnie w naszym kraju, albo też wołanie 

w niebogłosy, że „komuś dzieje się krzywda”. 

Obrona stanu posiadania, posiadania 

przez niesprawiedliwość zwykle zamilcza tę 

ść, że upominamy się o swoje, Upo- 

to, co nam krzywdząca nie- 

4 odebrała. Ani na moment nie 

chodziło o samą tylko za- 

sadę, to i „pokrzywdzeni“ chybaby przyznali, 

że upominać się O swoje wcale nie jest rzeczą 

złą. Niestety, znika bezstronność wówczas, 

kiedy się przechodzi od zasady do faktów, 

gdzie chodzi o zwrot cudzej własności. 

Z przykrością trzeba stwierdzić, że do 

tego rodzaju wystąpień kwalifikuje się i orę- 

dzie metropolity prawosławnego Djonizego. 

Głowa Cerkwi prawosławnej mówi: że kato- 

licy odbierają od prawosławnych cerkwie, 

budowane przez ich prawosławnych  przod- 

ków. Dziwnie to brzmi w zestawieniu z 

oświadczeniem arcybiskupa metropolity R. 

Jatbrzykowskiego i biskupa Pińskiego, Łoziń- 

skiego, podkreślając mocno to, że nie chcą 

cudzego, ale natomiast kategorycznie żądają 

zwrotu swego. Uważam za wskazane od 

ogólników przejść do faktów, do omawiania 

+ osobna tych kościołów, o które się upomi- 

namy. Do takiej polemiki jaknajusilniej za- 

praszam; moich szanownych przeciwników. 

Tylko w ten bowiem sposób będziemy mogli 

w każdym poszczególnym wypadku przynaj- 

mniej przez sądy, jeśli innej drogi nie chce- 

my, ustalić, kto dla kogo i jaką świątynię 

budował. Zaczynam od Mamaj. | : 

Wieś Mamaj leży w dziśnieńskim powie- 

cie. Niegdyś dziedzictwo Ciechanowieckich, 

z biegiem czasów przeszłe do Korsaków. Je- 

den z właścicieli, Józef Korsak, 1826 r. 3-go 

maja wybudował na swej ziemi rzymsko-ka- 

tolicki (nie unicki) kościół murowany. Miej- 

sce wybrano pomiędzy wsią Mamaj a dwo- 

rem Ozierce. Stąd kościół ten stale nazywał 

się mamajskim lub oziereckim. Poświęcenia 

«amienia węgielnego dokonał z upoważnie- 

nia rzymsko-katolickiego konsystorza mińskie- 

go, do którego podówczas należał powiat 

Dziśnieński, ks. dziekan dziśnieński i pro- 

boszcz zadorowski, ks. Racewicz. Tenże sam 

ksiądz Racewicz w 3 lata później. 15 sierpnia 

1820 r. dokonał poświęcenia już wykończo- 

nego kościoła. Kościół ten został wymurowa- 

ny dlatego, że miejscowość ta była zbyt od- 

legła od sąsiednich kościołów. Ta sama racja 

zmusiła dziedzica i ks. proboszcza głębockie- 

o prosić biskupa o utworzenie tu parafii. Ja- 

goż 25 lutego 1834 r .parafja katolicka zosta- 

ła utworzona. Przetrwała ona 14 lat, t. į. do 

r. 1848. W tym czasie z braku księży kościół 

ten został zlecony księżom z Głębokiego jako 

filjainy, a takowym już pozostał aż do chwili 

zamknięcia. Księża głęboccy przyjeżdżali tu 

dwa razy tygodniowo dla odprawiania nabo- 

żeństwa i obsługi miejscowej katolickiej lud- 

ności. 
3-go października 1864 r. wileński gu- 

bernator Paniutin doniósł generał-gubernato- 

rowi, że dziśnieński wojskowy naczelnik ka- 

zał zamknąć kościół mamajski. Powody, któ- 

re zmusiły do tego, samowołnego kroku tam- 

'tejszego naczelnika, były następujące: 1 

przedewszystkiem nazwał ten kościół kaplicą 

prywatną, a jako taka, w jego pojęciu, po 

śmierci fundatora, też straciła prawo do ist- 

nienia; 2) kościół ten znajdował się obok 

urzędu gminnego i 3) że jest w miejscowości 

rzekomo prawosławnej. Dla tych powodów 

gubernator, powtarzając te „powody* zamk- 

nięcia kościoła, dalsze istnienie kościoła w 
Mamajach uważa za absolutnie niewygodne 

(sowierszenno niewygodnym). zelnik zo- 

stał wprawdzie upomniany za to, że Śmiał 

przyswoić sobie prawo. zarezerwowane dla 
generał-gubernatora, kościoła atoli raz zamk- 

niętego nie otworzono. Długa korespondencja, 
jaka sie toczyła pomiędzy urzędami, zakoń- 

czyła się tem, że stanowisko naczelnika apro- 

bowano. W pismie zaś generał-gubernatora, 
nakazującem kościół mamajski oddać ducho- 
wieństwu prawosławnemu, powtórzono te sa- 
me powody, które poprzednio jprzytoczył woj- 

skowy naczelnik. Zarządzenie to gubernator 
IPaniutin zakomunikował władzy duchownej 
katolickiej w dniu 15 kwietnia 1865 r. (L 
2990). 

Zarządzenie powyższe nie mogło pozosta- 
„wać długo bez wykonania. Kościół w Mama- 

   

  

  

      

minamy się 
sprawiedliw 
wątpię, że gdyby 

      

Rewizja I areszfowanie 
(Ze wspomnień peowiaka) 

W nocy z dnia 4 na 5 marca 1919 

roku straszne łomotanie do drzwi zbu- 
dziło mnie momentalnie. 

— Zaczyna się — pomyślałem, a 
jednocześnie usłyszałem, że drzwi loka 
torki wychodzące na korytarz skrzypnę- 

ły. Jednym susem wyskoczyłem z łóżka 
przebiegłem przez pokój jadalny i by- 
łem w korytarzy. — Nie otwierać, syk- 
nąłem lokatorce, która niestety zapyta” 
ła już — КЮ tam? 

Wtym momencie usłyszałem za 
drzwiami wejściowemi dużo obiecujący 
głos — '"czerezwyczajnaja komisja”. 

Dwie minuty czasu — szepnąłem loka- 
torce i pobiegłem z powrotem do swego 
pokoju, by sprzątnąć kompromitujące 
„kawalki“. 

Słyszałem dalsze łomotanie i spokoj- 
ny głos lokatorki — „zaraz coś włożę i 
otwieram''. Lomotanie do drzwi potęgo 
wało się z każdą sekundą. 

Podwójne dno pudełka od zapałek, 

pod którem miałem schowane „kawał 

| ki“ wydało mi się niepewnem. Złama- 

łem więc pudełko i wpakowałem do ust 

swoją nominację z podpisem obywatela 

— Komendanta „Żywego. Następnie 
wydarłem nazwiska kilku świeżo zwer- 

bowanych chłopców, z kartek ewinden- 
cyjnych. 

Połowa tych kartek z nazwiskami 
prawdziwemi poszła już do Warszawy, 

° zaś na drlugich oddartych nierówną lin- 
ją cześciach kartek były pseudonimy. 

Niestety, czułem, że nie przełknę 
w, szystkiego i resztę schowałem w ką- 
ciku pieca pod popiołem. 

Legitymacja moja utknęła mi w gar- 

  

jach 11-go czerwca 1865 roku został oddany 

duchowieństwu prawosławnemu. Akt odpo- 

wiedni został sporządzony i do dziś dnia się 

przechowuje. Kościół mamajski wnet został 

przerobiony na cerkiew. Koszty przeróbki 
według sporządzonego kosztorysu wynosiły 

1500 rubli. Sumę tę generał-gubernator wya- 

sygnował ze skarbu państwa. Dziś, pozba- 

wiony opieki ze strony okupantów, bardzo 

niedaleki jest od ruiny. 
Nadm: ienfam, że w sprawie kościoła ma- 

majskiego oprócz archiwum Kurji wileńskiej 

jest sporo materjału w archiwum  państwo- 

wem w Wilnie (sygn. K. G. G. Nr. i469 
1864). 

Wszystko, co tu podałem, jest oparte na 

„ym materjale archiwalnym". Kap. 

  

DRYŚWIATY, POW. BRASŁAWSKI 

— Z życia naszego miasteczka prawd kil- 

ka. Miasteczko Dryświaty leży w kształcie 

półwyspy nad wielkiem jeziorem Dryświac- 

kiem. Pomimo, że podczas wojny m-ko Dryś- 

wiaty oraz okoliczne wsie były doszczętnie 

zniszczone przez wojska niemiecko-rosyjskie, 

obecnie dzięki pomocy rządu polskiego i otrzy 

mywanych kredytów na odbudowę Zniszczo- 

nych budynków jak miasteczko tak i cała 

okolica została już odbudowana. | : 

Zmienię nieco temat mego opisu. Mia- 

steczko nasze wygląda bardzo sympatycznie, 

pod względem przyrody, która obdarzyła je 

pięknością. Kto choć raz łatem zwiedzi Dryś- 

wiaty pozostają mu miłe wspomnienia. Na 

samem wzgórzu stoi nowowybudowany ko- 

ściół z ofiar okolicznych mieszkańców parafji 

dryświackiej, a dzwon, gdy zadzwoni na 

„Anioł Pański* zrana i wieczorem, to echo 

jego płynie po falach jeziora daleko... daleko. 

Jest także i szkoła 4-oddziałowa, która mie- 

ści się w nowym ogromnym gmachu, wybu- 

dowanym niedawno dzięki staraniom p. Gi- 

sicza jana, miejscowego wójta. Nauczyciel- 

stwo Składa się w dwuch nauczycielek, co- 

prawda osób solidnych, tylko za mało inte- 
resujących się oświatą pozaszkolną, tak że w 

niektórych wypadkach nawet przeszkadzają. 

Szkoda, że nie mamy nauczyciela mężczyz- 

ny n.p. jak p. Milinkiewicz nauczyciel ze 

Stankowicz, gm. tut. 
Oprócz szkoły jest także posterunek P.P. 

z p. Ziembińskim komendantem na czele. 

Agencja Pocztowa i urząd gminny. W agen- 

cji pocztowej pracuje jako agentka p. Gi- 

bowska, kobieta z charakterem nieposzlako- 

wanym. Wójtem w naszej gminie jest już od 

2-ch lat p. Jan Gisicz, który na stanowisko to 

zupełnie się nadaje (nie tak, jak przed 2-ma 

laty, gdy mieliśmy wójtów małopiśmiennych 

i jako dobry gospodarz gminy cieszy się 

wśród miejscowej ludności dobrą opinją. Z 

jego to inicjatywy wiosną powstała Kasa 

Stefczyka w Dryświatach, która wydała rol- 

nikom kilkanaście tysięcy zł. pożyczek siew- 

nych na bardzo dogodnych warunkach, a po- 

życzki teraz są spłacane częściowo. W jed- 

nym z numerów „Słowa”* niejaki p. Walkie- 

wicz mylnie zarzuca p. wójtowi, że siedzi 

sobie w wybielonem mieszkaniu. Zapewne, 

że p. Walkiewicz nie zamieniłby swego sta- 

nowiska na stanowisko wójta gminy. Pan 
Walkiewicz-jak sam pisze przespaceruje sobie 
4—5 godzin w klasie, dzieciom jakieś bajki 

poczyta i jest wolny i głowę ma spokojną, a 
p. wójt gminy przychodzi do gminy o godz. 
8 i pracuje nieraz aż do godz. 12 w nocy, do 
tego stopnia, że czasami byłem naocznym 
świadkiem iż niema czasu zjeść obiadu. Pan 
Walkiewicz pisze, że jest trzech sekretarzy 
względnie pisarzy. Chyba p. Walkiewicz się 
przeliczył, bo jest tylko jeden pisarz gmin- 
ny p. Donat Pirtań oraz jego pomocnik p. 
St. Jankowski, chyba, że p. Walkiewicz nie- 
znając osobiście, zaliczył stróża gminnego ja- 
ko pisarza gminnego. Co się znów tyczy, że 
p. Walkiewicz pisze, że dzieci muszą pisać 
na podłodze, ta chyba znów tak źle nie jest, 
bo sam widziałem, jak pan Gisicz, wójt gmi- 
ny w kiłku szkołach na koszt gminy przepro- 
wadzał remonty lokali szkolnych i zakupy- 
wał*”sprzęty szkolne, jak ławki szkolne, krze- 
sełka i t.p. A co znaczy wybudowana szkoła 
w Dryświatach wartości kilku tysięcy zł.? 

Miejscowy. 

RZESZA — WIELKA. 

— Uroczystość. W dniu 24 listopada r. 
b. inastąpiło połączenie się Rzeszańskiego Kół- 
ka Rolniczego ze Stowarzyszeniem Młodzieży 
Polskiej w Rzeszy. 

Aktu wyświęcenia Świetlicy dokonał miej- 
scowy ks. proboszcz ||. Górski. 

Po wyświęceniu odegraną została, jak na 
Rzeszę, po raz (pierwszy, bardzo dobrze kome 
dyjka p. t. „Wesele na Kresach" reżysero- 
waną przez p. Wiktorję Nietw'cką, kierownicz- 
kę szkoły w Paszylach. 

Po przedstawieniu urządzono zabawę ta- 
neczną, na której bawiono się ochoczo do 

. godz. 24-ej. Obecnych było około dwustu 
osób. Dochód przeznaczono na odnowienie 
tokału, w którym się mieszczą wyżej wymie- 
nione organizacje. Juljusz Węgrowski. 

dle jednak potężny łyk wody z miednicy 
(szkoda że brudnej po umyciu rąk) do- 
pomógł tej niezwykłej potrawie umiej- 
scowić się tam, gdzie nie było niebezpie 
czeństwa. 

Działo się to dziesiątki sekund, a po 
chwili wpadający z latarkami elektrycz 
nemi bolszewicy widzieli niewinnego 
śpiocha, którw dopiero co rozbudzony 
z głębokiego snu odwracał się od ścia- 
ny i mozolnie przecierał pięściami oczy 
starając się skryć ślady popiołu na pal- 
cach. 

Jakiem prawem, w nocy, gdzie na- 
kaz przeprowadzenia rewizji? — wołał 
podniesionym głosem mój Ojciec staru- 
szek, patrząc równocześnie badawczym 
okiem na mnie. Skinąłem lekko głową 
na znak, że wszystko w porządku, a ró 
wnocześnie przypomniałem sobie słowa 
mego ojca powiedziane przed kilku dnia 
"ni — rób to co do ciebie należy, 'ale pa- 
miętaj bądź ostrożny i każdej chwili 
przygotowany na rewizję. Miał staru- 
szek rację. 

Rozpoczęła się kilkugodzinna rewi- 
zja. Przetrząsano łóżka, stoły, zdziera- 
no tapety, przeglądano i rodzierano ksią 
żki, a przez cały czas dwuch fizjognomi 
stów oświetlając moją twarz latarkami 
elektrycznemi, badało jakie wrażenie ró- 
bi na mnie rewizja tej lub innej szuflady 
czy też Ściany. 

Chcąc utrudnić im sytuację wdałem 
się w pogawędkę. 

Na to wpadł z sąsiedniego pokoju 
Sławiński (prezes mińskiego Sowdie- 
pu), zakazując ze mną mówić. Zle — 
pomyślałem, wiedząc, że Sławiński jest 
nieprzejednanym krwiożerczym bolsze- 
wikiem i nawet podobno nie jest łapow 
nikiem. 

Rzeczywiście udział jego w rewizji 

| 

Delegacja francuska w Berlinie 
PARYŻ 20 XII. PAT. Wczoraj wyjechała do Berlina delegacja poli- 

tyczna i ekonomiczna, złożona z wybitnych ;parlamentarzystów oraz przed- 
stawicieli ster gospodarczych Francji. Delegacji przewodniczy były minister 
Frangois Marsal. Delegacja ma spotkać się w Berlinie z przedstawicielami 
Niemiec, którzy odegrywują obecnie dominującą rolę w orjentacji polityki 

niemieckiej. 
„Paris Midi*, stojący blisko ministra Loucheura, zaznacza, 

ta nastąpiła za wiedzą i poparciem obu rządów. 
że wizyta 

u których zasięgnięto 

opinii i które jednozgodnie poparły projekt wycieczki wybitnych przedsta- 
wicieli centrum irancuskiego w Berlinie. Znajdujemy się— oświadcza dzien- 
nik—wobec demonstracji daleko donioślejszej, niż wszystkie inne dotych- 
czasowe w stosunkach francusko-niemieckich. Ma ona na celu zbliżenie po- 
dobnych do siebie czynników polityki wewnętrznej obu krajów, które mogą 
stanowić potężny element we wzajemnem porozumieniu i współpracy, zwła- 
szcza gdy znajdują się u władzy i posiadają większość w parlamencie. 

Anglicy energicznie profestują 
przeciwko prześladowaniom religijnym w Sowietach 

LONDYN, 20.XII. PAT. Przy udziale 8 tysięcy ludzi odbyły się wczo- 
raj w Albert hallu wielkie demonstracje protestacyjne przeciwko okrutnym 
prześladowaniom religijnym w Rosji. Uchwalono rezolucję, wzywającą rząd 
do poczynienia kroków celem zapobieżenia tym prześladowaniom. Obecny 
na zebraniu naczelny rabin Hertz oświadczył, iż w czasie ostatnich prześla- 
dowań najwięcej ucierpieli żydzi. 

Przyjęcie projektu ustawy górniczej 

LONDYN, 20.XII. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu Izby Gmin 

wniosek konserwatywny, odrzucający projekt ustawy górniczej, upadł w 

głosowaniu 281 głosami przeciwko 213. Projekt przyjęty został w drugiem 

czytaniu. 

Straszne skutki eisplozji kolła parowego ma holowoiku 
w porcie amsterdamskim 

BERLIN, 20.XII. PAT. Z Amsterdamu donoszą: Dziś o godz. 5 nad 

ranem nastąpiła silna eksplozja kotła parowego na holowniku. Siła eksplo- 

zji była tak wielka, że dwaj robotnicy znajdujący 'się na holowniku, wy- 

rzuceni zostali na dach nadbrzeżnego domu. Ciała ich znaleziono w odleg- 

łości kilkuset metrów zupełnie zniekształcone. Pozatem 
Szereg osób odniosło ciężkie lub lżejsze rany. Straty ma: zostały zabite. 

terjalne, wyrządzone przez eksplozję, są bardzo wielkie. 

inne dwie osoby 

Kilka domów 

pod portem zawaliło się. Szereg robotaików odniosło obrażenia cielesne. 

W olbrzymim promieniu od miejsca katastrofy wszystkie szyby powylaty- 

wały. Pękł również przewód gazowy, skutkiem czego wybuchł pożar. 
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s 

wyrobyz prawdziwego bursztynu | 

nie wróżył mi nic dobrego. Trzeba było 
działać — a, tow. Sławiński, powie- 
działem, ojcze — zwróciłem się do ojca 
— teraz jestem spokojny, że nic mi nie 
grozi. — Dlaczego? — wrzasnął Sławiń 
ski, ale inni rewidenci patrzyli już na 
niego podejrzliwie. 

— Słyszałem, że towarzysz jest sro 
gi, ale sprawiedliwy, — odrzekłem, — 
a że nie poczuwam się do jakiejkolwiek 
winy więc nic mi oczywiście nie grozi, 
— dodałem z 'uprzejmym gestem. 

Te kilka słów jak potem się dowie- 
działem usunęły Sławińskiego od śledzt 
wa, a inni bolszewicy nieraz jeszcze do- 
pytywali się podejrzliwie co mnie łączy 
ło ze Sławińskim. 

W pewnym momencie jeden z bol- 
szewików zajrzał do pieca i począł szpe . 
rać tam przyświecając sobie latarką. U- 
czułem niepokój, ale starałem się nie pa 
bzeć w jego stronę. Po chwili mruknął 
— „tu palone“, — i odszedł pozostawia 
jąc drzwiczki od pieca otwarte. Uczu- 
łem nieprzemożoną chęć zamknięcia 
drzwiczek. 

Po niejakim czasie Sławiński zwrócił 
uwagę na otwarte drzwiczki do pieca, 
a nie wiedząc, że tam już ktoś szperał 
kazał piec zrewidować. Na moje nie- 
szczęście poprzedni rewident pieca wy- 
szedł do innego pokoju. Piec już rewi- 
dowano, — miałem na języku, powstrzy 
małem się jednak chociaż z trudem. 

Inny bolszewik przystawił drabinkę 
do pieca i rozpoczął szperanie na piecu, 
Moment był ciężki. Wtem jeden z re- 
widentów pieca krzyknął „jest*. Zanim 
uprzytomniłem sobie który to krzyknął 
pomyślałem — koniec, bo jak wytłoma 
czyć się z posiadania jakichś kartek, z 
nazwiskami nieznanemi. Przeceniałem 
jeszcze wówczas spryt bolszewików. 

  

Okazało się, że znalazł coś bolsze- 
wik szperający na piecu. Odetchnąłem, 
szczególniej kiedy zobaczyłem, że zain- 
teresował się tem Sławiński, a również 
i bolszewik rewidujący piec od wew 
nątrz. 

Ważny dowód, obciążający mnie w 
oczach bolszewików był to dokument, 
który brzmiał jak następuje: 

Do Pana Inspektora Szkolnego 
(następował mój 'adres) 

Raport 
Melduję Panu Inspektorowi, że w 

szkole w Starych Drogach uczy się 65 
dzieci, w Taduliczach 37 dzieci. 

Nauki idą dobrze, żadnych przesz- 
kód nie mamy. Pensje otrzymaliśmy od 
mieszkańców. 

Dzieci są zdrowe, Zrobiliśmy cztery 
nowe ławy. Proszę o przysłanie książek. 

Stare Drogi (—) T. Rokicki 
dn. 10 marca 1919 r. kierow. Szkoły 

Uspokoiłem się zupełnie. Druzgocą- 
cy w oczach bolszewików dowód nie 
był dla mnie straszny i łatwy do wytło 
maczenia, milczałem jednak sądząc, że 
jeżeli sprawę zaraz wyjaśnię będą szu- 
kali dalej, natomiast jeżeli będą sądzili 
że mają dowód w ręku, zakończą rewi- 
zję i pozostawią mnie w spokoju (by- 
łem naiwny). е 

Przytoczony raport był autentyczny 
i pochodził od nauczyciela szkoły w Sta 
rych Drogach powiatu Ihumieńskiego. 
Chodziło o to, że w czasie okupacji Ihu 
meńszczyzny przez Niemców założyłem 
wpobliżu majątku ojca, z ramienia Rady 
Polskiej Ziemi Mińskiej osiem szkół i 
byłem inspektorem tych szkół Kontakt 
z nauczycielstwem utrzymywałem w dal 
szym ciągu i przy bolszewikach, nie 
chcąc dopuścić do likwidacji szkół. Ro- 

tak piratów chińskich ma parowcu 
„łaiching” 

(ZK) Wiadomość o napaści pira- 
tów w dzisiejszych czasach brzmi po- 
prostu fantastycznie, a jednak: napaść 
taka miała miejsce w bieżącym miesią- 
cu na statek 'angielski „Haiching*, któ- 
ry udawał się z Sonatan do Hong-Kon- 
gu. 

IParowiec „Haiching*  eskortowany 
przez dwa kontrtorpedowce  Sirdar i 
Sterling zawinął 9 grudniaj do portu w 
Kowlon Bay, górny pokład parowca 
jest prawie doszczętnie spalony i ślis ki 
od zakrzepłej krwi. 

Pasażerowie uratowani i przewiezie- 
ni przez kontrtorpedowce opowiadają 
przebieg napaścitprzez korsarzy na Hai- 
ching w sposób następujący: 

W liczbie 300 pasażerów znajdują- 
cych się na pokładzie parowca były 
trzy Amerykanki. O godzinie pierwszej 
w mocy pasażerowie zostali zbudzeni 
ze snu silną| kanonadą. To 30 korsarzy 
chińskich, ukrywających się pomiędzy 
pasażerami rozpoczęło strzelaninę z re- 
wolwerów, zmierzając do opanowania 
pokładu, bronionego przez oficerów i 
indyjskich strażników. Ostra strzelani- 
na trwała przez kilka minut, podczas 
których jeden z oficerów został zabity, 
a kapitan ranny. 

Pomimo stawianych przez piratów 
przeszkód i pogróżek natychmiastowe- 
go zastrzelenia, udało się radjotelegra- 
fiście przesłać rozpaczliwe wołanie 
S. O. S. Wezwanie to zostało przejęte 
przez Ikontrtorpedowiec Sterling, który | 
natychmiast /wyruszył ną ratunek. W 
międzyczasie piraci usiłówali podpalić 
pokład statku pa uprzedniem oblaniu 
go benzyną, lecz na szczęście wiatr 
wiejący z przeciwnej strony nie pozwo- 
lit zbytnio rozprzestrzenić się ogniowi. 

Strzelanina i płomienie wywołały 
panikę na parowcu. Statek stał się te- 
renem okropnych scen, kobiety wskaki- 
wały do morza, a chińczycy rozpoczęli 
krwawą walkę wydzierając sobie pasy 
ratunkowe. 

O godzinie piątej rano, przybył na 
ratunek Sterling, w chwili, gdy ogień 
rozszalał się w całej pełni, grożąc kom- 
pletnem zniszczeniem parowca. Przy- 
byli marynarze rozpoczęli natychmiast 
akcję gaszenia 'pożaru. Piratów otoczo- 
no i unieszkodliwiono pod silną strażą. 
Kontrtorpedowiec  „Sirdar* przybył 
przed samym świtem. 

Rannych pasażerów przeniesiono na 
statki wojenne, przyczem stwierdzono, 
że nikt z cudzoziemców nie jest ranny. 
Dwudziestu ośmiu piratów rannych wy- 
słano do szpitala. 

(Dwanaście osób padło zabitych 
60/ chińczyków zginęło skacząc do mo- 
żodczas strzelaniny i przypuszczalnić 
rza podczas paniki spowodowanej po- 
żarem. 

Żniwo piratów w dwudziestym wie- 
ku jest również śmiercionosne i krwawe 
jak dawniej, w mniej cywilizowanej 
epoce. 

Skutkikrachu na giełdzie 
Nowojorskiej 

(ZK) Jak już poprzednio donosiliś- 
my ostatni krach na giełdzie nowojor- 
skiej dotknął bezpośrednio bardzo sze- 
rokie warstwy społeczeństwa amerykań 
skiego. Tak znaczne straty poniesione 
przez Amerykanów odbiły się pośrednio 
na Europie, a w pierwszej linji na Fran- 
cji, gdyż Amerykanie stanowili gros 
cudzoziemców zjeżdżających się corocz- 
nie do Francji, przywożących wysoką 
walutę i wywożących lwią część luksu- 
sowej i artystycznej produkcji, francu- 
skiej. 

Amerykański krach giełdowy dotk- 
nął przedewszystkiem artystów malarzy 
dla których Ameryka była dotąd najlep- 
szym rynkiem zbytu i stanowiła poważ- 
ne i zdawało się niewyczerpane źródło 

kicki — było to przybrane nazwisko na 
uczyciela byłego legjonisty. 

„ Rew izja jednak trwała w dalszym 
ciągu. Poprowadzono mnie na strych 
gdzie miałem sporo broni ukrytej. Kłó- 
to bagnetami piasek na strychu jednak. 
bezskutecznie — broń była zbyt dobrze 
schowana pomiędzy podłogą strychu a 
sufitem. 

Po przetrząśnieniu piwnicy rewizja 
była skończona. 

— Proszę się ubierać — zwrócił się 
do mnie Sławiński. — Poco? — zaopo 
nowałem. — Jest pan aresztowany!... 
Trudno, sięgnąłem po marynarkę i na 
gle uczułem, że skóra na mnie scierpła. 

W przeddzień rewizji mieliśmy od- 
prawę u Komendanta Żywego na której 
otrzymałem rozkaz jako zastępca jego, 

objąć komendę nad wszystkiemi Oddzia 
łami za wyjątkiem wywiadowczego, któ 
ry miał nadal pozostawać pod bezpo- 
średniemi rozkazami ob. żywego. Obej 
mując nową funkcję wynotowałem so- 
bie, na skrawku papieru nazwy Oddzia 
łów jak, — łączności, broni, kwaterun- 
kowo - meldunkowy i t.d. i tę kartkę 
miałem w kieszeni marynarki. 3 
. Kartka nie mogła wprawdzie nic u- 
jawnić bolszewikom, ale trudno by mi 
było wytłomaczyć się z jej posiadania i 
mogła być dowodem mej przynależnoś- 
ci do organizacji. 

Zrewidować go — zabrzmiał głos 
Sławińskiego i jeden z bolszewików pod 
szedł do mnie. Sam kieszenie wywrócę, 
— mruknąłem i wyjąłem z lewej kiesze- 
ni portfel z gotówką, a z prawej foto- 
grafję pewnej pani, którą tam miałem 
po za kartką. Sądzę, że pozwoli mi pan, 
— zwróciłem się do Sławińskiego, — 
pozostawić pieniądze rodzicom, a tą fo 
togratfję mojej narzeczonej chciałbym 

dochodu. Tymczasem obecnie Amery- 
kanie nietylko że nie kupują nowych 
obrazów a przeciwnie starają się rzucić 
po bardzo niskich cenach na rynek eu- 
ropejski obrazy nabyte poprzednio na 
wagę złota, manewr ten obniża kurs 
obrazów notowanych wpierw tak wyso- 
ko na giełdzie malarskiej, pociągając 
w swoich skutkach zupełny zastój. 

Analogiczne objawy obserwować 
można w hotelarstwie, w wielkich do- 
mach krawieckich i domach mody, w 
teatrach i w kasynach gry na jasnym 
Brzegu. 

Aby zażegnać katastrofę ekonomicz* 
ną, i ściągnąć bodaj trochę Ameryka- 
nów, musi rząd francuski poczynić jak- 
najdalej idące ułatwienia i obniżenie 
kosztów podróży i pobytu we Francji, 
gdyż pomimo drwin i okazywanej nie- 
chęci, Amerykanie stanowili jako tury- 
ści najpoważniejsze źródło dochodów 
zajmując wspaniałe apartamenty tak w 
Paryżu jak i na Rivierze, apartamenty, 
które stoją obecnie pustkami. 

MAJQUE 
ROUGE 
najmodniejsze perfumy 

  

  

  

  
        pomadka do ust, 

gwarantowanie 

nieszkodliwa.       

    

  

Klinika Chirurgiczna [$.] 
ZAWIADAMIA, IŻ WSTRZYMUJE 
przyjęcie chorych w _— przychodni 
kliniki od dnia 20|XII do dnia 3/I 30 r. 
z powodu feryj świątecznych. o 

M SA SM SA ZA SM OM Z SA ZM ZA EM 

Na święta 

MARMELADKI 
w gatunku bezkonkurencyjnym. 

KARMELKI 
(60 odmian). 

CZEKOLADKI 
w ozdobnych pudełkach 

POLECA —0 

E. WEDEL 
FILJA w WILNIE, 

ul. Mickiewicza 5. 
"ZD GB CY BJ EJ REJ U BY W CZY rus 

KAPELUSZE 
Welour. myśl. i in. 

CZAPKI 
zimowe { 

E. MIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22, 

zAUUREKRAKONEKUNANUKZAKNUCZEZARNOM 

E T 3 a 
Księgarnia K. Rutskiego i 
Wilno, Wileńska 38, Tel. 941. i 

KSIĄŽKI na GWIAZDKĘ 
poleca w dużym wyborze. 

TEKSTAI RENEE 

zatrzymać u siebie. 
Nie zdołało to jednak odwrócić u- 

wagi Sławińskiego, który powtórzył roz 
kaz obszukania mnie. Nieszczęśliwa 
kartka znalazła się w ręku bolszewików 
Na zapytanie co to jest — odpowie- 
działem, że wyjaśnię to sędziemu śled- 
czemu. — Wyśpiewa pan wyśpiewa,— 
powiedział któryś z bolszewików wiele 
obiecującym tonem, popychając mnie 
pięścią w plecy do drzwi. Nie pozwola 
no mi pożegnać się z rodzicami ani za 
brać żadnych rzeczy ze sobą. 

Wyszliśmy na ulicę. Przed domem 
stało auto ciężarowe. 

Sławiński kazał trzem bolszewikom 
odprowadzić mnie do lokalu „czrezwy- 
czajki”, zalecając eskorcie mieć rewol- 
wery w pogotowiu i strzelać za pierw 
szym moim ruchem do ucieczki. O ucie 
czce jednak nie myślałem sądząc wów- 
czas, że bolszewicy przed skazaniem 
muszą jednak coś udowodnić. 

Nie wiedziałem, że dla nich wystar- 
czyto mieć poszlaki, a nawet podejrze- 
nia, by zastrzelić nieraz Bogu ducha 
winnego delikwenta, że nie było żad- 
nych sądów, a na wyroku śmierci wy- 
starczały podpisy dwuch członków 
„Czrezwyczajki“. 

Przyglądałem się gdzie ruszy auto, 
chcąc wywnioskować na kogo jeszcze 
kolej, gdyż słyszałem jak bolszewicy w 
rozmowie powiedzieli, że teraz jadą po 
„tamtych“. с 

Auto poszło w kierunku Lachówki 
(dzielnica Mińska) i jak trafnie pomy- 
ślałem do mieszkania p Wyrzykowskie 
go dyrektora szkoły im. Reytana. 

„Czrezwyczajka* mieściła się przy 
ul. Magazynowej, w dużej kamienicy z 
której lokatorzy zostali usunięci. 

Wepchnięto mnie do kuchni jednego 

      

| 

  

+



5 Ło we 
  

  

   
Aby zaznajomić o gół obywateli wileń- 

skich z celem na jaki idą sumy zbierane pod 
czas dni przeciwgruźliczych, chcielibyśmy w 

 krótkości przedstawić, co Wileńskie. T-wo 
_ Przeciwgruźlicze zdziałało już na terenie Wił- 

na i jakie ma najbliższe zamiary w celu zwal- 
czania jednego z największych wrogów ludz- 

_ kości, gruźlicy. Wiadomości jakiemi chcemy 

_ się podzielić z czytelnikami zawdzięczamy и 

przejmości głównych inicjatorów Wileńskiego" 

| T-wa Przeciwgružliczego, panu Prezesowi 

| T-wa prof. St. Wladyczce i p. dr. A. Borow- 

ou który jest naczelnym lekarzem T-wa 
zeciwgružliczego. у в 

Н Zacznijmy od Wil. Twa Przeciwgružlicze- 
go im. prof. St. Władyczki, która zajmuje przy 

ul. Żeligowskiego 1 duży, piękny, jasny, i sło- 

neczny lokal, wyposażony w 4 gabinety 1е- 

kar skie, laboratorjum, jpoczekalnię, bibljotekę 

fachową czasopisma, apteczkę, lampę kwar- 

cową i gabinet Rentgen ologiczny najnowsze- 

go systemu. Poradnia pod ideowym kierun- 

kiem znakomitego specjalisty chorób płuc- 

4 nych naczelnego lekarza dr. Borowskiego, 

"jest urządzona i prowadzona wzorowo. Wszę 

dzie panuje drobiazgowa czystość i skupulat 

ne przestrzeganie hygjeny. || — _ 

Każdy z chorych po zapisaniu się i otrzy- 

maniu wyciągu z broszury „O gruźlicy” dr. 

Borowskiego, przechodzi w ręce siostry a po- 

tem według kolejności dostaje się do gabinetu 

lekarskiego, gdzie po zmierzeniu, zważeniu, i 

zbadaniu, stosowane są odpowiednie zabiegi, 

naświetlanie lampą kwarcową, zastrzyki do- 

żylne, doskórne, wapienne, zastrzyki tuber- 
kuliny  it.d. NS 

Z Poradni Wil. T-wa Przeciwgruzliczego 
korzystają przysłani tu z Kasy Chorych, z 

kas Urzędniczych i prywatni niezamożni cho 

rzy. Przyjęcia chorych odbywające się codzien 

nie rozpoczynają się o godz. drugiej i prze- 

ciętnie we wszystkich 4 gabinetach dochodzą 

| do 100 osób dziennie. 

W lokalu Poradni czynną jest w godzinach 

rannych Stacja Opieki nad matką i dzieckiem 

nr. 7. Kierownikiem Opieki nad dzieckiem gru 

źliczem jest p. dr. Bagiński. Do kompetencji 

Wil. T-wa Przeciwgruźliczego oprócz Porad- 

| mii Stacji Opieki nad dzieckiem należą jesz- 

| cze Szpital dla otwartej gruźlicy w Zwierzyń- 

cu. Komitet szczepień ochronnych metodą 

Calmette'a (BCG). Komitet propagandy hy- 

gjeny. Komitet kolonij letnich i komitet budo 

wy Sanatorjum dla gruźlików w okolicach 

Wilna. Przytaczamy tutaj nazwiska lekarzy: 

lekarz naczelny dr. Borowski, dr. Bagiński, 

dr. (Marczenko, dr. IKuncewicz, dr. Cynkutis, 

dr. Pawłowicz, dr. Wasilewski, dr. Jedwabnik, 

dr. Szerman, dr. Obuchowiczówna i dr. Pra- 

żmowski. Personel pomocniczy Poradni „stano 

wią: łaborantka, siostra, 4 hygjenistki wy- 

wiadowczynie i woźny. | 
W skład komitetu Hygieny wchodzą o- 

prócz wyżej wymienionych jeszcze lekarze 

wojskowi o szkolni. Ё ! 

W ciągu pięcioletniej egzystencji Poradni 

Od czasu jej organizowania przez prof. St. 

Władyczkę i otwarcia w roku 1925 liczba u- 
dzielonych porad i dokonanych zabiegów wy- 
bitnie wzrosła i za rok bieżący 1929 przed- 
stawia się w cyfrach PSE: Podczas 

291 dni przyjęć „udzielono ogółem 13858 po- 
Tad w tem dzieciom 1776. Nowych chorych 
przyjęto w tym samym czasie ogółem 2598 
w tem dzieci 491. Dawnych chorych przyjęto 
11,260, w tem dzieci 1315. Dokonano 220 

b tuberkulinowych, 9801 zastrzyków doży! 
h, 3644 innych zastrzyków, 1506 badań 

lwocin, 274 badań moczu, 457 badań krwi 
obu metodami. Liczby chorych skierowanych 
na rentgenowanie wynosi 3644, liczba sto- 
Sowanych odm sztucznych 186 Liczba na świe 
tlanych lampą kwarcową 313. Skierowanych 
do szpitala zostało 263 chorych. Wywiadów 

zrobiono 2397. 

Prawdziwą chlubą Wil. T-wa Przeciwgru- 
źliczego jest szpital dla otwartej gruzlicy w 
wierzyńcu. Dzięki niezmordowanym stara- 

niom dr. A. Borowskiego i przy wydatnem 
poparciu dr. W. Maleszewskiego, stary barak 
w obrębie szpitali zakaźnych w Zwierzyńcu 
został przed ttzema laty, przerobiony odno- 

| Wiony i skanalizowany, tak że dzisiaj wew- 
"ątrz i zewnątrz wygląda zupełnie świeżo 

‚ | nowo i może służyć za wzór idealnie urzą- 
/, dzonego szpitala nietylko u nas w Wilnie ale 
| i w całej Polsce. Szpital ten jest na 50 łó- 

| 

  

  

    

  

  
ek, po dwadzieścia pięć w każdym oddziale 
męskim i kobiecym. 

Każdy oddział ma po 2 duże sypialnie i 
dwie małe dla ciężej chorych, jadalnię z we- 
Tandą osobną kuchnię i łazienkę. Prócz tego 
jedną wspólną jadalnię będącą równocześnie 
salonem gdyż mieści się tam radjo i szafa bi- 
bljoteczna. 

Pierwszym wrażeniem uderzającem każde- 
go na wstępie, jest olsniewająca czystość i 
znakomite swieże /powietrze, ani śladu tego 
Specyficznego zaduchu szpitalnego, moc Świat 
ła j baisamicznego powietrza płynącego ze 
Stale otwartych górnych okien. Wszędzie znać 
dbałość i troskliwość o chorych zarówno le- 
karzy jak i personelu. 

Naczelnym lekarzem szpitala gruźlicy 
"wartej jestdr. Kuncewicz mający za asyst. 
dr. Pawłowicza i dr. Obuchowiczównę, a do 

  

ot 

sowskiego. Prócz tego co sobotę szpital jest 
wizytowany przez lekarzy z miasta. Zarówno 
gabinet porad lekarskich jak też i gabinet 
zabiegów, czyli leczenia i zastrzyków, jest 
zaopatrzony we wszystkie najnowsze aparaty 
i narzędzia. Od 1 stycznia szpital ma dostać 
najnowszą lampę łukową dła naświetlania tak 
często występującej gruźlicy krtani. 

Do szpitala przyjmowani są chorzy skie- 
rowywani tu przez Poradnię. Okres kuracji w 
szpitalu trwa przeciętnie 3; miesiące, po któ- 
rych gruźlica jest tak podleczona, że przesta- 
je być niebezpieczną dla otoczenia, przy tem 
chory przechodzi równocześnie poglądowy 
kurs hygjeny. Pobyt w szpitalu kosztuje tylko 
2 złote dzienne to też żałować należy, że zale- 

  

Wileńskie Towarzystwo Przeciwgrużlicz 
dwie 300 chorych rocznie może korzystać z 
dobrodziejstw szpitala i dołożyć należy wszel- 
kich starań aby tegoroczna zbiórka dopomogla 
dr. Borowskiemu do urzeczywistnienia jego 
gorących pragnień, wybudowania dużej leżal- 
ni na wolnym placu w lesie przed szpitalem 
i przerobienia drugiego baraku na szpital gru 
zliczny dla młodzieczy w wieku szkolnym któ- 
rego brak w naszym mieście dotkliwie daje 
się. odczuwać. 

Niech każdy pośpieszy z datkiem chociaż- 
by najskromniejszym, gdyż z drobnych ofiar 
całego społeczeństwa, [powstają sumy umożli. 
wiające ratowanie zdrowia i życia ludzi, któ- 
rych brak środków na właściwe leczenie ska 
zuje na niechybną zagładę. Z.K. 

RISE INN TS TSRS TITAN TE IIS WERE ORA GRASZ 

Urzędnik<defraudanf fargnął się na życie 
Wczoraj około godziny 6 wieczorem popełnił samobójstwo urzędnik skarbowy 

: Sielicki, który z tytułu swych funkcji 
mu sum ściągniętych od płatników miał by. 
chwili, gdy do jego pokoju w hotelu „Ermitaż” zapukali agenci policji, 

WY w pierwszym urzędzie skarbowym 22 letni Piotr Sielicki student prawa na 

dopuścił się defraudacji, powierzonych 
ć aresztowany i targnał się na życie w 

Drzwi były 
zamknięte. Z pokoju Sielickiego nikt nie odpowiadał. Wobec tego wywiadowcy po- 
stanowili wyłamać drzwi. W chwili, gdy dostali się do Środka defraudant leżał na 
łóżku w kałuży krwi sączącej się z rozciętych arterji na rękach. 

Samobójcę przewieziono natychmiast do szpitalą 
operacji, 

Stan jego jest ciężki i budzący słabą 
powodu zbytniego upływu krwi Na miejsce 
po ustaleniu okoliczności, w jakich Sielicki 
nie śledztwa przekazały policji. 

św. jakóba, gdzie poddano 

nadzieję utrzymania przy życiu a to z 
wypadku przybyły władze sądowe, które 
popełnił samobójstwo dalsze prowadze- 

Sielicki przed targnięciem się na życie napisał krótki list, w którym wyjaśnia 
jedynie, że sam odbiera sobie życie. 

Nie ulega wątpliwości, że wiedząc, iż zostął zdemaskowany i nie widząc inne- 
go wyjścia, aniteż możności ucieczki wobec roztoczonej nad nim obserwacji agen- 
tów policji, zdecydował się skończyć z sobą i dokonał tego w momencie, gdy wró- 
ciwszy z miasta oczekiwał co chwilę wejścia policji. 

Wysokość zdefraudowanej przez Sielickiego sumy sięga kilku tysięcy złotych. (c) 
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SOBOTA 
21 ozas Wachód sł. g.7 m 42 

Tomasza Zachód st. g. '4 m. 5i 
Jutro ; 
Heron? 

Spostrzenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologii U. S, B. 

z dnia 20 — XII 1929 r. 

Ciśnienie \ `76 
średnie w m. 

Temperatura \ Та 
śreun'a f 14е 

Opad za do- | 
bę w m m. J = 

Wiatr 1 
SE» Połuda. zschodni 

przewažający J 

Uwagi: pochmurno mgła 
Minimum za dóbę X 50C 

Max mum za dobę X 0,ioC 

Fendeucja baroimeiryczna stan stały 

KOŚCIELNA 
— (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych. 

Bazylika — godz. 6 — roraty, g. 8.30— Msza 
św. z suplikacjami, g. 9.30 wotywa, godz. 10 
m. 15 suma celebruje ks. kanonik Maciejewicz 
kazanie wygłosi ks. kanonik Cichoński, godz. 
16 — nieszpory, przed nieszporami wykład 
liturgiczny ks. kanonika Cichońskiego. 

Kościół św. jana. Godz. 6 — roraty ce 
chu szewców, godz. 9'Msza św dla dzieci, o 
tej samej godzinie wotywa Stowarzyszenia 
Matek chrezścijańskich godz. 10 — Msza św 
z kazaniem godz. 10 —Msza św. w kaplicy 
NMP Pocieszenia, godz. 11 suma, godz. 16.30 
wykład liturgiczny z Pisma św. godz. 17 nie- 
szpory. 3 

Kościół Ostrobramski, godz. 6 roraty go- 
spodarzy, godz. 8 Msza Św. w kaplicy, godz. 
9 wotywa w kościele, godz. 11 — suma godz. 
16 wykład Pisma św. godz. 16.30 — nieszpo- 
ry, godz. 17 — litanja w kaplicy. 

Kościół św. Jerzego. — gorz. 7 roraty 
godz. 10 — Msza św. godz. 11 — Msza św. 
czytana z kazaniem. 

Kościół św. Ducha, godz. 6 roraty cechu 
piekarzy, godz. 8.30 wotywa, godz. 11 — 
suma, godz. 16 — nieszpory. 

Kościół św. Kazimierza. „godz. 6 roraty, 
godz. 7 prymarja, godz. 8 — Msza św. cicha 
godz. 9 — Msza Św. cicha, godz. 10 —Msza 
św. uczniowska, z kazaniem godz. 11 — su 
ma, godz. 17 — nieszpory. 

Kościół św. Trójcy. godz. 6-ta roraty Kasy 
Chorych, godz. między 11.30 a 12 rozpoczyna 
się suma, godz. 18 — nieszpory. 

  

gruźlicy nosa uszu i gardła specjałistę dr Wą 

| GER ARES DY ZOWCZAOROTEOOOOZE NEO ZORG OT A TOPKCZY 

2 mieszkań. Znajdowało się tam kilka 
Osób o różnym wyglądzie.  Zdziwiła 
mnie obecność dwuch żydów, którzy 

_ majspokojniej omawiali jakiś interes. 
Przy drzwiach stał czerwonoarmista z 

_ karabinem. 
| Nikogo ze znajomych nie było. 

Po paru minutach starszy z pośród 
eskortujących mnie bolszewików przy- 

' prowadził jeszcze jednego wartownika 
— I mówił coś do niego pocichu, wskazu- 

Jąc oczami na mnie. 
Więzniowie, którzy poprzednio nie 

zwrócili na mnie uwagi obecnie spoglą 
dali na mnie z szacunkiem i odstąpili 
mi jakiś stołek na którym usiadłem. 

| Czarne myśli mnie ogarnęły. Wnio- 
Skowałem, że muszę być po rządnie 

*4ysypany jeżeli aresztowują mnie pierw 
Szego i ex re, mojej osoby dodają dru- 
giego wartownika. 

„ Po dwu godzinach drzemki drzwi 
Się otwarły i wkroczyła pewnym kro- 

kiem z zawadjacką miną P. Zofija Wyrzy 
kowska, p. Wyrzykowski jej ojciec, Mie 
Czysław Pietr zak i Wiktor Zmijew 
(por. Wincenty Zmigrodzki, wysłany 
do Mińska z Warszawy). Wartownicy 
otrzymali rozkaz pilnowania byśmy się 
Nie porozumiewali ze sobą. Siedziałem 
dłuższy czas na uboczu oczami tylko 
porozumiewając się z panną Zoiją. Wo- 
bec tego jednak, że w ten sposób nie 
moglibyśmy sobie nic powiedzieć, ob- 
 Mmyśliłem sposób do zbliżenia się do p. 
Zosi. Wstałem więc i zacząłem łazić po 

i ciasnej kuchni, a w końcu przystanałem 
Przy p. Zofji. — Zmijew i Pietrzak 

‚ wyrzucali przez okno jakieś kartki, któ 
Ie złapali bolszewicy, stojący pod ok- 

_ nem, — szeptała p. Zosia. 
/ — Nie razgowariwat',—ryknął war 
townik. — Towaryszcz, — zwróciłem 

się do niego, cóż ty nie widzisz, że je- 
stem zakochany? 

Mój argument jednak nie przekonał 
go o potrzebie rozmowy z p. Zosią i mu 
siałem odejść, jednak kilka słów jesz- 
cze zdążyliśmy zamienić. 

Po niejakimś czasie zjawił się mój 
kolega Wacio Janowski wychowawca w 
szkole im. Reytana. Wacio wszedł z mi- 
ną wesołą uprzejmie nas wszystkich po- 
witał i wdał się w głośną pogawędkę 
oświadczając, że aresztowany jest za 
kradzież prądu elektrycznego, gdyż ma- 
jąc prawo do kilku lampek elektrycz- 
nych przeprowadził sobie instalację je- 
szcze jednej. Wybrał się jednak z domu 
tak jak do dłuższej drogi, gdyż miał ze 
sobą zawiniątko z poduszką, pledem, 
czystemi kołnierzykami i t.p. oraz sporą 
paczkę z wiktuałami. 

Przy ogólnej rozmowie dało się wre 
Szcie porozumieć ze Zmijewem i Pie 
trzakiem. 

Wkrótce zjawił się Zygmuś Kozło- 
wski uczeń szkoły im. Reytana. Kozło 
wski był blady jak ściana i szepnął mi, 
że się wsypał. 

Wsypa nie była straszna, gdyż jak 
się potem okazało zabrano mu tylko 
szyfr jego własnego pomysłu, którega 
zresztą Kozłowski jeszcze do niczego 
nie używał. 

— Jeżeli tak dalej pójdzie możemy 
zaraz rozpocząć wykłady, oznajmił p. 
Wyrzykowski wszyscy bowiem areszto 
wani z naszej paczki z wyjątkiem mnie 
brali ten lub jnny udział w gimnazjum 
im. Reytana. ; 

Odezwanie się to wywołało wybuch 
śmiechu. Smiech ten jednak był pełen 
niepewności i nerwów. Smiech raczej 
zgrzytaniem nazwaćby można. — Swi- 
ltało. Zelistaw Januszkiewicz. 

PATIKRA 

Kośc. po Bernardyński. godz. 6 roraty kó- 
łek różańcowych, godz. 8 — Msza św. cicha, 
nauka, godz. 11, suma, godz. 4.30 — wykład 
z Pisma św. godz. 17 nieszpory. 

Kościół św. Ignacego godz. 8 — Msza 
św. godz. 9 — Msza św. dla wojska. godz. 
12 — Msza św. z kazaniem. 

Kośc. św. Rafała godz. 6 roraty pracow- 
ników elektrowni miejskiej, godz. $ — Msza 
św., godz. 11 — suma, godz. 17 nieszpory. 

Kościół Wszystkich świętych. godz. 6 ro- 
raty, godz. 9 — wotywa, godz. 11 — suma. 
godz. 16 nieszpory. 

jatce, otrzymują należność dopiero po sprze- 
daniu tego mięsa w jatce. Że względów te- 
chnicznych operacja ta trwa parę dni tak, że 
w najlepszym razie pieniądze mają być wy- 
płacone za 3 — 4 dni po zatrzymaniu mięsa. 

Wobec tego, że właściciele mięsa zamie 
szkują na prowincji, takie przymusowe cze- 
kanie na wypłatę naraża ich na duże straty, 
Magistrat upoważnił zarząd taniej jatki wypła 
cać właścicielom do 75 proc. wartości dostar- 
czonego mięsa a całkowity rozrachunek prze 
prowadzać po sprzedaży mięsa. 

SZKOLNA 
— Zarządzenie Ministerstwa w sprawie fe- 

ryj świątecznych. W myśl rozporządzenia min, 
WR i OP ferje Bożego Narodzenia w bieżą- 
cym roku rozpoczną się dziś po lekcjach 
itrwać będą aż do 2 stycznia włącznie. Doty- 
czy to wszystkich kategoryj szkół. 

PRACA 1 OPIEKA SPOŁECZNA 
— (y) Przed świętami. Jak się dowiadu- 

jemy zarząd funduszu bezrobocia otrzymał z 
ministerstwa polecenie aby w związku z nad 
chodzącemi świętami zasił ki dla bezrobot- 
nych za okres od 6 -—18 grudnia wypłacane 

w pierwszych dniach tygodnia przed- 
świątecznego, a zapomogi miesięczne dla pra- 
cowników umysłowych za grudzień również 
przed Świętami. 

Jak za lat ubiegłych w wigilję Bożego Na- 
rodzenia skrócona zostanie praca we wszyst- 
kich urzędach państwowych.  Urzędowanie 
trwać będzie tylko do 12 w południe. 

Urzędy pocztowe czynne będą w drugim 
dniu tj. 26 bm. i to tylko przed południem do 
godz. 11 przed poł. korespondencja zaś dorę- 
czana będzie w drugim dniu dwukrotnie. 

Autobusy kursować będą po mieście do 6 
— 7 godz. w wigilję. W pierwszym dniu ruch 
ustanie zupełnie. 

— (y) Strajk pracowników handlowych 
trwa nadal. Na ogólną liczbę 600 członków 
Zw. zawodowego żydowskich pracowników 
handlowych strajkuje czterysta osób. 

Strajk ma przebieg spokojny, jednak ze 
względu na ruch przedświąteczny odbija się 
mocno na interesach przedsiębiorstw handlo- 
wych. 

— Z życia stowarzyszeń i związków. 
Przed paru miesiącami powstał w Wilnie Od 
dział zaw. zw. pracown. bankowych Rz. P. któ 
ry poza obroną wspólnych interesów ma na ce 
lu podniesienie umysło wego i fachowego 
poziomu swych członków. 

Wobec rozpolitykowania większości or- 
ganizacyj z uznaniem należy podkreślić ści- 
słą apolityczność związku bankowców i jego 
pozytywną pracę. 

Na zapoczątkowanie swej działalności zw. 
zorganizował wykłady języków obcych dla 
bankowców, cieszące się b. dużą frekwencją 
i kompietuje bibljotekę fachową, która wkrót- 
ce będzie czynna we własnym lokalu przy 
ul. Śniadeckich Nr. 1. 

POCZTOWA 
‚ — (a) Ubezpieczenie przesyłek. Dyrek- 

cja kolejowa wydała zarządzenie by z dniem 
1 stycznia jeszcze bardziej rozszerzyć dział 

   

Kośc. św. Stefana. godz. 6 roraty, godz. ubezpieczania przesyłek kolejowych zwyczaj- 
10 — suma, godz. 16 — nieszpory.. 

Kośc. św. Anny. godz. 10 — 
czytana. 

Kościół Bonifratrów godz. 6.30 roraty 
pracowników monopoli, godz. 8 Msza Św. ci- 
cha, godz. 10 suma, godz. 17 — nieszpory. 

Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu. 
godz. 6 — roraty gospodarzy wiejskich i miej 
skich, godzina 11 — suma, godz. 17 — nie- 
szpory. 

— Z parafji św. Ducha. W niedzielę dnia 
22 grudnia o godzinie 7 wieczorem SMP urzą. 
dza zebranie połączone z łamaniem się opłat- 
kiem. na które to zebranie zaprasza się 
stkich p.p. członków patronatu. ph 

Z parafji św. Rafała. 22 grudnia o godz. 
2 po południu SMP urządza wspólny opłatek 
z udziałem patronatu. 

Z naratji Ostrobramskiej. 22 grudnia o g. 
6 SMP urządza wspólny opłatek na którą to 
uroczystość proszeni są również pp. członko 
wie patronatu. 

URZEDOWA 

— (y) Audjencje u p. wojewody. Na po- 
słuchaniu w dn. 20 bm. przyjęci byli przez p. 
wojewodę wileńskiego dowódca garnizonu 
gen. Krok - Paszkowski prezes ZOW 
gen. Mokrzeck sekretarz związku robot- 
ników budowlanych Gulbinowicz i in. 

— (y) Konierencja p. wojewody z JE ar 
cybiskupem Jałbrzykowskim. W dniu wczoraj 
szym p. wojewoda Raczkiewicz odwiedził JE 
ks. arcybiskupa Jałbrzykowskiego i odbył z 
nim konferencję. 

— (y) Nie będzie powinszowań noworo_ 
cznych. W myśl intencji p. ministra spraw 
wewnętrznych, który w roku ubiegłym ska- 
sował w administracji ogólnej nadsyłanie ży- 
czeń świątecznych i noworocznych oraz zgo 
dnie z inicjatywą tegoroczną dowódcy Obsza 
ru Warownego gen. Krok - Paszkowskiego i 
poszczególnych przedstawicieli społeczeństwa 
wojewoda Władysław Raczkiewicz zwraca się 
za pośrednictwem prasy wileńskiej do wszy 
stkich szefów władz, instytucyj społecznych 
i poszczególnych osób o zaniechanie składa 
nia oficjalnych życzeń świątecznych i - no- 
worocznych i o przekazanie związanych z roz 
Syłaniem tych życzeń kwot na organizacje i 
instytucje społeczne lub opiekuńcze w dziale 
ofiar prasy codziennej. Zaznaczyć jednak na 
leży, że inicjatywa ta nie dotyczy składania w 
dniu Nowego Roku na ręce p. wojewody ży- 
czeń dla Pana IPrezydenta Rzeczypospolitej, 
co zostaje nadal zachowane. 

— (0) Z posiedzenia Okręgowej 
Komisji Ziemskiej. w Wilnie. Dn. 8 i 19 
grudnia, pod przewodnictwem prezesa 
OUZ p. St. Łączyńskiego odbyło się 
posiedzenię- Okręgowej Komisji Ziem- 
skiej w Wilnie. 

Na posiedzeniu tem zostały załatwio 
ne m. in. sprawy następujące: 

1) zatwierdzono kilkanaście projek 
tów scalenia na gruntach poszczegól- 
nych wsi, położonych w powiatach Wi 
leńsko - Trockim, Dziśnieńskim, Świę 
ciańskim, || Oszmiańskim, 
Bras.ławskim i Postawskim. 

2) zatwiedrzono projekt przymuso 
wego zniesienia służebności pastwisko- 
wej, obciążającej majątek ziemski Pio- 
trowszczyzna, gm. Zaleskiej, pow. Dzi- 
śnieńskiego, własność Adama Korsaka, 
na rzecz wsi Byczkowo, Rudnica i Hry 
ce. 

Pozatem umorzono sprawę zniesie- 
nia służebności pastwiskowej, obciąża 
jącej rzekoma majątek ziemski Horo- 
dziec Łużki, gm. Łużeckiej, pow. Dzi- 
śnieńskiego, własność spadkobierców 
Wiktora Zyberk - Platera, na rzecz za 
ścianka Strzelcowo. 

Następne posiedzenie odbędzie się 
17 i 18 stycznia 1930 r. 

Msza św. 

MIEJSKA 

— (vy) Rejestracja pośredników mieszka- 
niowych. Jak się dowiadujemy wkrótce ma 
być przeprowadzona rejestrocja pośredników 
mieszkaniowych. W myśl obowiązujcej usta- 
wy handlowej dotyczącej pośrednictwa przy 
najmie mieszkań, zajmować się tem mogą 
jedynie osoby, które uzyskały odpowiednie 
zezwolenie min. spraw wewnętrznych. 

— (0) Uregulowanie należności za mięso 
niej jatki. Właściciele mięsa mniej war. 
wego lub warunkowo zdatnego do spo- 
przymusowo sprzedawanego w taniej 
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nych i pośpiesznych 'w kraju i zagranicą. 
MUbezpieczanie będzie uskuteczniane przez 
zgłoszenie przy nadawaniu towarów.Stacja na 
dawcza nalepi odpowiednią ilość znaczków 
ubezpieczeniowych w zależności od wysoko- 
ści ubezpieczenia, na listach przewozowych, 
co będzie dowodem przy zgłoszeniu ewentu- 
alnej reklamacji bez uciekania się do szuka- 
nia po książkach odpowiedniej pozycji i wy- 
czekiwania odpowiedzi stacji nadawczej o 
ubezpieczeniu towaru. Uproszczenia te bez- 
względnie dodatnio wpłyną na ruch ubezpie- 
czeniowy. Gi 

' KOMUNIKATY 
= Z lzby Przemysłowo - Handlowej. Izba 

komunikuje, że na podstawie posiadanych in- 
formacyj, opłacalny i pożądany jest eksport 
następujących towarów polskich «do Meksy- 
ku: 1) konserwy mięsne i inne, 2) jęczmień, 
3) Jarzyny suszone, 4) Słód, 5) niektóre na- 
poje alkoholowe, 6) chmiel, 7) mączka karto 
flana i dekstryna. 

Szczegółowych informacyj dostarczy Izba 
Przemysłowo - Handlowa w. Wilnie (Trocka 
3) na żądanie. 

BALE I ZABAWY. 
— Zarząd ZOW powiadamia wszystkich 

członków zrzeszonych organizcji iż w dniu 
28 grudnia o godz. 20 w lokalu związku przy 
ul. Uniwersyteckiej 6 odbędzie się zabawa ro 
dzinno towarzyska ZOW. 

W dniu 31 grudnia o godz. 20 odbędzie 
się zabawa pożegnania starego roku i powita 
nia Nowego Roku. 

W dniu 6 stycznia 1930 r. o godz. 17 zo- 
stanie urządzona dla dzieci wszystkich człon 
ków zrzeszonych organizacyj choinka i za- 
bawy. 

Prosimy o wzięcie udziału w powyższych 
zabawach. członków wszystkich organizacyj 
zrzeszonych w ZOÓW. 

RÓŻNE. 

— (o) Obiady świąteczne dla bezdom- 
nych. Na wniosek zarządu miejskiego domu 
noclegowego Magistrat wyasygnował 200 zł. 
celem udzielenia obiadów bezdomnym na 1 i 
2-gi dzień Bożego Narodzenia. Obiady te mają 
być przygotowane i wydane przez powołany 
ad hoc komitet przy parafjalnym kościele na 
Zarzeczu. 

— (y) Choinki przywieźli. Wczoraj dostar 
czono do Wilna znaczną ilość choinek. Głó- 
wnemi punkt. handlu drzewkami jest placyk 
przed Ratuszem plac Łukiski, rynek kalwa- 
ryjski i dziedziniec firmy Kowalski i Trylski 
przy ul. Mickiewicza koło sądu. į 

Podziękowanie. Zarząd Opieki Rodzi- 
cielskiej przy seminarjum Naucz. Żeńsk. im. 
kr. Jadwigi w Wilnie składa zarządowi Stowa 
rzyszenia pp. oficerom emerytów wyrazy go- 
rącej wdzięczności za 150 zł. ofiarowane na 
zapomogi i odżywianie niezamożnych uczenic 
tegoż seminarum. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Pożegnal. 
ne występy Wandy Siemaszkowej. Nienoto- 
wane dotąd w życiu teatralnem Wilna powo 
dzenie jakiem się cieszy ciekawa rodzajowa 
sztuka Gordina „„Mirla Efros* wkrótce schodzi 
z repertuaru z racji kończących się występów 
Wandy Siemaszkowej która po jutrzejszem 
(niedziełnem) przedstawieniu opuszcza Wił- 

  

no udając się na występy do Krakowa. Dziś / 
i jutro dwa ostatnie razy „Mirla Efros*. Po- 
czątek o godzinie 8 wieczorem. 

— Popołudniówka szkolna na Pohulance. 
Dziś specjalnie dla szkół grane będzie arcy- 
dzieło Szekspira „Sen noc letniej. 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś „Mysz koś- 
cielna' Fodora grana w zawrotnem tempie z 
brawurowym humorem przez cały zespół z 
dyr. A. Zelwerowiczem na czele ma zapewnio 
ne długotrwałe powodzenie. Komedja posia- 
da mnóstwo walorów artystycznych na; tle 
przezabawnej nawskroś oryginalnej treści. 

>, ! skie“. To niezmier- 
nie barwne widowisko, które nas przenosi w 
regjon sandomierski na prawdziwy obrzęd we 
selny dzięki melodjom, tańcom, kostjumom a 
wszystko to na tle swoistego humoru wywo- 
łuje ogólne poklaski i rozrzewnienie. Depar- 
tament sztuki w porozumieniu z kuratorjum 
okręgu szkolnego zaleca widowiska „Wesela 
sandomierskiego" młodzieży szkolnej. Ostat- 
nie przedstawienia „Wesela* odbęda się w 
gmachu teatru Lutnia dziś w sobotę o godzi 

je 5 pp. oraz jutro w niedzielę dwa razy o 
odz. 3 pp. i o godz. 5 pp. Ceny miejsc od 

gr. do 2 zł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
— Pożyteczny film. Dziś o godz. 12.30 

w południe w Kinie Miejskim przy ul. Ostro 
bramskiej odbędzie się zorganizowane przez 
Okręgowy Związek Kas Chorych w Wilnie 
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Dzięsięciolecie Formacyj Harcerskich 
w Wilnie 

W dniu 19. 12. br. w sali konferencyjnej 
Wil. Okr. Ośrodka Wychowania fizycznego 
odbyło się organizacyjne zebranie przebywa- 
jących na terenie Wilna harcerzy i harcerek 
którzy uczestniczyli w kampanji 1920 roku 
w ramach baonu harcerskiego. 

Po zagajeniu zebrania przez b. d-cę I 
komp. harcerskiej kpt. Kawalca omówiono 
szczegółowo program zjazdu, który zwołany 
zostanie do Wilna w rocznicę dziesięciolecia 
na 8 i 9 października 1930 r. (data wkro- 
czenia oddziłów harcerskich do Wilna). 

Ogólny program przedstawiać się będzie 
następująco: Dnia 8. 10. 30 r. zjazd uczest- 
ników uczczenie grobów poległych harcerzy 
i wspólna wycieczka do Rostynjan (koło No- 
wych Trok) pamiętnych z walk I komp. har- 
cerskiej z Litwinami, wieczorem zaś teatr. 

Dnia 9. 10. odprawione zostanie uroczyste 
nabożeństwo, wmurowana zostanie tablica pa- 
miątkowa oraz odbędzie się akademja — w 
czasie której uczestnicy walk o Wilno będą 
dekorowani krzyżami zasługi Wojsk Litwy 
Środkowej, oraz pamiątkowymi odznakami u- 
czestnictwa w zjezdźie. 

Wieczorem wspólna wieczerza i odjazd u- 
czestników zjazdu. 

Na zebraniu uchwalono jednogłośnie prosić 
o przyjęcie protektoratu nad zjazdem JE ks. 
biskupa Bandurskiego gen. Żeligowskiego ja- 
ko twórcę 6 harc. p.p.' oraz wojewodę wil. 
Raczkiewicza * ; 

Ponadto postanowiono zaprosić do komite 
tu honorowego zjazdu dcę ochotniczej dywizji 

posła pułkownika Koca, dcę grupy operacyj- 

nej pos. mjr. Kościałkowskiego, dcę pułku 
pułk. Sokołowskiego oraz dcę baonu mjr. 
Bobrowskiego. A 

W wyniku obrad powołano do życia 2 se- 

kcji: ogólno organizacyjną i gospodarczą. Ww 

skład komitetu wykonawczego zjazdu weszli: 

jako przewodniczący kpt. Kawalec, jako za- 

stępca sędzia p. Cywiński, jako sekretarz p. 

R. Kawalec, jako skarbnik p. t. Szumański i 

jako członkowie pp.: Szembergowa, Grzesia 

kowa, Grzesiak Józef, por. Hosianowicz, p. 

Trzeciak, por. Zublewicz p. Sadowski i p. Na 

górska i in. 

wyświetlenie filmów: 1) Zarazek Kocha“ — 
najstraszliwszy wróg ludzkości— zarazek gru- 

źlicy (suchot) i 2) „Jak Franek spędza dzien“. 

Wzorowa hygjena dziecka w wieku szkolnym. 

Część I — w domu, cz. Il — w szkole, część 

III na ćwiczeniach gimnastycznych. | 
Przed wyświetlenie filmów wypowie od- 

czyt prelegent T-wa Przeciwgruźliczego p. dr. 
W. Prażmowski. 2 

Wstęp dla wszystkich (bezpłatny. : 
Nadmieniamy že w czasie od 16 grudnia 

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

Wanda — Braterstwo krwi. | 
Ognisko kol. — Ramona (Biały orzeł) 
Heljos — W nocnym lokalu. 
Piccadiliy —W państwie zielonego smoka 
Hollywood — aktorki. 
Światowid — U iubienica Wiednia. 
Lux — Gsłgota miłości. . 
Kino miejskie — Republika piratów. 
Słońce — Nie oszukasz żony. 

Ei 4 TKOTOIE STOTIS = 

KSIAZKI na 

     

  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Strach ma wielkie oczy. Donosi- 
liśmy wczoraj o po strzeleniu na trakcie prze 
chodzącej drogą Heleny Sienkiewiczówny zŁa 
waryszek lat 60 a 40 letniego Lejbę Do- 
gina mieszkańca Bystrzycy. Be 

Obecnie okazało się, że miał tu miejsce w 
padek spowodowany zbytnią  bojaźliwością 
Dogina przed zbójami. 

Jadąc przez las Dogin zauważył nagle w 
ciemnościach cień człowieka rzekomo skra- 
dającego się między drzewami. Gdy na we- 
zwanie nikt nie odpowiedział handlarz, który 
miał już raz wypadek obrabowania go na tej 
samej drodze bez namysłu sięgnął po rewoł- 
wer i kilkakrotnie wystrzelił. Ujechawszy do- 
piero kilka kroków usłyszał jęki a gdy wrócił 
z powrotem znalazł koo drogi staruszkę z ra- 
ną postrzałową ramienia. 

Widząc omyłkę Dogin powiadomił natych- 
miast o wypadku policję w Ławaryszkach, 
która narazie zatrzymała go lecz po stwier- 
dzeniu że niemiało tu miejsce usiłowanie za- 
bójstwa, a jedynie fatalny zbieg okoliczności, 
Dogin został zwolniony na wolną stopę. 

— (c) Wypadki za dobę. W cząsie ad 
19 do 20 b. m. do gadziny 9 runo zanoto- 
wano w Wilnie 58 wypadków w tem kra- 
dziży 8, zakłóceń snokoju i nadużycia al- 
koholu 15,  przekroczeń  administracyj- 
nych 19. 

— (c) Podstępna kradzież. Ofiarą 
znauego podstępu złodziejskiego padł pra- 
cowrik garbarni Wulfowskiego przy ulicy 
Pohulanka 14 Wiktor Petrusewicz niosąc 
paczkę skórek do pracowni rękawiczek Zał- 
kinda przy ul. Zawalnej 43 już będąc w 
bramie tego domu spotkał jakiegoś osab- 
nika który podał się za Załkinda i paczkę 
odebrał. 

Dopiero po pewnym cz»sie Petruse- 
wicz się przekonał te paczkę odebrał nie 
rękawicznik lecz złodziei, który wraz z 
towarem wartości 1300 złotych zdołał 
ulotnić się. 

— (c) Kto okradł składy firmy 
„Quadrat*. Policja jak dokosiliśmy wczo- 
raj zdołała wykryć sprawców kradzieży do- 
konanej ostatnio w skiadach „Quadrat*. 
Włamywaczami okazali stę znani krymioa- 
liści: Rabinowicz (Bakszta 4), Szpak (Ki- 
jowska 10) i Kazimierz Frączkiewicz. bez 
stałego miejsca zamieszkania. 

Na czele bandy stał przybyły z Kowna 
ną gościnne występy rabuś posługujący się | 
różnemi nadzwiskami. Winnych nie zdołano 
narazie pochwycić. 

Ть ° 

Marja Mikulska 
zmarła dnia 28 listopada 1920 r. w majątku Głębokiem. 

Pochowana została w grobach rodzinnych na cmentarzu parafjalnym 
w Nowym Dworze dnia 30 listopada. 

*© czem zawiadamia pogrążona w smutku 

RODZINA, 

PAŃ MICHAŁ NA LOWACH 
Las. 

, Szara płachta nieba rozpościera się nad 
wierzchołkami zadumanych sosen. 

Wilgoć. 
, Przemka cię do szpiku kości ta drobnz 

mgiełka jesienna, połączona z zapachem kory 
i wilgotnego mchu. 

Szczelnie otulony w szary kożuszek par: 
Michał stoi. 

Smukła, elegańcka sylwetka na tle sza- 
rzyzny jesiennej. Zmięty filc zsunął mu się 
nieco ze zbyt wysokiego czoła, oczy błądzą 
niedbale po_ciągnących się opodal zaroślach. 

Szczególna jakaś niemoc i rozleniwienie 
zawładnęły jego członkami. Czuje senność | 
znużenie jak po wielkiej libacji, skłonność do 
marzen 1 reminiscencji. 

Jakieś pozostałe winne wapory krążą mt 
po: głowie, wstrzymując szybki zazwycza; 
bieg jego myśli, każą mu się rozpływać v. 
powodzi mglistych obrazów. 

„Panie Michale, hop, hop, o czem pai: 
myśli?" 

W* takie szare, bezbarwne dni jesienne 
wspomnienia tłoczą się w naszej wyobrażni 
wspomnienia dni, które były... 

Pan Michał duma. 
„Oto jest małym chłopcem, oto dorasta- 
jacym młodzieńcem, oto... oto... 

Wszystkie etapy jego bujnego życia: ot 
kolebki aż do chwili obecnej przechodzą ko- 
lejno przed oczyma jego duszy. 

Wszystkie twarze widziane niegdyś dłu. 
żej, lub przelotnie, przesuwają: się teraz w 
jego wyobraźni z jakąś dziwną wyrazistością. 

O twarze, twarze kobiece! 
Widzi je wszystkie. 
Brzydkie, ładne, wdzięczne, melancholij- 

ne i wesołe, sprytne i głupie. 
Ogarnia głębokiem spojrzeniem, z wiel- 

kiem poczuciem własnej wyższości nad ta 
zmienną, nieświadomą siebie, choć nieraz tak 
niewiarogodnie przemyślną psyche kobiecą — 
segreguje, sądzi. 

Napawa się wspomnieniem ich ciała, drob- 
nych stóp, srebrzystego śmiechu. 

Oto one: i ta, i tamta i inna 
wszystkie one. 

„łstna parada* myśli zwilżając językiem 
kąciki ust. 

Kobiety i ten puhar życia nadpity czy 
też tylko muśnięty ustami. Kto wie? 

Trzydzieści parę lat z ogonkiem, to jesz 
cze tak niedużo w życiu mężczyzny. 

{ Zagadkowy uśmiech wypływa mu 
twarz, oczy nabierają wyrazu rozmarzenia. 

— „Nie będźże jak perpendykuł 
„Pora byś się do jednej przykuł”. 

Przypominają mu się znienacka słowa 
poety. Do jednej. Ale do której? 

Oto właśnie problemat, nad którym się 
zastanawia poważnie pan Michał. 

Może do tej, co nie dalej jak wczoraj 
kładła mu wdzięcznie udko indycze na tałerz. 

Wspaniały to zaiste był indyk i smako» 
wity. A panienka? — palce lizać. 

Takie bobo ukochane. į 
I pan Michał widzi siebie w roli młodego 

małżonka, otulającego żonę w podróży po- 
ślubnej. 

Łzy rozczulenia stają mu w oczach. 
Dobrze jednak żyć na świecie. 
Człowiek się za młodu wyszumi, a póź- 

niej weźmie sobie o taką kobietkę. kochaną, 
która go i dopatrzy i przyhołubi. 

: Zaiste! te porządki uświęcone tradycją 
i obyczajem są jednak najlepsze. 

Żona... ognisko domowe... rozczulające, 
nieprawdaż? 

Tam se człowiek wróci od czasu do cza- 
su do kawalerskich obyczajów. 

Czem skorupka nasiąknie za młodu, tem 
na starość trąci. 

Trochę się żona pogniewa (bagatela!) 
Z czasem się przyzwyczai i wszystko pój- 

dzie równym normalnym trybem. A w dodat- 
ku wszystko to, co się teraz już stało ob- 
mierzłem przez swą powszedniość nabierze 
znowu cierpkiej słodyczy owocu zakazanego. 

Tu pan Michał młasnął mimowoli języ- 
kiem. Przedewszystkiem zaś odpadnie niepo- 
ślednia troska obmyślania spędzenia czasu w 
te długie, samotne wieczory  kawalerskiego 

jeszcze, 

na 

żywota. Będzie się wracało do żony.. do 
dzieci... 

lakie miłe to pewno będą dzieci! 
Tu pan Michał powiódł rozmarzonym 

wzrokiem dookoła, lecz nagle cała krew 
skrzepła mu w sercu. 

pół kroku od siebie ujrzał pysznego 
szaraka, który sadził olbrzymiemi skokami 
wprost na myśliwego. 

, Pan Michał zachwiał się, chciał chwycić, 
ujął oburącz |dubeltówkę, złożył się, strzelił 
raz, drugi... 

Szaraczek zdrów i wesół pomknął w 
y wgłąb łasu. 

„Powiadają, że indyk ze śliwkami przy- 
nosi nieszczęście. A. M. 

  

sroRT 
Mecz bokserski G. Sląsk - Wilno 

Wczoraj wieczorem w sali Ošrod- 
ka Wychowania Fizycznego odbył się 
mecz bokserski pomiędzy reprezentac- 
jami G. Śląska i Wilna. 

Mecz zakończył się zwycięstwem 
slązaków w stosunku 6:0, 

O zainteresowaniu się meczem 
Świadczy fakt, że obszerna sala Ośrod- 
ka W. F. nie była w stanie pomie- 
Ścić wszystkich widzów. 

Zwycięzcy zaprezentowali się dob- 
rze, przewyższali naszych zawodników, 
umiejętnościami i kondycją fizyczną. 

z miejscowych zawodników najle- 
piej spisywał się Pilnik. (y) 

iui ii 4 

— (c) Domowy złodziej. Władysła- 
wowi Czaplińskiemu (Dominikańska 8) 
skradziono 107 złotych, Dopuściła się te- 
go Antonina"Kulis mieszkająca u Czapliń- 
skiego. 

— (c) Kradzież węgla wojskowego 
Na BŚ 1 p. p. Leg, e 8 - 
dów węgla. Kradzieży dokonano podczas 
wyładowywania. 

— (c) Bójka na noże. Na ulicy Kwia- 
towej wynikła bójka $ pomiędzy  Calelem 
Bastomskim (Raduńska 7) i Berkiem Mu- 
szczańskim (Kalwaryjska 52) w trakcie 
Kad Bastomski został uderzony nożem 
w plecy. 

*Rakiego odwieziono do szpitala Żży- 
dowskiego. Sprawcę Muszczańskiego po* 

licja ujęła. 
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bist do Redakcji 
  

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie proszę o zamieszczenie w po- 

czytnem piśmie Pańskiem niniejszego mego 0- 
świadczenia. В 

Ze ździwieniem przeczytałem wczoraj w 

„Słowie” dość obszerną wzmiankę kronikar- 
ską o treści rozmowy, jaka taczyła się pod 
czas posłuchania udzielonego przez pana mi- 
nistra pracy i opieki społecznej w ubiegłą 

1iedzietę delegacji wileńskich zrzeszeń lekar- 

skich. : ‹ 
Stwierdzić muszę, że ani ja ani też dwaj 

ozostali członkowie delegacji — Pan Mo- 

szyński i pan dr. Szalewicz informacyj co do 

powyższej rozmowy prz awicielom prasy 
nie udzielal i że treść tej rozmowy po- 
dana w pow 1 iance kronikarskiej nie 
odpowiada rzeczy ci. 

Z głębokiem poważaniem 
Dr. Aleksander Safarewicz. 
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Jednocześnie otrzymaliśmy sprosto 
wanie dr. Margolisa w sprawie potajem 
nej nauki roentgenologicznej, którego 

*_ jednak nie drukujemy, gdyż według wia 
domości zasiągniętych w Kasie Chorych 
dr. Margolis w swoim rzekomem Spro 
stowaniu gruntownie rozmija się z pra 
wdą. 

Na srebrnym ekranie 
„MILOSTKI AKTORKI“ w „Hollywood“. 

Najświeższy „przebój* wyświetlany na 
pótnie wileńskiego „Holływoodu* ma w za- 
sadzie tylko tytuł nieodpowiedni,  pózatem 
jest bezwarunkowo jednem z najwspanial- 
szych dzieł filmowych ostatnich miesięcy. Ко- 
daczka nasza Pola Negri w „Miłostkach aktor 
ki“ przeszła poprostu sama siebie. Rachela— 
toć to rola dla niej poprostu wymarzona. 

* Kto zna biografję Poli Negri nie myśli o 
bohaterce ekranu tancerce z przed 100 lat Ra- 
cheli, a o Apolonji Chałupiec, owem „cudo- 
wnem dziecku nędzy” które zrobiło, dzięki 
odkrytym i ocenionym w niem talentom jedną 
z najbajeczniejszych karjer _ artystycznych. 
Kreację Rachieli tylko właśnie ona, mogła 
stworzyć na tak wielką miarę. A 

Pola Negri ma w ostatnim swym filmie 
kilku partnerów, co tam partnerów, manek - 
kinów - statystów, którzy, kochają się w niej 

  

na zabój poprostu li tylko dlatego, že jest wicy 
ką artystką i piękną powabną kobietką. — 
w „złotych piórach* Pola Negri, pardon Ra- 
chela ich toleruje. Toleruje wyraźnie wśród 
nich sui generis „mocarza właściciela trzech 
wielkich dzienników paryskich, który, kocha 
się w niej... nawet naprawdę. 

Artystka orjentuje się znakomicie, iż od 
utrzymania stosunków z tym „mocarzem'* 

7 zależy jej sława. 
Trzeba przypadku, że „kochliwa'* Rachela 

w powrocie z swego artystycznego tournee— 
poznaje młodzieńca, bohatera — który poko 

' aawszy bandydtów jacy napdali na niego w 
drodze — korzysiu z zaproszenia nieznanej 
mu artystki i przesiada się do jej, opuszczo- 
nej przez służbę karocy. 

Poznanie owego młodzieńca jest momen- 
tem przełomowym dla Racheli. Artystka po- 

' czuła poraz pierwszy głębokie uczucie dla 
spotkanego na drodze jej życia mężczyzny. 
Lecz romans jej ma przebieg bardzo smutny. 
Z dawnych jej kochanków nie ustępuje z pla. 
cu wspomniany „mocarz prasowy '. 

Zapowiada artystce, że zrujnuje jej osobi. 
stą karjerę przez ujawnienie tajników jej ży 
cia, a gdy w decydującej chwili i to na | 
Rachelę nie działa — grozi, że przetnie kar- 
jerę wybrańca ji serca, młodego dyplomaty, 
któremu niewolno wchodzić w związek mał. 
żeński z „kobietą z przeszłością”. 

Rachela zdobywa się na postępek niezwy- 
kle heroiczny. W obecności ukochanego rzu- 
ca się w objęcia kochanka-szarlatana,by ra- 
tować ukochanego „zagrożony" honor. Tegoż 
dnia w finale sztuki na deskach teatru truje 
się— i umiera. Proszę tylko tego zakończe 
nia sztuki nie identyfikować z biografją Poli 
Negri, która zapewne jeszcze niejedną stworzy 
świetną kreację — po najlepszej swej kre- 
acji Racheli. Om. 

: 
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murowany | wy z dużym 

m placem nadający się do FABRYKI 
s lub co innych celów przemysłowych. 

"a Dowiedzieć się tel. 11-70, między 
m _3—5 po południu. 

    

        
   
   

     

       
     
        

      

    

     

    

    

    

   

    

    

     

      
   
   

     

   

  

   

  

RADJO 
Sobota, 21 grudnia 1929 r. 

: 11.55-12,05: Transmisja z Warszawy, 
Sygnał czasu: 12,05 — 13,10: Poranek mu- 
zyki popularna | w wykonaniu orkiestry 
Polskiego Radja. W programie: 1) wald- 

_ teufel — walc, 2) Mascagni — fant. z 
‚ op. „Rycerskość Wieśniacza”, 3) Wieniaw- 

ski — Legenda, 4) Tosti — „Marzę”, 5) 
Czajkowski — Taniec rosyjski, 6) Heykens 
— Serenada, 7) Brahms — taniec. węgier- 
ski Nr. 5. 13,10 — 13,20: Komunikat *me- 
teorologicznyž 16,10 — 16,15: Program 
dzienny. 16,15 — 17,00: Muzyka z płyt 
gramofonowych. 17,00 — 17,15: Chwilka 
litewska, 17,15 —17.25: Komunikat rolni- 
czy. 17,25 — 17,45: „W świetle rampy" — 
przegląd nowości teatralnych wygł. Т. Ко- 
palewski. 17,45 — 18.45 Transm. z Warsza- 
wy Słuchowisko dla dzieci. 18,45 — 19,15: 
„Feljeton wesoły” wygł. Karol Wyrwicz- 
Wichrowski. 19,15 — 19,40: Program na 
dzień następny, 19:40 — 20,05: Rozmaito- 
ści i sygnał czasu! 20.30 — 22.00: Z szero- 
kiego świata, najciekawsze wydarzenia ty- 
(odnia, omówi Henryk Tokarcyk. 20,30 — 

00: Koncert religijny Chóru Wileńskiej 
Synagogi m. Wilna przy udziale nadkantora 
Szaja Inspektora. W programie: 1) I, Kory- 
czański — „Mizmojr Sir Chaaukas", 2) Low 
— „Naricha“, 3) Rozenbiatt „Bejce.s 
Iszoil* — wyk. nadkantor z chórem. 2) 5. 
Rosenblatt _ „Rachem no*, 6) Rosenblatt 

 —_„Omar rabi Eliczer* — wyk. nadkantor 
z fort. 3) Lewandowski — „Alleluja* gwy- 
kona chór. 2200—23.00: Transm. z War- 
szawy. Komunikaty i felieton. 23,00 — 
24.00: Spacer detektorowy po Europie 

  

Olbrzymi wybór zabawek i ozdób 

ołówki 
ozdobny, galanterja 
i 
- wizytowe. 

OFIARY. 
Pracownicy państw. banku rolnego w 

Wilnie, pozostałe od wieńca na grób ś. p. 
Franciszki Szemiakowej zł. 28 na nieuleczal- 
nie chorych. 

Inspektor armji gen. bryg. Dąb-Biernacki 
Stefan zamiast życzeń świątecznych i nowo- 
rocznych ofiarował na dom wychowawczy 
im. Marszałka Piłsudskiego w Wilnie zł. 50. 

Pieniądze zostały przekazane bezpośred- 
nio do domu wychowawczego. 

* 
Na choinkę dla dzieci w szkołach Polskiej 

Macierzy Szkolnej złożyli do dnia 20 grudnia: 
P. Rymszyna J. zt. 10, Aneczka Frankowska 
88 gr. Zygmunt Zenglawicz 40 gr. i 10 ksią- 
żek, Jurek i Staś Zalescy zamiast pójścia na 
ciastka do cukierni 7 zł. 10 gr. Elżunia Ipo- 
horska dane przez babcię na kino 8 zł. Dzie- 
ci ze szkoły $7 w Wilnie 1.44 zł., Jurek Igliń 
ski z Kieny 6 książek. — Dwadzieścia siedem 
zł. i 74 gr. oraz za 16 książek Kochanym ofia 
rodawcom dziękuje Polska Macierz Szkolna. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
20 grudnia 1929 r. 

Dewizy I walvty: 

Trsnz, Sprz. Kupno 
Dołary 8,89, 8,91, 8,87, 
Belgja 124,70, 125,01, 124,39 

Kopeniaga 239,06, 239,66, 238,46 
Budapęszt 156,00 156,— 155,64 

Holandja 359,50 360,40 — 358,60 
Londya 43,46, 43,57, 43,35, 

Nowy-York 8,88, 8,90, 8,86, 
Oslo 278,95 27055 27835 
Paryż 35,08, 35,17, 34,99 
raga 26,43. 2650, 26,37 
Szwajcaria 173.19, 173,62, 172,76 
Bukareszt 5,3125 53137 5,3119 
Stokholm 240,22, 240,82  239,62 
Wiedeń 125,36 12567  125,05 
Węgry 155,57 165,74 155,17 
Wło: ty 46,63 46,75 46,51 
Mark: niemiecka 213,20, 

Gdańsk 173,77. 
Akcje. 

Bank Polski 173,50—  . Powszechny 
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 90, 
Klucze 8,50 Ill em. 73.50. Siła i Światło 
95— Firley 39. Bank Dysk. 125.Nobel 10,00 
Rudzki 28,50 kiaberbusch 101. Bank Hand- 
lowy—119. Wysoka 145. Zawiercie 6,50. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 20 grudnia 1929 r. 

Banknoty. 
Dolary St. Złedn. 8,88 

Listy zastawne. 
4 i pół proc: Wil. Banku Ziemsk. Zł. 160 zł. 

w złotych —52. 70 52,50 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 20 grudnia r. b, 

Ziemiopłody: pszenica 38 - 40, żyto 25 
—25,5 jęczmień 24—25 owies 23—24  gry- 
ka 30—31, otręby pszenne 21—22, żytnie 
17 -18, ziemniaki 7 8, siano 10 12, słoma 
8—9, 
w dalszym ciągu słaba, Dowóz dostatecz- 
ny, zapotrzebowanie małe. 

Mąka pszenna 80 - 90, 
30-33, pytlowa 36—40 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80 — 
100, gryczana 80 90, owsiana 80—11 
perłowa 60 80, pęczak 55 — 
1 kg. manna 100—-130. M 

Mięso wołowe 200—240, cielęce 250— 
280, baranie 180—200, wieprzowe 280— 320, 
słoniną świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420— 
440. Zając ze skórą 5—6 zł. za sztukę. 

Nabiał: Mleko 45—50 gr. za litr, śmie- 
tana 220—250, twaróg 120—140 za 1 kg. 
ser twarogowy 160—180, masło niesolone 
650 740, solone 560 - 650. 

Jaja: 220—230 za i dziesiątek. 
Warzywa: fasola biała 140 —160» 

kartofle 9 — 10, kapusta świeża 9 — 
10, kwaszona 25—30 marchew 15—20 
(za klg.) buraki 10 15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 10 12 zł, za 1 
sztuk, cebuła 40—50, pomidory 180—220 za 
kg. kalafiory 80—120 za główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg. kompotowe 50—80, gruszki I gat, 150— 
260, II gat.100—20,$liwki węgierki 170—180* 

Drób: kury 6—8 zł. za sztukę, kurczę” 

makuchy lniane 47—48. Tendencja 

żytnia razowa 

ta 3 4, kaczki 8—9, bite 6— 7 
ęsie 18—20, bite 15 — 18, indyki 20—25 @ 
ite 18 20 zł. у 

Ryby: liny żywe 650- 600, śnięte 500— 
520, szczupaki żywe 580- 600 śnięte 450 — 
500, leszcze żywe 600—620, śnięte 500 - 550, 
karpie żywe 600- 700, śnięte 5/0 550, ka- 
rasie „żywe (brak), śnięte (brak), oko- 
nie żywe 560—580, śnięte 450—480, wąsa- 
cze żywe 550 580, śnięte 400—450, siela- 
wą 400-420, sumy 450-+80,węgorze 700-800 
miętusy żywe 400—450, śnięte 350— 350, 
stynka 280—300, sandacze mrożone 500 
603, płocie 220—250, drobne 80—160. 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.30 — 2.40 
dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
any 330 — 3.40 dol. za pud. Siemię 
mane o czystošci 87 i pół proc. 1.20 dol. 

za pud. (n). 

DUŻY LOKAL 
przy ul. Mickiewicza, powierzchnia 
650 mtr. 2 wysokość 3.50 mtr. do 
wynajęcia Il piętro. Wiadomość: Biu- 
ro Reklamowe Grabowskiego, Gar- 
barska 1. —į 

  

  

NĄ UPOMINKI GWIAZDKOWE 
obrazy, przybory do pisania, albumy, pióra złote, 

kieszonkowe, wyroby alabastrowe, 

biurkowa i skórzana. 

Ceny b. umiarkowane. 

     choinkowych. 
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ODSTĄPIĘ UDZIAE 
z powodu wyjazdu, w poważnem przedsiębiorstwie, 
z dużą przyszłością. Zgłaszać się osobom solidnym, 
mogącym przyjąć czynny udział w prowadzeniu 

  

SKŁAD MEBLI 
f Lokuciewski 

1 al. Nlileiska 3 
poleca w wiel- 
kim wyborze: 

od Zł. 24.— 
45,— 
30.— 

о. 00 
ЛОБ 
702 

„ 155— 
SDB 

„ 10.50 
stoły jadalne rozsuwane klu- 

bowe „ „ 85— 

oraz garnitury salonowe, sypialne 
męskie pokoje. 

  

  

Łóżka składane polowe 
metałowe na siatce 

Materace z morskiej trawy 
sprężynowe 

Otomany 
Kozetki 
Szafy ubraniowe z bieliźniarką „ 
Kredensy 
Krzesła wiedeńskie wielki wy- 

bór „ 

Uwngn, rodzice 
NAJŁADNIEJSZE wyroby z 
NAJLEPSZYCH  materjałów 

PO NAJTĄŃSZYCH cenach 
są 

uczniowskie i dziecinne 
ubrania 

firmy 

Warszawski magazyn 
Wilno, ul. Niemiecka 1, obok hotelu 

Sokołowskiego. 

   

Pamiętać należy 
że  najsolidniej i najtaniej kupić 

można najelegartsze 

FUTRA MĘSKIE i 
PŁASZCZE futrzane DAMSKIE 

tylko w firmie 

P. LAŃCMAN 
Wilno, Wielka 56, 
Tamże najbogatszy wybór ubiorów 

męskich i smokingów. 

Gofowe i na obsfalunki. | 

Nadeszły już! 
Wszystkie Towary Świąfeczne 
NA WIGILJĘ! Miód, Mak, Grzyby. 

Oliwa, Konserwy, 
KOMPOTY! Śliwki, Gruszki, jabłka, 

Abrykosy, Brzoskwinie 
ŚŁODYCZEI 

WINO! 

Karmelki, Orzechy, 
Pierniki, Marmoladki. 
Wyborne! Winogrono- 
we i Owocowe, Wy- 
trawne i Deserowe. 
Czyste i Gatuokowe, 

Koniaki, Rnmy, Likiery 
Zagraniczne i Krajowe. 

DOM HANDLOWY 

Bracia Gołęhiowscy 
Trocka 3, telefon 757. 06£5-0 

WŻDÓRK KAKA MOCE ECB DT BA UGA LEW | 

  

  

LLES"Ogg 

  

  

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 
Kasa czynna od g. 3 

Od dnia 19 *o 23 grudnia 1929 r. włącznie bącą wyświetlane filmy: 

„REPUBLIKA PIRATÓW 
Dramat w 12 aktach z życia współczesnych korsarzy. W rolach głównych: MARIETE MILLNER, 
CORRY TREVOR i ZYGFRYD ARNO. Nad program: „DZIENNIK PATHE Nr 22*. 

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. я е 

Nocne życie „Złotej młodzieży”. 

Premjera! Przebój erotyczny. 

JW NOCNYĄ LOSALUC 
Pctężny, porywający d'amat erotyczny cierpień i miłości. 

W roli głównej wielka tragiczna 
Wzruszającą treść, 

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

  

  

KINO-TEATR 
„MOLLYWGOD* 
—__Mickiewicza 22. 

jDziśl Nasza rovaczka 
POLA NEGRI w filmie „ŃIŁOÓSTKI AKTORKI 
ei partnerami są: NILS ASTHER i PAUL LUKAS. Specjalna ilustracja muzyczna. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.25, 

  

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

NIE O$ZUKAS$Z ŻONY Kino - Teatr 

„Sionee“ 
ul. Dąbrowskiego 5 NITA NOLDI, AGNES AYRES, 

cie mężowie zdradzać żon swoich, 
bo się wam to i tak ale udal 

N 
Gjdzie cjabeł n'e może tam pośie- niewiasię... To też nie probój- 

ad program: Rekord 
techniki i humoru 

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

wiadomości filmo- 2 
wych. 

? ? 71 oraz tygodnik 

  

  

   
   
   

     
  

OsiataieStowoTechniki! 

Najbardziej ekonomiczne 
w zużyciu paliwa ne ktl- 

kowych łożyskach S. K. 

F. szwedzkie ropowe 

motory„ELLWE*systemu 

„DOSŁA% 1 
Bezpośrednie wyłączne 

zastępstwo na woj: Wi- 
lefskie, Nowogródzkie i 

> Białostockie. -_ 

DOGODNE DŁUGOTERMINOWE SPŁATY. 

CENY BEZKONKURENCYJNE. Poszukuje się ajentów 

Biuro Techniczno- Handlowe i Robót inżynieryjnych 

St. Stoberski 
Wilno, Mickiewicza 27, tel 1247. 

24 

" 2 
BMAREZEZEDAA 7 

Ostrzeženiei 
Ostrzega się przed naśladownictwem portretów „Semiemail“, 

wypukłych i powleczonych masą celuloid., których wyna- 

lazek jest wyłączną własnością firmy „MODERNE* w Kiel- 

cach, chroniony świadectwem ochronnem Urzędu Patento- 

wego Rzecz. Pol, Nr. 1113. 

Wszelkie usiłowania naśladownictwa będą ścigane z całą 

bszwzględnością sądownie 

Zakład porfrefowy i fafograf. 
6) 

„MODERNE 

    

£ 

e 

Sklep sukna, jedwabiu i manufakiury 

CALEL NOZ NIERIECKA 19 pin ) 
nadzwyczajny 

Wielki wyprzedaż resztek 
i wysortowanyeh towarów 

jedwabi, wełny również materjałów na ubrania męskie i płaszcze 
Я . 

EMU Z wieikim 
> TTT NRP 

inas A APE OWE Sie 

i 

   

   

tkaszerka Smfałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
Jczny DR zmar< 
szczki, piegi, wagry, 
łupieś, brodawki, KU. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

88 lometyka BE 

Gabinet 
R ! k 

no, 
Mickiewicza 31 m. 4, 

kobiecą kon- 
serwuje, dosko- 

U Ц 

  

Benedyktyński 3/4 1.3 zł . Odświeża, usuwa 

SOKI asi aisčių o 4 | 400 i i 29 „MMS 
Szlachecki £ ae aso (k Kielčėjiūno 39 grudota 1923 1. ry. Wypadanie wło- 
Kasztelański 3/4 1, 5,00 p sów i łupież.  Naj- 

й Bernardyfski 3/ | 650 : :&:‘“Ё, zdobycze ko- 

ог° ИАНО НОИ 2Е WINA francuskie od 5 zł. 5 W. Z. P. 43 

polecą firma i 7 

e “ KOBIEC 
| Zoledryński ||Ra GWIAZDKĘ radcy > 

4 PERFUMERJA WYKWINTNA Re cie IGR 

„olejowa wiadukt KASETKI PODARUNKOWE przyciemnianie brwi, 
GARNITURY KRYSZTAŁOWE Leczniczej: | GESJBe 

PRZYRZĄDY DO MANICURE ii nę ztolewiczewa i 

ROZPYLACZE ETC. ETC. Mai 
WIELKI;WYBOR. GWAAYAB 

skład ul. Mickiewicza : 

I PRUŽANA * | io | з 

  

interesu. Kapitał 2.000 — 3000 dolarów. Adres w 
Biurze Ogłoszeń S. Jutana Wilno, ul. Niemiecka 4 

tel 222. —0 
ma 

| RUDA BABYBGBA GOWASŃECAGE zrzesza | 

PIANINA i FORTEPIANY 

  

Vis-x-Vis Hot. „Gieorge'a*. 

Wam 8 

WINA 
  

  

KRAJOWE 

212 — 5— 

krajowych i zagranicznych 
poleca 

Ww WĘCEWICZ 
Mickiewicza 7, tel. 10-62,   

powodu wyjazdu 
sprzedaje się 

Śpiesznie skłep bła- 
watno”gala' teryjny w 
ruchliwem miejscu z 
wyrobioną klijentelą. 
O adresie dowiedzieć 
się w Biurze St. Gra 

  

bowskiego,  Garbar- 

mag ca, Francuskie NE К 
2] $|  Węglerskie 2 |-- Pianina 
Sis Miszpańskie | |zš (S Aba 3 
Е Ua ая 
WÓDKI, LIKIERY, KONIAKI i RUMY tirm S 

ÓŻNE 
BAWAARYE 

abatem 

  

    

  

  
Na Święta! 

MIÓD naturalny lipcowy Zł. 3 50 kg. 
x „ leczn. biały „ 3 80 

MAK ogrodowy słodki „ 80 , 
GR4YBY SUSZONE cd » в 
RYDZE solone Bi ŚLEDZIE zwykłe i królewskie. 
ŁOSOŚ WĘDZONY wyborny. 
KONSERWY z ryb i jarzyn. 
OLIWA najprzedniejsza nicejska 

i włoska 
KOMPOTY: śliwki, gruszki, jabłka, 

brzoskwinie i morele 
BAKALJE: daktyle, figi, zefiry, mar 

meladki, karmelki, orzechy i 
migdały pryncesskie , 

PIERNIKI: miodowe po Z. 280 kg. 
WÓDKI czyste i gatunkowe, konia- 

ki, rumy, nalewki i likiery” 
WINA krajowe i zagraniczne 

zawsze najlepsze 
MIODY K. Myszkowskiego 

od Zł, 3' - butelka 
WĘDLINY wiejskie i półgęski 

wędzone. 

INDYK! TUCZONE 
świeże po Zł.-3*50 kg. 

P-OLECA 

I. JANSZEWICZ 
Zamkowa 20-a, felefon 8-72, | 

ae] B 
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Ostrze nożyka de- 

cyduje o dokładnem 
ogoleniu 

1 dlatego nožyki Gillette wykonane 
z najlepszej stali i wyostrzone Z ma- 
iematyczną dokladnošcią, golą wielo- 
krotnie i znakorhicie. 

z
s
 

Miej zawsze zapas nożyków 

Gillette. 

     
Lokaty 
pieniężae  najdo. 
godniej zalatwia z 
pełną gwarancją 
Dom H.-K. „ 
chęta*  Mickiewi- 
сга 1, tel. 9-05 

gubioną książkę 
wojskową rocz. | 
nik 1902, wyd. 

przez P. K. U. Wilno, 
na imię  Judyckiego 
Konstaatego. unieważ- 
nia się. —t 

—— 

gubioną książkę 
wojskową, rocz- 

    
     

  

   

światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (cie mali ZAABOZNKZ DRO 50000 SBOPRRO: WZZSTWYDIKGCY nic wsoólnego 2 firmą Bracia A. i K. Uibi er) 8 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAS,g- 

nik 
  1902, wyd. 

: gubiono tymcza- Przez P. K. U. w Wil- 
z Warszawy przyjmuje Z sowe świadectwo nie, na imię Wacława 
froterowanie i wiur- z ukonczenia P,Jankowskiego, unie-- 
kowanie podłóg. Ro S$. T. w Wilnie w r.waźnią się. —1 
bota solidną i tania 26, na imię Francisz- 
Adres: Szpitalna 10[12 ka Zdankiewicza, unie- 
m. 23, —Q ważnia się. —0 

Froter "W. Borkowski 
Wilno, Mickiewicza 5 tel. 372. Filja: Ś to Jańska 1 tel. 37 
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Wilno 
K. Dąbrowska ul. Niemiecka 5 m. 6. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 
| RODU ROKU REGA JG AUDUKUGZWAOOGADOUJ GUM А ” 

=
 

      

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“, Kwaszełna 23.  


