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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
| Redakcja rękopisów sie zamówionych nie zwraca. Administra- 

cja mio uwzgiędaia zastrzeżcć co do rozmieszczenia 

- Brot. Bartel olizym:! misję tworzeniń rządu 
Pro. Bartel d nasze 

stanowisko 
Telefonem z Warszawy. 

Prof. Bartel podjął się formowania 

gabinetu. Wszelkie sądy o wyglądzie 

tego gabinetu j o polityce przyszłego 

Premjera byłyby przedwczesne. Uspa- 

kajająco na nas działa ten fakt decydu- 

jący, że tak czy inaczej rządy spoczy- 

wają w rękach Marszałka Piłsudskie- 

go 

Już konferencja w Sali Rycerskiej 

przekonała nas, że nadanie Polsce 

konstytucji zgóry staje się nieaktnal- 

ne. W naszym "artykule poświęconym 

tej konferencji wypowiedzieliśmy zda: 

mie, że należy dobrą wolę stronnictw 

opozycyjnych do zmiany konstytucji 

jaknajrzetelniej zdyskontować, jakkol- 

wiek nie tailiśmy sprzed czytelnikami 

naszych obaw na temat, czy jstotnie 

ta dobra wola opozycji wytrzyma pró: 

bę czasu. Zwrócenie się do prof. 

Bartla jest objawem ;potwierdzającym 

naszą djagnozę o konferencji w Sali 

Rycerskiej. Prof. Bartel w swoim po- 

żegnalnym wywiadzie,  zwróconym 

przeciwko naszemu „Słowu* potępił 

pomysły oktrojowania konstytucji. 

Czas i prasa polska wszystkich 

odcieni przekonała nas, żeśmy byli 
odosobnieni zupełnie w naszem żą- 

daniu oktrojowania skonstytucji. Cóż 

nam pozostaje? Pozostaje nam lojal- 

nie obserwować: pracę prof. Bartla, 

który chce do naprawy konstytucji 

doprowadzić inną drogą. Daj Boże, 

aby Mu się udało. Dobrze się wtedy 
zasłuży przed Ojczyzną. Wszyscy lu- 

dzie dobrej woli w tej naprawie kon- 

stytucji powinni prof. Bartlowi do- 
pomėc. 

Sądzimy jednak, że rola prof. 
Bartla będzie niezwykle trudna, ciężka 

i ciernista. Stałaby się ona z trudnej 
lekką, gdyby prof. Bartel chciał zejść 

z drogi naprawy konstytucji, a zajął- 

by się dalszem jej pogarszaniem. O, 

wtedy miałby zapewnione poparcie 

całej lewicy i wszystkich tych, którym 

na sile, potędze i mocarstwowości 

Polski nie zależy. Doktryny lewicowe 

zmierzają bowiem w kierunku djame- 

tralnie przeciwnym od tego, co po: 

trzebne jest Państwu naszemu. 

Jedno, co budzi w nas pewne oba- 

wy, to polityka ekonomiczna prof. 

Bartla. Nie była ona dobra w cza- 

sach kiedy był premjerem. Ale sądzi- 
my, że jak czasy Się zmieniają, tak 

zmieniają się i Judzie, Niewątpliwie 

pod tym względem ten rzetelny patrjo- 
ta i tęgi pracownik, jak zawsze nazy- 

waliśmy prof. Bartla, Spostrzegł już 

niektóre swe błędy i nie zechce ich 
powtarzać teraz, gdy przychodzi do ste- 

ru Państwa po dłuższym namyśle. Cat. 

Ambasador króla Ifalji na Zamku 
WARSZAWA. 21.XII. Pat. Dnia 18 

b. m. ambasador Rzeczypospolitej w 

Rzymie wręczył w Turynie J. Kr. Wy- 

kości księciu Piemontu, następcy tro- 
nu włoskiego odznaki orderu Białego 
Orła, nadane mu przez Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i przywiezione 

przez specjalnie w tym celu wydele" 

gowanego p. radcę Michała Mošcic- 

kiego. W związku z powyžszem 

ambasador J. K. M. króla Italji hr“ 
Martin Franklin zosta! przyjęty przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na 
audjencji prywatnej, w czasie której 

wyraził w imieniu i z polecenia J, Kr. 

Wys. Księcia Piemontu podziękowa- 
nie Panu Prezydentowi za to oOdzna- 
czenie. 

  

PODZIĘKOWANIE. 
D-rowi Władysławowi Szemisowi 

za. gorliwą i serdeczną opiekę na- 
demną w czasie mojej ciężkiej cho- 
roby — składam Mu tą drogą z ca- 
am m aa Dzięki 

o zabiegom lekarskim jestem 
dziś zdrów ! 

Włodzimierz Sakowicz. 

WARSZAWA. 21. 12. (PAT). PAN PREZYDENT RZECZYPOSPOLI- 

TEJ] WYSTOSOWAŁ W DNIU 21 BM. PISMO TREŚCI NASTĘPUJĄCEJ: 

DO PANA PROFESORA DR. KAZIMIERZA BARTLA WE LWOWIE. 

PORUCZAM PANU MISJĘ UTWORZENIA NOWEGO RZĄDU. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) IGNACY MOŚCICKI. 

Warszawa 21 grudnia 1929 roku. 

List Prezydenta Rze zypospoliłej do premjera Świtalsklego 
WARSZAWA, 21XIL. PAT. łPan Prezydent Rzeczypospolitej 

wystosował do p. premjera Świtalskiego 'list następującej treści: 

Do Pana Prezesa Rady Ministrów dr. Kazimierza Śwital- 

skiego. 
Szanowny Panłe premierze! 
Nie mogę oprzeć się chęci dania wyrazu wdzięczności mej 

wobec Pana za całą działalność Pańską na ;stanowisku prezesa 
Rady Ministrów. Szczególałe jestem zobowiązany: tem, że z ta- 

kiem zaparciem się siebie potrafil Pan, dotychczas wytrwać w 
tak ciężkiej dla siebie sytuacji podczas przedłużającego się sta- 
nu przesilenia, że potrafił Pan to uczynić, nie dopuszczając, by 
przesilenie rządowe stało się przesileniem wewnętrznem. Nieraz 
podczas tych trudnych dla mnie dni byłem myślą z Panem, z 'ca- 

łej głębi współczując. Jednakże zmuszony jestem jeszcze prosić 
Pana, ażeby zechciał Pan ponosić ten trud dalej, nim nowy ga- 

binet będzie utworzony. 
Warszawa, 2! grudnia 1929 roku. 

(-) Ignacy Mościcki. 

Pogłoski © warunkach prof. Barila 
WARSZAWA. 21. 12. (tel. wł.. Słowa*) Kuluary, sejmowe są przepełnione z powodu 

zakończenia przesilenia jprzez powierzenie misji tworzenia gabinetą prof. Bartlowi przedzi- 
wnemi pogłoskami. Jedną z nich powtarzamy: 

Prof. Bartel podjął się jakoby misji tworzenia gabinetu pod 4.ma warunkami: 1) że 

będzie „rzeczywistym premjerem, 2) że będzie unikał zatargów z lewicą sejmową, 3) że 
wprowadzi zmianę do projektu konstytucji opracowanego przez BB, 4) że reaktywuje ko- 
misję do walki z nadużyciami. ! 

Jeśli powtarzamy tę pogłoskę, której nie dajemy wiary, tą tylko dla tego, | że ma się 
ona ukazać jutro w sąeregu warszawskich pism porannych. 

Jubileuszowa msza Papieża Plusa Xi 
CITTA DEL VATICANO, 21.XII. PAT. Z okazji ,50 rocznicy odpra- 

wienia pierwszej mszy Ojciec Świę y odprawił dziś w bazylice Św. Piotra 

mszę jubileuszową w obecności świętego kolegium .kardynałów, korpusu 

dyplomatycznego, akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, licznych bisku- 

pów i prałatów oraz olbrzymich tłumów publiczności. Zebrani w Bazylice 
entuzjastycznie witali przybycie Ojca Świętego. 

ODSŁONIĘCIE OŁTARZA W KOŚCIELE KAROLA BOROMEUSZA 
RZYM. 21. 12. (PAT). O godz. 5 po południu w kościele Karola Boromeusza odbyło 

się odsłonięcie ołtarza na pamiątkę jubileuszu papieskiego. Uroczystość odsłonięcia odbyła 

się w obecności legata papeskiego kard. Pompiliego, korpusu dyplomatycznego, przedstawi 

cieli władz cywilnych rzymskich. Kard. Pompili udzielił zebranym papieskiego błogosławień 
stwa, poczem chór Polifonica Romana pod dyrekcją msr. Rafaela Casimiri wykonał pie- 
nia religijne. 
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Kryzys finansowy Rzeszy 
KANCLERZ MULLER UZASADNIA KONIECZNOŚĆ ZACIĄGNIĘCIA 

POŻYCZKI. 
BERLIN. 21. 12. (PAT). Reichstag obradował dziś nad projektem usta 

wy upoważniającej rząd do utworzenia 450 miljonowego funduszu specjalnego 
na umorzenie nieskonsolidowanego długu Rzeszy. W czasie dyskusji kanclerz 
Mueller wygłosił przemówienie, w którem wskazał między innemi, że projekt 
ustawy upoważniającej zmierza w konsekwencji do usunięcia niebezpieczeńł 
stw grożących doraźnej reformie finansowej z powodu rozbicia rokowań po- 
życzkowych rządu z zagranicą. Fakt iż zamiast ministra finansów Hilferdinga, 
jako kierownika właściwego resortu, przemówienie wygłosił kanclerz Rzeszy, 
był żywo komentowany. 

Protest kupców niemieckich przeciwko zarządzeniom 
rządowym. 

BRUKSELA, 21 XII. Pat. W związku z ogłoszoną niedawno prokla- 
macją, protestującą przeciwko projektom zarządzeń, krępujących—zdaniem 
kół handlowych—swobodę handlu, niemal wszyscy kupcy zamknęli sklepy, 
kinematograiy pogasiły Światła zewnętrzne i t. d. Podobne zajścia miały 
miejsce w Lićge i w innych miastach. 

Koleje wniosku o votum nieufności dla min. skarbu 
BERLIN. 21.XII. Pat. Zgłoszone przez frakcję niemiecko-narodową 

Reichstagu votum nieufności przeciwko ministrowi skarbu zostało wczo- 
raj jak donosi „Berliner Tageblatt“ — przez wnioskodawców niespodzianie 
wycoiano. jak dotąd, jedynie komuniści wnieśli przeciwko całemu gabine- 
towi votum nieufności. 

Hilferding sam zgłosił dymisję 
BERLIN, 21 XII. Pat. Gabinet Rzeszy zebrał się dziś o godzinie 3 ej 

po”południu na posiedzenie, na którem rozważał sytuację polityczną w 
związku z zagadnieniem reformy finansowej. W toku tych rozważań mini- 
ster finansów Hilferding zgłosił na ręce kanclęrza Rzeszy prośbę o zwol- 
nienie go z zajmowanego stanowiska. W kołach politycznych przypuszcza- 
ją, że tymczasowe kierownict«o ministerstwa finansów Rzeszy powierzone 
będzie obecnemv ministrowi gospodarki Moldenhauerowi, o ile nie da się 
jeszcze dzisiaj powziąć decyzji w sprawie ostatecznego obsadzenia teki mi- 
nistra finansów. 

Hindenburg przyjął dymisję min. Hilferdinga 
BERLIN, 21.XII. PAT. Biuro Wolifa donosi, że prezydent 

Hindenburg przyjął dziś na wniosek kanclerza Rzeszy Miillera 
prośbę ministra finansów Rzeszy Hilferdinga o zwolnienie go z 
zajmowanego stanowiska. я ' 

Memorandum francuskis 0 rozhrojeniu na merzu 
PARYŻ, 21 XII. Pat. Rząd francuski wystosował do rządu angiel- 

skiego memorandum, w którem przedstawia ogólną tezę Francji w sprawie 
rozbrojenia na morzu. Memorandum stwierdza, że rozbrojenie na morzu 
jest jedynie częścią powszechnego ograniczenia zbrojeń i dlatego winno być 
uregulowane przez Ligę Narodów łącznie ze sprawą zbrojeń na lądzie 

i w powietrzu jako współzależnych ze zbrojeniami na morzu. W dalszym 
ciągu memorandum zaznacza, że żądania Francji, dotyczące tonnażu, będą 
oparte na jej potrzebach. Problemat rozbrojenia na morzu winien być roz- 
ważany jako funkcja gwarancyj bezpieczeństwa nieodzownych dla każdego 
z krajów zainteresowanych. 

Dzisiejszy numer zawiera 6 stron 

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

A. Łaszuk. 
NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

SŁONIM — Księ: 

WOŁKOWYSK — 

gr. 

  

Obrady Sejmu 
POSEDZENIE IZBY POSELSKIEJ. 

WARSZAWA. 21. 12. (PAT). 65 posie- 
dzenie Sejmu z dnia 21 grudnia 1929 roku. 
Przy pierwszym punkcie porządku dzienego 
zabrał głos pos. Krzyżanowski (BB) który, 
jako sprawozdawca komisji skarbowej, zre- 
ferował nowelę do ustawy o wymiarze i pobo- 
rze podatku od nieruchomości w gminach miej 
skich oraz od niektórych budynków w gmi- 
nach wiejskich. Ustawę przyjęto w drugim i 
trzecim czytaniu. 

REGULAMIN OBRAD SEJMOWYCH. 

Z kolei pos. Lieberman (PPS) w imieniu 
komisji regulaminowej i nietykalności posel- 
skiej zreferował wnoski w sprawie zmiany re- 
gulaminu obrad sejmowych. Mówca zazna- 
czył na wstępie, że wprawdzie wnioski nie są 
wynikiem rewizji całego regulaminu, lecz we 
dług niego mają wartość trwałą i gdy doko- 
nana zostanie rewizja konstytucji, wówczas 
nastąpić musi siłą rzeczy rewizja całego re- 
gulaminu. Następnie referent omówił ważniej 
sze zmiany, a między innemi sprawę kiedy 
zaczyna się czas trwania mandatu poselskie- 
go, pominiętą dotychczasowym regulaminem. 

Dalej zaznaczył, że proponuje się nowy art 
12, orzekujący, iż zmiana sesji sejmowej nie 
ma wpływu ani na skład władz sejmowych, 
ani na skład komisji. Zasadniczą jest popraw 
ka do art. 15, uniemożliwiająca odrzucenie 
projektu rządowego w pierwszem czytaniu 
bez odsyłania do komisji. Mówca przypomina, 
że wypadki takie zdarzały się w naszym Sej- 
mie ale są one niewłaściwe, gdyż rządowi 
przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej 
narówni z Sejmem. Niedopuszczenie więc 
wniosku rządowego do obrad komisyjnych 
jest ograniczeniem prawa inicjatywy ustawo 
dawczej rządu. Następnie mówca omówił po- 
prawkę, dotyczącą odrzucenia przez sejm po- 
prawek Senatu. Dotąd było tak, że jeżeli nie 
znalazła się większość 11/20 za odrzuceniem 
poprawki Senatu to cała ustawa wskutek tego 
odpadała. Obecnie zaproponowana jest popra- 
wka, która głosi, że zmiany w projekcie pro 
ponowane przez Senat są przyjęte, jeżeli nie 
zostaną w sejmie odrzucone większością 
11/20 głosów. Co się tyczy następnych po- 
prawek, to mają one na celu usprawnienie apa 
ratu sejmowego. Jeżeli chodzi specjalnie o ko 
misję budżetową, to Sejm może ustalić termin 
do zakończenia jej prac, a jeżeli nie będzie 
dotrzymany, to marszałek może wnieść na ple 
num preliminarz budżetowy w przedłożeniu 
rządowem i wyznaczyć sprawozdawcę. 

Pos. Podoski (BB) podtrzymuje obecnie 
stanowisko BB, zajęte na komisji, zaznacza- 
jąc, że pośpiesznie dokonywana zmiana regu- 
laminu choćby nawet słuszna, nie jest wła- 
ściwa. Klub B. B. 
nie zgłasza przygotowanego przez siebie pro- 
jektu nowego regulaminu Sejmu i Senatu, wy 
chodząc z założenia że wpierw powinna na- 
51а pić rewizja konstytucji, a gruntowna zmia 
na regulaminu będzie musiała być dostoso- 
wana do nowego brzmienia konstytucji. Jeże- 
li klub BB zgłasza trzy poprawki do wniosku 
większości to czyni to dlatego, że nie chciał 
by aby regulamin wadliwy w jeszcze więk. 
szym stopniu został ogłoszony. Co się tyczy 
póprawek Klubu Narodowego o za mknięciu 
sesji, to klub ten nie wprowadza żadnego no 
vum. Ponieważ jednak — zdaniem klubu BB 
odpowiednie przepisy powinny znaleźć się w 
konstytucji, więc jest rzeczą przedwczesną 
wprowadzanie tych przepisów obecnie do re 
gulaminu. Z tych względów BB sprzeciwia się 
tej poprawce. Art. 80a wprowadza rzecz, któ 
rej niema w żadnym parlamencie, mianowicie 
możność uchwalania przez plenum Sejmu bud 
żetu bez przygotowania rzeczowego przez ko 
misję budżetową. 

„_ Pos. Wainyckij (Selrob lewica) sprzeciwia 
się wnioskowi o zmianie regulaminu. 

Pos. Zwerzyński w imieniu Klubu narodo- 
wego ponawia poprawki, które nie zostały u- 
względnione przez większość komisji. 

„ Pos. Zahajkiewicz (Ukr.) składa w imie- 
niu klubu Ukraińskiego i Białoruskiego dekla- 
rację, która głosi, że proponowane zmiany re 

Depesza min. Sfefsona 
do min. Zaleskiego 

WARSZAWA, 21.XII. PAT. Sekre- 
tarz Stanów Zjednoczonych nadesłał 
na ręce p. min. Zaleskiego depeszę 
następującej treści: 

Waszyngton, 19 grudnia 1929 ro- 
ku. jestem naprawdę szczęśliwy, že 
w czasie sprawowania * przezemnie 
urzędu została spełniona chęć  Sta- 
nów Zjednoczonych zamanifestowa- 
nia życzliwości i przyjaźni dla rządu 
polskiego przez podniesienie ich misji 
dyplomatycznej w Warszawie do ran 
gi ambasady. Z wielką przyjemnością 
przyłączam się do wyrażonego w 
pańskim uprzejmym telegramie  ргте- 
konania że ta decyzja przyczyni się 
do wzmocnienia jeszcze bardziej i za- 
cieśnienia serdecznych węzłów przy- 
jaźni tak szczęśliwie istniejącej pomię- 
dzy obu krajami. 

ś 

Podpisanie konwencji górniczej 
z Francją 

WARSZAWA. 21.XII. Pat. W dniu 
dzisiejszym w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych odbyło się podpisanie 
konwencji polsko-francuskiej w spra- 
wie umowy co do ubezpieczeń gór- 
niczych. Podpisana konwencja opiera 
się: 1) na zasadzie wzajemnego zrów- 
nania obywateli obu państw w zakre- 
sie ubezpieczeń społe'znych, 2) na 
zasadzie łączenia okresów ubezpiecze- 
nia na starość, na wypadek inwalidz- 
twa Oraz na wypadek Śmierci, 3) na 
zasadzie proporcjonalnego podziału 
pomiędzy obu państwami ciężarów, 
wynikających z ciągłości ubezpieczeń. 

gulaminu godzą rzekomo w interesy mniej- 
szości narodowej. Proponuje między innemi 
uzupełnienie art. 3 w tym duchu, aby posłom 
niepolskiej narodowości przysługiwało prayyo 
używanie w mowie i pismie języka ich naródo 
wości, językiem zaś kancelarji sejmowej pozo 
stałby język polski. 

Pos. Byrka (BB) broni swej poprawki do 
art. 81 uważając, że jest ona konieczna, bo 
nie można — zdaniem mówcy — pozwolić 
na to aby sprawy o wydanie posłów zalega- 
ły w komisji regulaminowej dłużej niż dwa 
tygodnie. Wszak bywało, że leżały u przewod 
niczących, lub u referenta po dwa miesiące i 
po dwa lata. 

Następnie przemawiali posłowie Winiarski 
(KI. Nar.) Grecki (Biał. KI. Chł. R.) i Róg 
(Wyzwol.) 

Po ukończenu przemówienia sprawozdaw= 
cy pos. Liebermana przystąpiono do głoso- 
wania. Izba przyjęła wszystkie rawki, pro- 
ponowane przez komisję regulaminową, od- 
rzuciła zaś wszystkie poprawki mniejszości i 
poprawki wniesione podczas posiedzenia. Nad 
Prawa pos. Chruckiego (Ukr) aby interpe. 
lacja mogła obejmować tekst skonfiskowzne- 
go artykułu w języku, w jakim artykuł ten 
był drukowany, głosowano przez drzwi. Po- 
prawkę tę odrzucono 122 głosami przeciwko 
101 Po przegłosowaniu wszystkich poprawek 
marszałek oświadczył że od tej chwili obowią- 
zuje już nowy regulamin. 

SPRAWA ZAJŚĆ 31 PAŻDZIERNIKA. 

      

Z kolei przystąpiono do trzeciego punktu 
t.j. do wniosku pos. Sławka o powołanie spe- 
cjalnej komisji dła zbadania zajść w Seim'e w 
dniu 31 października rb. Sprawozdawca pos. 
Podoski BB podkreślił, że ze stanowiska pra 
wa, obecnie w Polsce chowięzującego, w za- 
sadzie prawo przesłuchiwan:: świadków i rze- 
czoznawc 'w pod przysięgą przysługuje tylko 
sądowi orzekającemu. A zatem nadzwyczajną 
homisja sejmowa otrzymałaby według wnio- 
sku większości uprawnienia sądu orzekające- 
go. Mniejsześć komisji iegulaminowej była za 
tem, aby nienia nadewyc:*;v-] komisji 
były ana! zie do up''Ar'"hń_ osfministra- 
cyjnych, oowołanych do prz dzenia. dc- 
ipodzeń. Cv się tyczy zwa niania „4 1ai2m- 
nicy urzęowej, to w sądach istnieją zarządze 
nia, które «ubezpiecz ają *alsze zachowanie 
tajemnicy, m mo ujawnienia przed sądem. Te- 
go w 00 ««ym wniosku 1.2 widzimy. 

    

    

  

    

   

  

Pos. Zwierzyński (K!. nar.) pawcluje się 
na precedens, iż istnieje komis.ja do zbadania 
sprawy po'n':dów kolejowy :1. której nadano 
prawo zaprzysięgania świadków. 

    

Pos. Byrka (BB) wypow zda się przeciw 
«o wyposażeniu tej komisji w prawo przes 1- 
chiwania Świadków i r rznawców pca 
przysięgą. ke. ; Ё 

Po krótkiem przemówiea s pos. Zwierzyń 
skiego zabrał głos marsz. Da:zvński, wyjaśnia 
jąc w dłuższym wywodzie swersianow 
sprawie wątpliwości przy interpretacji art 2 
konstytucji, czy nadzwycza,”a komisja może 
być uposażona w prawo odbi przysię- 
gi. Marszałek powoływał się przy plej 
cedens wyposażenia w to prawo t.zw. komisji 
nadzwyczajnej drogowej, jako argument prz 
taczając, że skoro Sejm jest  równocześn 
władzą kontrolującą, to xomisia,  wyłonion 
przez Sejm, musi przez ani:egję być przyró- 
wnana do władzy wykonawcz”i. 

OŚWIADCZENIE POSŁA POLAKIEWICZA. 

   

    

   

Po PrZEROWESWA 2 marszaika ż::brał glos 

pos. Polakiewicz (BB oświadczając między- 
innemi, że za pośrednictwen przewodnicz 4ce 

go komisji regulaminowej «lub BB zwróch się 

   
   

    

do p. marszałka SA e opinji w spia 

wie wątpliwości konstyt są niniejszej 

sprawy i mniemał, że krok: zostanie 

potraktowany jako krok polit y i że przy 

  

wyjaśnieniach marszałka nie ymy polė- 

miki na temat postępowania tej innej stro- 

ny Wysokiej Izby. Jeżeli zwróciiśmy się do 

p. Liebermana, apelowaliśmy do iego wiedzy 
prawniczej, ale nie damy sobie 'mputować, że 

chcemy umniejszyć, czy zaciemnić sprawę. 

Stwierdzamyj że gdy chodziło o komisję do 
zbadania nadużyć wyborczych, rząd i BBWR 

ierając się na art. 34 konstytucji, w sposób 

nowczy zaprotestowałby przeciwko  prze- 
kraczaniu tego artykułu. Nie polemika wpto- 
wadziła mnie na trybunę lecz chęć kategoryc 
nego zastrzeżenia się żebyśmy wtedy, gdy 
klub poselski w drodze urzędowej zwróci się 
o opinję do marszałka Sejmu przez przewod 
niczącego komisji, nie potrzebowali przeżywać 

znowu takiego faktu, że marszałek sejmu od- 
powie nam jako partyjnik. : 

POJĘCIE WNIOSKU KOMISJI. 

Po przemówieniu sprawozdawcy pos. Po- 

doskiego, który sprostował pewne nieścisłe 

ustępy RED WIERA marszałka, przystąpio 
no do głosowania. |Poprawkę pos. Polakie- 
wicza, który proponuje aby zamiast ostat- 
nich dwóch ustępów uchwały, mówiącej, że 
komisji przysługiwać będzie prawo przesłu- 
chiwania Świadków i rzeczoznawców pod 
przysięgą, Oraz zwracania się do sądów o 
przesłuchanie świadk. w drodze rekwizycji tu 
dzież że na żądanie komisji władze przeložo. 
ne mają obowiązek zwalniać przestuchiwą- 
nych urzędników i oficerów od obowiązku 
dochowania tajemnicy urzędowej, wstawić 
zdanie, że „komisji przysługiwać będą prawa 
wynikające z art. 34 ust. ł konstytucji”, od- 
rzucono. Natomiast wniosek komisji przyjęto 
Zatwierdzono następujący skład tej komisji: 
posłowie Sławek, Podoski i Polakiewicz (BB) 
Barlicki, Lieberman (PPS), Putek (Wyzw.), 
Chrucki (Kl. Ukr.) Czetwertyński (Kl. Nar.) 
Wrona (Str. Chłop.) Marszałek wyraził ży- 
czenie by komisja jak najszybciej się ukonsty 
tuowała. ! 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI BUDŻE- 
TOWEJ. 

Z kolei marszałek zaproponował Izbie za- 
twierdzenie następujących terminów pracy dla 
komisji budżetowej: komisja budżetowa za- 
cząć ma prace nad budżetem 28 grudnia, a po 
winna je skończyć 31 stycznia 1930 roku. Izba 
terminy te zatwierdziła. Marszałek dodał na- 
stępnie, że z powodu braku czasu nie jest wy 
kluczone, że do drugiego czytania na plenum 
przychodzić będą budżety poszczególnych re- 
sortów w miarę załatwiania ich przez komisję 
budżetową w trzeciem czytaniu. Zamykając 
posiedzenie, marszałek życzył wesołych świąt 
posłom. O plenum następnego posiedzenia po 
słowie zawiadomieni będą drogą pisemną. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarńia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

     

    

    

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiego. 
Kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch”. 

i Naucz, 

Mickiewicza 12. 
s 

D.. Lubowskiego, ul. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz jednoszpaltowy na srronie EA Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
| ia aeg gr 3 w CoA aaa Raf ac o 2 proc Ereto 

Zagraniczne proc. drożej. cyfrowe i tabelaryczne o proc. drożej. Administrac. przyjmuje zastrzeżeń co do 
ogłoszeń. miejaca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 Zroszy. 

PII OZAWY EKSA | 

WIEG w PARYŻU 
PRZECIWKO POGWAŁCENIU TRAKTATU 

WERSALSKIEGO. 

PARYŻ. 21. 12. (PAT). Komitet narodo- 

wy, ukonstytuowany w celu przeciwdziałania 

projektowi ewakuacji Nadrenji i oddania Niem 

com zagłębia Saary, zorganizował wiec w ce- 

lu założenia protestu przeciwko pogwałceniu 

traktatu wersalskiego t przeciw polityce od- 

stępstw, która prowadzi Francję do nowej 

wojny i spowoduje ostateczną jej ruinę. 

Przed kilkotysięcznem audytorjum mówcy 

wykazywali szkodliwe konsekwencje dla bez 

pieczeństwa Francji prowadzonej przez nią 

obecnie polityki. W imieniu byłych kombatan 
tów polskich zabrał głos prezes paryskiego 

Sokoła dr. Brabander. Polska — powiedział 
on — trzyma się na stronie od walk wewnę 

trznych, która toczą się w innych krajach. żą 
da jednak, aby zachowywano się podobnie i 

do sporów, które wynikają na własnej jej zie- 
mi. Co się zaś tyczy polityki międzynarodo- 

wej, kwestja przedstawia się inaczej, gdyż 
wszystkie narody są w równej mierze zainte- 

resowane w utrzymaniu pokoju, tego najwyż 
szego dobra ludzi kulturalnych. Otóż powsta- 

je zapytanie, jakim sposobem może być utrzy 

many pokój, skoro traktaty, które go ustali- 

ły, mają stracić moc obowiązującą w 10 lat 

po dniu, gdy zamilkły armaty i przestała się 
lać krew. Z tego więc powodu energiczna ak- 
cja pokojowa przyniesie korzyść wszystkim 

krajom sojuszniczym. Polska zdecydowana 

jest bronić się do upadłego. Żaden naród wię- 

cej od niej nie pragnie, aby wzmocniły się do- 

brodziejstwa pokoju. Żaden z nich nie uczynił 

tyle poświęceń w imię pokoju, co Polska, lecz 

jeżeli ma grozić jej kiedy perspektywa rewi- 

zji granic, to Polska bronić się będzie z bro- 

nią w ręku, wedle starego hasła: „Żyć wol- 

nym lub umrzeć". 

Przyjęto następującą rezolucję: 8 tys. oby 

wateli fracuskich, którzy zgromadzili się pod 

przewodnictwem gen. Mordacqua, uważając, 
że z wszystkich gwarancyj spłat odszkodo- 
wań i bezpieczeństwa, które dawał Francji tra 
ktat wersalski, pozostały jedynie okupacja Na 
drenji i eksploatacja zagłębia Saary, uważa. 
jąc również, że Niemcy nie dotrzymały zobo- 
wiązań nałożonych na nie przez traktat ani z 

punktu widzenia finansowego, ani z punktu 
widzenia wojskowego, polecają  przedstawi* 
cielom ludu sprzeciwić się wszelkim rokowa. 
som, tyczącym się Saary przed rokiem 1935 
jak również przedwczesnej ewakuacji Nadre- 
nji, zanim Niemcy nie zadość uczynią wszyst- 

kim zobowiązaniom, które nakłada na nie tra 
ktat wersalski. 
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UI. Mickiewicza 4. 

Poleca 

MA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA 
Najwytworniejsze 

CZEKOLADKI 
JADALNE MARCEPANY 

NA CHOINKĘ 
Ozdobne figurki czekolado- 
we, duży asortyment kar- 

melków i perników 
Wielki wybór 

PIĘKNYCH BOMBONIEREK 
Niezrównanej jakości 
NERBATĘ 

Firmy „KIACHTA” 
bi RY 

Ok oe“ „Arabia 
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Ghobofa w parlamencie aa | llemi św. i bliskiego Wschilu GZEDZEZZZURNENIY <. 
POŁOŻENIE LUDNOŚCI POLSKIEJ W CZECHOSŁOWACJI NIE JEST ZBYT pm “% Urlop generalnego sekretarza ^ в ! 1 

POMYŚLNE. : ЛА : me SĄ wysokiego komisarjatu brytyj- N a S w ! ę t а! ы 
PRAGA. 21. 12. (PAT). W czasie dyskusji sejmowej nad oświadczeniem rządowem m a skiego w Jerozolimie. 

zabrał również gtos poseti polski Chobot, który wyraził żal, że musi skarżyć się na zacho. Sekretarz generalny wysokiego ko- MIÓD naturalny lipcowy Zł. 3 50 kg 

E E S ak Ci » = misarjatu brytsjstiedo i lepi able, p „ leczn. biały „380 „| 
strjackiej biurokracji. Urzędnicy ci popierają czechizację ludności įpoiskieį i niekiedy poma- ВВ Luke, wyjechał na pięciomiesięczny | MAK ogrodowy słodki „1-80 „| 

gają im w temi urzędy miejscowe. Ludność polska jest zupełnie lojalna wobec _ państwa || A į : ' . urlop. Czy powróci na swoje stano- GRZYBY SUSZONE od „7*-—- „| 
czechosłowackiego i dlatego ma. prawo domagać się „dla siebie równych praw i jednako Ba ё z k ‚ EE sj wiskc? Olo pytanie które Stawia so- RYDZE solone = 

Wyż seu CR, PRE CORE ADEL m н т ат RENE „ SM bie opinja publiczna Ziemi Świetej, | ŚLEDZIE zwvkie i królewskie. vaga о aa Poke Pia rj sata wyć jo „CZTERECH DJABKÓW" od jum w ka „HELIOS" g NV Ska кач ror: | ŁOSOŚ WĘDZONY bora 
е I Ф н chów sierpniowych w Palestynie w rę- z ry jarzyn. 

NV V liao EO Ao rze AAA przenoszeni są do Czci p PO OŁ a kach La Baaliogala się kieżowe OLIWA najprzedniejsza nicejska 
3 ga Morawy, na Sek zaś osyfa się. kolejarzy, rtarodówości czeskiej. eo SAT amas  Kictwo rządów nad krajem. Zarzucają i włoska 1 
zaznacza dziel mowca aby pizy przydzielaniuzjėmi podėtas tetormy rolnej twzględniane uuu. mu brak przewidywania oraz energji | KOMPOTY: Śliwki, gruszki, jabłka, 
z w pełnej mierze o» ziemię rolników polskich. Również wiele trudność czyni i i Golazdbe į w tłumieniu tragicznej rewolty. Gdy brzoskwinie i morele 
30 A ara EB ÓW AOR: przed kilkunastu dniami stanął w.ha- | BAKALJE: daktyle, figi, zefiry, mar 

A т jan A e A weta jego Do spe MiOrO ColuóCIiwe wap rakterze świadka przed komisją Śled- meladki, karmelki, orzechy i 
Pt Sr 2082030 Kao Ok Sim ai аиС поуПО УЮ czą, celem wykazania co zrobił dla migdały pryncesskie 

bahour Party myśli a nowych wykórach Wilno, PONAR PETE yada 7 UIRLAL O toć LO > > adwokat—Żyd czynił mu ciężkie za- | WÓDKI czyste i gatunkowe, konia 
NDYN, 21 XII. Pat. Organ Labour Party „Daily Herald“ a za nim 5 rzuty. Nie jest wcale tajemnicą, że ki, rumy, nalewki i likiery” 

cała prasa rozważa możliwość rozwiązania parlamentu i przeprowadzenia MICKIEWICZA sjoniści na niego składają odpowie- | WINA krajowe i zagraniczne jak 
na wiosnę nowych wyborów. Centrala Labour Party wydała dzisiaj instruk ь dzialność za wypadki Sierpniowe i ze zawsze najlepsze 
cje do oddziałów okręgowych w sprawie poczynienia przygotowań do tel. 873. kilkakrotnie domagali się jego dymi- ; MIODY K. Myszkowskiego 
ewentualnych wyborów. sji. Arabowie natomiast za przedmiot od Zł. 3' — butelka 
ZE W - РОБ : Ёч'ноіси oe obrali samego wyso- Ma wiejskie i półgęski 

ĘTA polecamy r > я lego komisarza i są zapewne bar- wędzone. 
BROWARU p i WW 0 Dawniej J. В. зЕ @ A L L Sp. Akc. dziej logiczni, ponieważ Luke był w IN DYK! TUCZONĘ 

DUŻY WYBÓR: istocie tylko wykoaawcą polityki Sir 
r 66 5-44 PERFUMERJI. KOSMETYKI ROZPYLACZY, PRZYBORÓW || Chanceller'a. Panuje tu przekonanie, Świeże po Zł. 3:50 kg. 

99 4) tei: ) 14-95 : МАО MANICURE, NESSESEROW etc. ; że sekretarz generalay padnie ofiarą, POLECA 

| 6-72 @ B Noidy kuooiato Ma dł. 20 corzym. gratis oryginal aparat, GIGŁET R Dla uspokojenia gniewu Żydów trze. ° ; oo ИУЕ m . а znaleźć kozła ofiarnego. Guberna- 
$ „tor nie wystarcza, Luke natomiast 

VJ ° zdaje się być ofiarą odpowiednią. Dla za: 
Uwaga! Nalepszej p dość uczynienia Arabom przewidywa- © 

na jest dymisja Bentwich'a. Zdaniem : 
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QCZWOR Ф Ną 

prawdziwej znanej 
firmy światowej 
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Kalogze Sniegowce, Obuwie gumowa 
„„KWADRAT* 

  

  
  

      
  
    

  
  

Tylko 
z datą 1924 r. według 

    

z kwadratową marką fabryczną 

  

powyższego wzoru, 
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„DŪS 

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przeplaca“ 

OstatnieStowoTechniki! 
Najbardziej ekoaomiczne 
w zużyciu paliwa na ktl- 
kowych łożyskach S. K. 

szwedzkie 
motory„ELLWE'"systemu 

  

     
  

ropowe 
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WARSZAWA 

M. ZEATIN Na | mo 
bist oiwariy Pleczkaitisa 2 wigalenia 

Pleczkajtis oświadcza, że z akcją terorystów na Litwie nie miał nic wspólnego i że 
nazwiska jego w związku z tą akcją nadużywano. W przyszłości zamierza on usurąć 
się od wszelkiej działalności politycznej zą granicami Litwy. 

Aresztówanie szantażysty | renegata 
KATOWICE. 21. 12. (PAT). Polskie władze bezpłeczeństwa na Sląsku aresztowały 

Nie znaczy to jednak, że owe pogło- 
ski mają się urzeczywistnić calkowi- 
cie. Zresztą należy zaznaczyć, że na: 
wet te Środki nie dadzą trwałego za- 
dośćuczynienia. Zmłana osób nie wy- 
Starczy dla przywrócenia normalaych 
stosunków w Palestynie. Zmiąnie win- 
no ulec kierownictwo administracji 
kraju, 

Tymczasem Sjoniści, celem podkre- 

ności jest tylko ogniem słomianym. 
Zresztą robi ona wrażenie gestu wo- 
bec zagranicy, który jednakże może 
zaszkodzić sjonizmowi nawet w Ge- 
newie, ponieważ jest on poprostu pro- 
wokacją uczuć autochtonów i to w 
chwili, gdy należałoby łagodzić tak 
bardzo zaognione stosunki. 

Tanie Źródło zakupu! 

Polska Skladnica Galanteryjna A Wódz emigracji litewskiej nić nie miał wspólnego z Wol- _ ZAMKOWA 17. | TEL. 928. 
WYTWORNIA PONCZOCH, SKARPET i RĘKAWICZEK E demarasem Poleca po cenach najniższych w wielkim wyborze najpraktyczniejsze prezenty: 

ERLIN. 21.XII. Pat. Przebywaj ięzieniu insterburskii rzywodc. i- 3 BIELIZ 
- FRANCISZEK FRLICZKA w Ba Taa Pleczkajtis Sakiai SOGjellstyczdemi Śdziakaikow pet IGSIIERI SWETRY, AKA 

Telefon 6-46.—Wilno—ul. ZAMKOWA Nr 9. d „Vorwaerts“ list, w Kiórymi katesocyewiić protesinie piżecięka Ozawiacym kilkakrot: POŃCZOCHY i Z s 
7 kotach emi, it i ierdz „ jako! ozostawał on w stosun- Ы Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet i bielizny. -8 ki, z miękeki zaiłama. Wollemaraka I zzyjsowni 'd mich zlecenia. Jednocześnie RĘKAWICZKI DYWANY, 

  

Józef Kłodecki 

kołdry watowe i pluszowe, wszelką galanterję, płótna, materjały bławatne. 
f UWAGA: Wszystkim kupującym w okresie świątecznym firma udziela rabat. 
o zz oo wa w 5 са ЛОВ Е Е2 АВ Е Ty > pp" 

KOTNETVKA WYTWORNEJ PANI... 

    
aaa m ma mama m 

NIE NAZWĄ lecz JAKOŚCIĄ zdobył 
M moj napoj KOLOSALNV SUKCESI 

PREGZ z FALSYFIKATAMII 

W celu ochrony przed falsyfikatami 
mego słynnego orzeźwiającego na- 
poju znanego dotychczas pod nazwą 
„SINALCO* ten sam napój ukaże się 

  

ślenia swej woli kontynuowania prac pod FRUID" obecnie 
nad budową ogniska narodowego na A , AWA 

! Ziemi św. wpłynęli na powiększenie * a” „FRUID й вгшпщп B 

liczby swych imigrantów. Według ofl- z oryginalną etykietą i kapslem E 
' cjalnej statystyki, w ciągu październi- "RB ЧЕ GAZY UP COZ EU WAY GRY WUW (OW ZW WZY 

ka a “o A. LZ os6b, ооа 
w tem 1. w. Według opinii 

z nieżydowskich, z -iiikestacja ju NA GWIAZDKĘ! 
Otrzymano nowy transport łyżew, 
nączyń aluminjowych, nakryć sto- 
łowych, maszynek do mięsa, 

wyžymaczek i t. p. 
Na okres świąteczny 
ceny zniżone!!! 96е9-0 

Wilno, Wielka 49, tel 1436. 
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Bezpośrednie wyłączne 
zastępstwo na woj: Wi- 
leńskie, Nowegródzkie i 

Białostockie. 

! DOGODNE DŁUGOTERMINOWE SPŁATY. 
_ |JCENY BEZKONKURENCYJNE. Poszukuje się ajentów. 

Biuro Techniczno-Handlowe i Robót Inżynieryjnych 

St. Stoberski <=" 
Wilno, Mickiewicza 27, tel. 12-47. 

byłego urzędnika związku Polaków w Niemczech' Zimnolę, który po,zwolnieniu go z tego 
urzędu, za defraudację, popełnioną w tym związku, usiłował w porozumieniu z niemieckiemi 
władzami policyjnemi wplątać ;związek Polaków w Niemczech w aferę szpiegowską. Po- 
lecono mu dostarczenie materjału, któryby skompromitował związek Polaków. Ponieważ 

materjału takiego zdobyć nie mógł, starał się z polecenia, kierowniką policji politycznej, w 
Bytomiu Straussa: nawiązać kontakt| z; wywiadem polskim, by zdobyć informacje dlai wy- 
wiadu niemieckiego, na czem| jednak został przyłapany. Władze bezpieczeństwa są w po- 
siadaniu dostatecznych dowodów, ustalających winę Zimnoli. Zimnoła jest obywatelem poi- 
skim i mieszkał, stale w; Bykowinie ma niemieckim Górnym Śląsku. Śledztwo jjest prowa- 
dzone w: dalszym ciągu. i, 

LADY CREAM 
CAZIMI 

Idealny podkład pod puder ożywia I 
zmiekcza naskórek nadaje aksamitną 
gładkaść,chroni od szkodliwego działgnia 
wiatru i mrozu, zapobiega pękaniu skóry 
i podnosi naturalną świeżość cery: 

    
        
       

    

       

  

     

   

      

   
    PIERWSZY ROZSTRZAŁ 

(Ze wspomnień peowiaka). 

‚ — Januszkiewicz, Zmijew i Kozło- 
ski sobirajtieś, — rozległo się głośne 
ołanie straży więziennej o godzinie 11 
ieczorem dnia 23 marca 1919 roku, 

przy drzwiach celi nr. 23, więzienia Miń 
_ skiego. 

3 Wszyscy wiezniowie, a bylo ich. sie 
„demnastu zerwali się na równe nogi. 
'Zrozumieli że bołszewicy zabierają nas, 

y rozstrzelać. W żargonie więziennym 
nazywało się to „na Komarówkęe*, 
gdyż rozstrzeliwano przeważnie w le- 

sie, położonym wpobliżu Mińska, zwa 
nym Komarówką. / 

W celi zawrzało jak w ulu. Siedzie- 
liśmy tam ód niedawna, jednak stosun- 
ki ze współtowarzyszami niedoli były 
sympatyczne, nie zważając na to, że 

iększość naszych współtowarzyszy by 
i to kryminališci. 

°° — ]а się już rozebrałem i śpię — 
oświadczył Zmijew kategorycznie, — je 

eli chcą rozstrzeliwać niech zabierają 
w porę. 

Odezwanie się to było jakby hasłem. 
Cała cela zaczęła krzyczeć. — Precz 

nie damy, idziemy wszyscy razem. 34 
"Rozpoczęła się awantura. Straż wię- 
nna przezornie trzymała się za zam- 
ętemi drzwiami, próbując wmawiać, 

e opór na nic się nie żda. Przyszliśmy 
, Pietrzakiem- do tego samego wniosku 
ozumiejąc, że awantura nam nie pomo- 
e, a tylko zaszkodzi i może dać bolsze- 
ikom pretekst do t.zw.  „rozgruzki 
rmy' (.ozładowanie więzienia) to 

naczy masowego rozstrzełania 
najdłużej siedzą i przygotowania 

miejsca dla innych. 

    

   
    

   
    

  

   
    

  

    

    

    

    

    

     

   

   
    

   

     
   

   
tych” 

Uspokoiliśmy więc gwar, prosząc 
wszystkich o spkój. 

Zmijew również już najspokojniej 
się ubierał. Po chwili zaczęło się poże- 
gnanie... Byliśmy spokojni i opanowani. 
Pietrzak ściskając mocno moją rękę za- 
przy sięgał krwawą zemstę. Janowski 
zupełnie serjo pakował swoje manatki 
twierdząc, że nie jest wywołany przez 
pomyłkę i musi iść razem z nami. 

Kiedyśmy żegnali obcych, więzień 
polityczny Rosjanin Czadowicz krzyk- 
nął — patrzcie jak Polacy umierają, i 
runął szlochając na podłogę. 

Jakiś żyd, — jedyny więzień izraeli- 
ta, podbiegł do mnie, zawodził głosno i 
dawał mi gwałtem Biblję do pocałowa- 
nia, twierdząc, że mnie to pomoże. Po- 
całowałem myśląc filozoficznie — po- 
może hie pomoże, ale i nie zaszkodzi. 

Celą targnął nowy wybuch krzyku. 
Histeryczne wrzaski, dziki śmiech, 

przekleństwa. 
Wszystko świadczyło o poszarpaniu 

nerwów przez obsolutną niepewność ju 
tra, oraz tortury cielesne i moralne za- 
dawane przez czerwonych katów. 

Zapytałem jednego z dozorców, czy 
mamy zabierać rzeczy. Odpowiedział mi 
że nie. : 

Mało znaczyła ta odpowiedź, ale ja- 
kiś cień nadziei wśliznął się do serca. 
Wiedziałem bowiem, że bolszewicy chę 
tnie zagarniają łup w postaci rzeczy i 
ubrań rozstrzeliwanych, a więc jeżeli- 
byśmy mieli być rozstrzelani nakaza- 
noby nam zabrać i rzeczy. Bardzo Кги- 
che były podstawy mojej nadziei, jed- 
nak słuszne jest przysłowie, 
że tonący i brzytwy się łapie. 

Wyszliśmy wreszcie z celi i udaliś- 
my się pod silną eskortą do kancelarji 
więziennej. . 

W kancelarji oczekiwał nas oddział 
żołnierzy, na czele z członkami „czre- 
zwyczajki“ Pichalakiem i Ruczynskim. 

Po za tem był naczelnik więzienia o 
mocno wystraszonym wyglądzie i je- 
szcze trzech więzniów, zakutych w kaj 
dany i pomiędzy sobą. 

Jeden z więzniów wysoki barczysty 
czerwonoarmista zapytał — panowie 
Polacy? a na moje twierdzące skinie- 
nie rzekł — no to i umrzemy jak Polacy. 
- Na tem rozmowa nasza i prezenta- 
cja została skończona... 

Obserwowałem bacznie, co się wo* 
koło dzieje, chcąc złapać jakiś cień na- 
dziei. 

Zauważyłem, że trzej nieznani wię- 
źniowie zostali pokwitowani naczelni 
kowi więzienia w księdze, zaś my trzej 
na kartce papieru. 

Wytłomaczyłem to oczywiście na 
naszą korzyść. 

Na rozkaz Pichalaka, który tu do- 
wodził skrępowano nam ręce sznurami, 
przywiązując jednego do drugiego. 

Pierwszego związana Zmijewa, po- 
tem w środek mnie i następnie Kozło 
wskiego. Wreszcie po otoczeniu eskortą 
wyprowadzono z więzienia. 

Nasza trójka szła pierwsza, następ- 
nie szli trzej nieznani więzniowie. 

Podróż „na Komarówkę* odbywaliś 
my pieszo. Śnieg leżał jeszcze na uli- 
cach miasta i była ciemno. 

Rozpoczęliśmy że Zmijewem nara- 
dę co do możliwości ucieczki. Stwierdzi 
liśmy, że nie jesteśmy zbyt dobrze skrę- 
powani i możemy wydobyć ręce z wię- 
zów. 

Na razie ja byłem przeciw ucieczce, 
Zmijew zaś za ucieczką, następnie od- 
wrotnie. 

ł TT 

wę, idąc zupelnie spokojnie. Byt tylko 
okropnie blady i trochę pociągał nosem. 

Wtem zatrzymano nas w czystem po 

lu i trójkę nieznanych nam więzniów 
wysunięto naprzód, nam zaś kazano iść 
za nimi. 

Przyszliśmy do wniosku, że jest to 
dla nas bardzo pomyślny prognostyk i 
nie tylko zaniechaliśmy projektu uciecz 
ki, ale nawet zaczęliśmy jeden drugie- 
mu skwapliwie wmawiać, że z pewnoś 
cią bolszewicy zamierzają rozstrzelać 
przy nas pierwszą trójkę, by w ten spo 
sób wymusić zeznania. 

Daliśmy więc sobie (nie wiem już 
po raz który) słowo honoru, że nic bol 
szewikom nie powiemy. 

Zresztą warunki do ucieczki były na 
der trudne. 

Czytałem gdzieś, że człowiek umie- 
rający przytomnie przed śmiercią ma 
przed sobą świadomość całego swego 
życia i że pamięć jego wskrzesza naj 
drobniejsze nieraz zupełnie zapomniane 
szczegóły. Podobne uczucie miałem 
idąc „na Komarówkę*. Umysł jasny, o- 
bejmujący wszystko nerwy, co prawda 
napięte do ostatnich granic możliwości, 
a le opanowane i spokojne. 

W jakiejś dawno zapomnianej ko- 
mórce mózgowej wyszperałem obraz cy 
ganki wróżącej mi z ręki bardzo długie 
życie. 

Obraz cyganki był dla mnie bardzo 
miły, nie bacząc na to, że pamięć usłu- 
żna podsunęła mi inny obrazek, miano- 
cie wróżbę kabalarki w roku 1916, że 
czekają mnie długie i ciężkie cierpienia 
za świętą sprawę. 

Po niejakimś czasie do Kozłowskie- 
go podszedł Ruczyński i zaczął go na 
mawiać do szczerych zeznań zaznacza-   

gdyż jeżeli Kozłowski zechce złożyć ze- 
znanie, to będzie prosił o niego Picha- 
laka, ten zaś go tak lubi, że nie odmówi 

Ruczyński długo mówił z macierzyń 
ską wprost tkliwością. ; 

Kozłowski uparcie twierdził, że nic 
ponad to co przy poprzednich bada 
niach powiedział nie wie i'nic powie- 
dzieć nie może. — Sam pan sobie grób 
kopie, rzekł wreszcie Ruczyński, — a w 

tym grobie będzie pan może jeszcze z 
dobę konać, bo my nigdy nie dobijamy 
skazanych. 

Dotarliśmy wreszcie do lasu koma- 
rowskiego. 

Niedaleko brzegu ujrzeliśmy świeżo 
wykopany dół. Trzech nieznanych wię- 
źniów ustawiono nad tym dołem, za- 
trzymując nas na uboczu. 

Nie patrzyłem w ich stronę, chociaż 
Ruczyński bardzo do tego namawiał. 

Padły słowa komendy i trzask wy- 
strzałów. Spojrzałem w kierunku roz- 
strzęlanych. Jeden z nich rzucał się w 
agonji przedśmiertnej na ziemi, inni le- 
żeli już spokojnie. 

Po pewnym czasie oddano jeszcze 
kilka strzałów do leżących. 

Sprawcy przystąpili do nas. 
Pierwszego odwiązano Kozłowskie- 

go. Zabrał go Pichalak z kilku zbira- 
mi. 

Następnie zabrano w sześciu mnie, 
Zmijew pozostał na miejscu. 

Ustawiono mnie o jakieś 50 metrów 
od Zmijewa, tak że nie mogłem jego wi 
dzieć. 

Kazano mi zdjąć płaszcz, co też u- 
czyniłem. Oprawcy na coś czekali. 

Wtem usłyszałem salwę w stronie, 
gdzie został Zmijew. Obejrzałem się i 
usłyszałem jeszcze kilka strzałów. Strze 

Kozłowski nie wdawał się w rozmo- jąc, że jeszcze można uniknąć Śmierci, lano ku ziemi. Byłem pewny, że dobija- 

  

no Zmijewa. 
Niespodziewanie 

mnie Pichalak. 
— No cóż, powie pan cośkolwiek, 

czy nie — Nie mam nic do powiedze- 
nia, — odparłem. 

— To trudno, sam pan sobie winien 
Jakie jest ostatnie pana życzenie? Wszy 
stkie moje nadzieje prysły jak bańka 
mydlana. Przychodził koniec. To jednak 
nie takie straszne jak sądziłem, myśla- 
łem, zresztą raz kozie Śmierć. I dziwna 
rzecz, ta prosta zdrowa logika chłopska 
zawarta w powiedzeniu „raz kozie 
śmierć'* uspokoiła mnie zupełnie. Czu- 
łem że umrę spokojnie. 

—Moje ostatnie życzenie, to zapa- 
lić papierosa — odrzekłem Pichalako- 
WI. 

— Pozwolić i rozstrzelać — rzucił 
Pichalak starszemu zbirowi i znikł. 

Wyjąłem paczkę papierosów i po- 
częstowałem swoich oprawców. Trzech 
zapaliło zaś trzech odmówiło. Rozpo- 
częliśmy rozmowę. Oprawcy obiecali mi 
że zastrzelą prędko i dobrze. Jeden za- 
powiadał że będzie strzelał w oko, bo 
„tak najlepiej". Prosiłem, by wszyscy 
strzelali w serce, mając na myśli, że je- 
żeli przestrzelą mi głowę rodzina nie 
będzie mnie mogła poznać i zabrać na 
cmentarz. 

Dlaczego mi o to wówczas tak cho 
dziło nie wiem. 

— Jestem gotów — rzekłem rzuca- 
jąc niedopalonego papierosa, gdyż naj- 
gorętszem mojem życzeniem było, by 
się już raz wszystko skończyło. i 

— Proszę, towarzyszu, zdjąć ubra- 
nie i buty, poprosił grzecznie starszy 
oprawca. Żachnąłem się na to, ale za- 
czął mi przekładać, że przecież oni są 

(dalszy ciąg na str. 3.ciej) 

przyskoczył do 
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ECHA KRAJOWE 
  

Nowogródek czy Baranowicze 
Sprawa przeniesienia urzędu woje- 

wódzkiego z Nowogródka do Barano- 
wicz nie przestaje zaprzątać umysły 
miejscowego społeczeństwa. Dowodem 
są nieustające rozmowy na ten temat, 
wreszcie niedawna ankieta w wileń- 
skiem „Słowie'*. Istnieje przysłowie, że 
każdy o tem mówi, co go boli. Czyżby 
społeczeństwa bolało umiejscowienie u- 
rzędu wojewódzkiego w Nowogródku? 
Widocznie! Dlaczego? 

Ażeby odpowiedzieć na to pytanie, 
należy przedewszystkiem uświadomić w 
jaki sposób urząd wojewódzki znalazł 
się w Nowgródku. Zadecydowały o tem 
dwa momenty — uczuciowy i praktycz- 
ny. Uczuciowym był pewien: sentyment 
do Nowogródka, bowiem ten był za da- 
wnych czasów również miastem woje 
wódzkim. Praktyczny to konieczność u- 
lokowania urzędu gdziekolwiek pod da- 
chem, a tych było mało, bo był to o- 
kres wojny z bolszewikami, względnie 
jej likwidacji, kiedy sąsiednie jedynie 
nadające się miasta Baranowicze, Sło- 
nim i Lidę zajmowały większe ilości 
wojsk. 

Fakty dokonane mają moc bezwład- 
ności item 'rwają, a jednak czyżby wy 
siłek ku zimianie istniejącego stanu rze- 
czy był niewskazany? 

Zgóry przyznać należy, że poza sen 
tymentem wszystko przemawia za ulo 
kowaniem urzędu wojewódzkiego i in- 
nych w Baranowiczach. Wystarczy po- 
równać warunki w jakich te miasta znaj 
dują się względnie najbliższej przyszło 
ści, jakie z obecnych konsekwentnie wy 
niknąć muszą. O warunkach dalszych, 
kiedy zamiast pociągów i samolotów bę 
dą latały rakietowe wozy mówić byłoby 
zbyt ryzykowne. 

Obecnie Baranowicze leżą na skrzy 
żowaniu trzech linij kolejowych, wiodą- 
cych po przez powiaty lidzki, nowogró 
dzki, słonimski, baranowicki, nieświeski 
stołpecki, czyli z wyjątkiem wołożyń- 
skiego i szczuczyńskiego, wszystkie po- 
wiaty województwa Nowogródek znaj 
duje się w odległości dwudziestu paru 
kilometrów od szerokotorowej kolei, z 
którą łączy go wązkotorówka oraz SZo- 
sa, te jednak niekiedy w zimie tak za- 
sypuje śniegiem, że w ciągu doby lub 
dwuch są zupełnie nieczynne, a Nowo- 
gródek ze światem łączą wówczas tylko 
przewody elektryczne. 

Baranowicze leżą na drodze Wilno 
— Lwów, Warszawa — Moskwa, czyli 
torze łączącym Azję i Wschód Europy z 
Zachodem. Torem tym kursują pociągi 
od Władywostoka aż do Paryża. Poza 
Baranowiczami w kierunku granicy są 
jeszcze inne miasta: Stołpce, Nieśwież, 
Kleck. Nowogródek nikomu drogi nie 
zawadza. Za Nowogródkiem większych 

  

  

ośrodków niema, natomiast ciągną się 
lasy i bagna nad Niemnem. 

To centralne kolejowe położenie Ba 
ranowicz a uboczne Nowogródka same 
przez się decyduje o losie najbliższym 
tych miast. Jeśli do tego dodamy, bar- 
dziej dogodne warunki rozbudowy i 
zdrowotne Baranowicz, lqs łatwo mo- 
żna przewidzieć. 

Baranowicze położone są na równi- 
nie o łagodnym klimacie, zdrowej i łat 
wo dostępnej wodzie. Nowogródek leży 
na wyżynie około 300 metrów ponad 
morzem, odsłoniętej na działanie wia- 
trów, o wodzie absolutnie nie nadającej 
się do picia z powodu wielkiej zawarto 
ści wapna, lub tak głębokiej i w małej 
ilości, że o zaopatrzeniu w tę lepszą woj, 
dę całego miasta mowy być nie może. 
Są wprawdzie projekty doprowadzenia 
wody z odległości kilku kilometrów ko- 
sztem kilkuset tysięcy złotych, lecz sze- 
ściutysięczne niebogate miasto na to po 
zwolić sobie nie może. Gdzie niema wo 
dy tam nie może być kanalizacji, a stąd 
powstaje stan antisanitarny. Wybudo- 

biedni proletarjusze i dla nich moje u- 
branie ogromnie się przyda. Zrzuciłem 
marynarkę, ale dalszego rozbierania się 
odmówiłem, czyniąc humorystyczną u- 
wagę, że się zaziębię, a w duchu my- 
śląc prędzej, prędzej... 

— Ubrać i związać, — krzyknął 

podbiegając Pichalak. 
Obejrzałem się i zobaczyłem koło 

siebie Kozłowskiego. 
Drżał cały i przez zęby tylko wyrzu- 

cił pocichu jedno słowo — milczałem. 
Ubrałem się bardzo prędko i chęt- 

nie. 
Jeden ze zbirów podał mi nawet 

płaszcz. 2 
Rozglądališmy się za Zmijewem. 
— On gotėw, — rzekt Pichalak, 0d- 

powiadając na nasze myšli. 
Wracaliśmy do miasta razem z Ko- 

złowskim wyczerpani, zmęczeni, z tru- 
dem idąc. Nastąpiła gwałtowna depre 
sja. 

: — Odroczylišmy wam egzekucję do 
jutra, może nie będziecie się upierali, 
namyślcie się dobrze i dajcie zeznania, 
pęrswadował nam przyjaźnie Ruczyń- 
ski. 

Pichalak gdzieś znikł. 
Po powrocie do miasta wtrącono nas 

do jakiegoś lochu, gdzie trzymano dwie 
doby, wpadając w dzień i w nocy, po 
kilkanaście razy i żądając zeznań. 

Po dwuch dniach, przed wieczorem 
poprowadzono nas do więzienia. 

Z radością witaliśmy ponure mury, 
mieliśmy bowiem nadzieję zasłużonego 
wypoczynku. 

Po załatwieniu zwykłych formalnoś- 
ci w kancelarji, weszliśmy na podwór- 
ko więzienne, kierując się do głównego 

achu więzienia. 
Nagle jakiś ryk wstrząsnał powiet- 

    

wane od paru lat kąpiele miejskie nie 
mogą być uruchomione z powodu braku 
wody, — studnie z powodu zbytniej głę 
bokości, pociągają konieczność sto- 
sowania drogiego napędu motorowego 
Złe warunki klimatyczne i zła woda po 
wodują znaczną ilość zachorowań płu- 
cnych i żołądkowych. 

Skutki wszystkiego wyżej wymienio 
nego już są widoczne. 

Baranowicze liczące przed wojną 
światową zaledwie kilka tysięcy mie- 
szkańców obecnie posiadają około trzy 
dziestu. Nowogródek tylko sześć. 

W przeciągu ostatnich lat sześciu 
Baranowicze urosły podwójnie. Nowo- 
gródek bardzo nieznacznie. Pomimo cię 
żkich warunków budowlanych, w jakich 
Polska znajduje się, ilość budynków w 
Baranowiczach urosła podwójnie  ró- 
wnież. W Nowogródku niewiele. 

Ekonomiczne znaczenie Baranowicz 
rośnie w szybkiem tempie. Już dzisiaj 
jest to miasto dużych składów handlu 
hurtowego, zaopatrującego w towary 
najdalsze okolice. Że tak jest świadczy 
chociażby fakt otwarcia w Baranowi- 
czach filji Banku Polskiego. 

Baranowicze są miastem przyszłości 
rosnącem w iście amerykańskiem tem- 
pie i co najważniejsze o siłach włas- 
nych. Nowogródek jeśli nieznacznie ro- 
śnie i egzystuje, to tylko kosztem pań- 
stwa i społeczeństwa. Państwo pośred 
nio przez utrzymywanie urzędów, łoże- 
nie pieniędzy na budowę, drogi oraz po- 
życzki. Społeczeństwo przez dokładanie 
na utrudnione warunki bytowania w No 
wogródku oraz komunikowania się z 
tem miastem drogą każdorazowej stra- 
ty czasu i pieniędzy. 

Jeśliby to, co się włożyła w muzeał 
ny Nowogródek, dano Baranowiczom, 
byłyby już dużem miastem. Że jednak 
w naturze nic nie ginie — włożone w 
Nowogródku (budynki) da się zużyć 
na inne cele, ta zaś niech posłuży mię- 

dy innemi bodźcem do wyzbycia się 
wreszcie nie koniecznie zdrowych sen- 
tymentów i przejście na drogę realnych 
wymagań życia, szybkiego zdecydowa- 
nia przeniesienia urzędów do Barano- 
wicz. Zap. 

NÓWOŚLI WYDAWNICZE 
Kalendarz „Ilustrowanego Kurjera Co- 

dziennego'* na rok 1930 ukazał się obecnie ja- 
ko rocznik trzeci tego wydawnictwa. Kalen- 

darz ten, opracowany jako podręczny infor- 

mator domowy dla użytku wszystkich, t. j. 
nie mający lokalnego charakteru, lecz dosto- 
sowany do potrzeb ogółu mieszkańców kraju, 

ukazuje się w tym roku jako wspaniała pu- 
blikacja albumowa, wyróżniająca się zarówno 

bogatą treścią redakcyjną jak i wysokiemi 
wartościami artystycznemi w części repro- 
dukcyjnej. Kalendarz obejmuje 500 zdjęć, 
rysunków, wykresów i mapek, przyczem 
szczególnie korzystnie przedstawia się boga- 
ty zbiór sztychów, dotyczących średniowiecz- 
nych wierzeń astrologicznych i poglądów na 
świat człowieka, a zwłaszcza nader intere- 
sujących sztychów iz przeszłości naszych 

miast i zdrojowisk (np. Poznań, Bydgoszcz, 
Warszawa, Wilno, Lwów, Gdańsk, Druskie- 
niki i t.d.) Zdjęcia te reprudowane roto- 
rawurą, są prawdziwą ozdobą kalendarza. 

W bogatej treści kalendarza „l. K. C.* wy- 
różniają się działy: astronomiczny,  astrolo- 
giczny, z życia człowieka z interesującemi ta- 
belami frenologicznemi i hirognomicznemi, 
umożliwiającemi każdemu poznanie swego 
charakteru i t. p. Wreszcie dział literacko-nau- 
kowy, w którym m. in. znajduje się artykuł 
naczelnika wydziału pomiarów Min. Rob. 
Publ. inż. T. Niedzielskiego, przedstawiający 
rzeczowo aktualny dziś gigantyczny problem 
meljoracji Polesia. 

— Ksiądz katolicki. Ostatnio ukazała się 
pod tym tytułem broszurka o objętości stron 
trzydziestu i treści niezmiernie aktualnej, wy- 
dana nakładem „Chrześcijańskich Rolnikow“ 
w Warszawie. 

Broszurka powyższa jest do nabycia w 
składnicy Ligi Katolickiej Achiedeciezji Wilen 
skiej (Wilno, Metropolitalna 1) w cenie gro- 
szy dwadzieścia. 

  

    

trzem. Ryk był wesoły, radosny — krzy 
czała cela nr. 23, widząc nas wracają 
cych „do domu", a w zakratowanem о- 
knie wkrótce ukazała się nabrzmiała i 
posiniaczona, ale radośna twarz Zmije- 
wa i niemniej rozpromienione twarze 
Pietrzaka i Janowskiego. 

Niestety umieszczono nas osobno, 
na najwyższem piętrze w baszcie. 

Mała nasza cela była przeznaczona 
dla skazanych. 

Drzwi wychodziły na korytarz, zw. 
„katoržny“, gdyż siedzieli na tem pięt- 
rze tylka skazani na śmierć i beztermino 
we więzienie. 

„Wkrótce dowiedzieliśmy się, że vis 
a vis w małej celi siedzi ksiądz Mucker- 
mann. 

Po kilku dniach wpadł do nas o nie 
zwykłej godzinie popołudniowej jeden z 
pomocników naczelnika więzienia i oś- 
wiadczył, że ks. Muckermann prosił o 
zezwolenie nas odwiedzić i zaraz przyj 
dzie. 

Wkrótce rzeczywiście wszedł ks. 
Muckermann. Pomocnik naczelnika usu- 
nął się dyskretnie na stronę, a ks. Mu- 

ckermann szepnął: nie przyszedłem do 
was z pociechą duchową, bo o to nie 
prosiliście ale by powiedzieć wam że je- 
steście godnymi synami swej Ojczyzny. 
Bóg będzie z wami. Zamieniwszy je- 
szcze kilka słów, ks. Muckermann od- 
szedł. 

Uczulišmy się raźniej. 
Sympatyczna postać ks. Muckerman 

na nazawsze pozostała mi w pamięci. 

Zelisław Januszkiewicz. 

BIG 
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MIASTO POD CEHMURAMI 
W najbliższym czasie ukaże 

się nakładem L. Chomińskiego w Wil 
nie, zbiór wierszy Witołda Hulewicza, 
poświęconych Wilnu, pod powyższym 
tytułem; tomik ozdobiony: będzie — 15 
rycinami według akwafort, litografji i 
drzeworytów znanych artystów: Marji 
Dziewulskiej, Jerzego Hoppena, Roma- 
na jakimowicza, Zbigniewa Kaliszcza- 
ka i Zofji Stankiewiczówny. Okładka 
według rysunku Michała Rouby. 

Ze zbioru wspomnianego druku- 
jemy poniżej z upoważnienia autora 
kilka wierszy. 

  

  

Red. 

Od wschodu czoło wysokie w djademie 
stromo i niedostępnie trwa, jak trwało. 
Wewnątrz Ścieśniło świętość całą, 
nazewnątrz jest jak herb, przyłbica, strzemię. 

A od zachodu uliczka zawarta Е 
wstęży się pośród domów ciasno i bezgłośnie. 
Domy są coraz bliżej 
i rosną wyżej — 
uliczka za lat tysiąc zupełnie zarošnie, 
A u wyłotu kościół jest, jak warta. 

I głowy obnażone z hełmów i jarmułek: 
ta brama Boża jest — ludzka? — niczyja. 
Trzask i zaduch motorów ten dziwny zaułek 
zdaleka omija. 

A w środku Oko, nakryte haftu powieką, 
zamiknięte od nadblasku łask. Jak żebra 
organne—rzędy świec brodami z wosku cieką 
i chrzęści srebrnych serduszek celebra. 
I dzwony biją — nie, to skądś przywiało 
pamięć streszczoną tego, co się tutaj działo... 
Kto takie wygrał bitwy? 
Kto od-tyla obronił? 
Kto na takie wiktorje dzwonił? 
(to sercem Poety cały świat przesłonił, 

sercem z Litwy?... 

W tem słodko się powieka roztworzyła, 
potem: 
z samego środka gniazda — 
jak strzał — 
jak siklawa ziejąca złotem — 
jak ze strun, na których aniół grał — 
jak zjeżona groźnie monstrancja — 
trysnęta gwiazda. — 

(Teraz wiem, jak Panienka może zadept!ć 
księżyce 

i takie małe serce zetrzeć 
na nice.) 

OBRAZ ODNOWIONY 

Jak stary sztandar, co sędziwym strzępem 
barw już bezbarwnych mówi rzeczy wiele 
© swoich zwycięstw legendarnem dziele, 

a nikt nie słyszy ich już uchem tępem — 

tak nakształt groźnej i niezłomnej tamy, 
co twardo czwwa w nieustannej walce, 
liść złotej palmy rozpościera palce: 
wysoka, jasna gwiazda Ostrej Bramy. 

Soczewka gwiazdy, twarz Panienki Świętej 
ciemniała z wiekiem, jak czernieją lica 
każdego wiary i rasy kmicica 
od słońca, prochu i krwi nieugiętej. 

Więc płeć dziewicza spalona obroną 
od wroga zzewnątrz i świec, co dymiły 
kopciem serc marnych i sadzą bezsiły — 
zą ludzkich grzechów skryła się oponą. 

Panienka ledwo podobna do siebie, 
z sercem nabrzmiałem smutnością i żałem, 
nieczystych sumień przykryta woałem — 
w tej ostatecznej serdecznej potrzebie 

żąda obmycia serc, by na wzór dzieci 
szły do Niej proste i od łez przejrzystsze — 
wówczas oblicze Matki przenajczystsze 
zmowu roztryskiem radości zaświeci. 

SKOPÓWKA 

Pod arkadą wchodzi się do wnętrza, 
pod brwią łuku pomiędzy domami 
tak słodko zdziwioną, jak łuk nad oczami 
Madonny, która od wszystkich jest świętsza. 

Potem nic. Wnętrze. I odpływ w zakręcie. 
To „nic” wystarcza. Poblask szaro-mętny, 
dwie, trzy płaszczyzny i muru wygięcie, 
okno i daszek jasny, niewykrętny, 
bruk plastyczny, obłoczek kulisty; 
wszystko skąpe, płaszczyznowe, 
wieloznaczne, monosylabowe, 
prastare, a nowe — 
jak na obrazie kubisty. 

DZIEDZINIEC PAŁACOWY 

Przestronnie, wystawnie, jawnie i paradnie, 
w doryckich kolumn zimnem okolu 
płaszczy się przestrzeń jak na polu — 
dla jakich godności — kto zgadnie! 

Z kolumn balustradą tryskają bukiety 
strojne i barokowe, zaglądając zza płotu: 
„Co się tu dzieje wśród pompy i łoskotu? 
na jakie goście zjeżdżają się fety?" 

Ale tu martwo; jak w jakimś strasznym rokt 
z błyskiem bagnetów o północy 
zajeżdżała w karocy 
mara. A zza bram patrzy wysoko 
jasny duch, oko wieży — 
i z uśmiechem wiecznym obroty mar mierzy... 

Sen zmieciony; tylko na znak tamtej nocy 
trwa dziedzinzec jak zakręt poszóstnej karocy. 
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KSIĄŻKI NA 
w wielkim 

$PODAREK GWIAZDKOWY 

   
dla dzeci, młodzieży i dorosłych a także KALENDARZE 

'. poleca 

Księgarnia Wacława Mikulskiego 
ul. Wileńska 25, 
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wyborze 

Tel. 664, PEES"O 

Do nabycia w Księgarniach 
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m Kalentiarz Leśny Informacyjny Ji vysti! 
na rok 1930 

Śpieszcie go nabyć 

Przebogata Treść Informatora Wszystkich Nadleśnictw 
Państwowych 

Szereg cennych artykułów fachowych 

Ogłoszenia ze wszystkich dzielnic Poiski, ilustracje i t. d. 

CENA NIE PODWYŻSZONA 3 zł. 50 gr. 

Wilno, ul. Wielka 66, Dyrekcja Lasów Państwowych 

  

U znana w całej Polsce za najlepszą 

Н „Жерени е 
"WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO 

A. Dłutokęcki I ©. Grześniewski 
Skład główny Warszawa, Bracka 23. 

SŻZĄ:D'KÓ WSZĘDZIE 

1 drdko 

lub w Oddziale Związku   
  

  

HERBATA 

HANDLU HERBATĄ 

585970 
  

W. Charytonowicz i 5-Ка - 
APTECZNY DOM HANDLOWY 

Wilno, Mickiewicza 7, tel. 9—71, 

Dziš 22 i jutro 23 grudnia udzielamy 10 proc. rabatu 
WSZYSTKIM KUPUJĄCYM 

zamiast malowartošciowych  premij. 
Nasz oddział hurtowej sprzedaży— Wielka 58, tel. 3-92. -0m 

NOTATKI MUZYCZNE 
Ostatni okres przyniósł znaczne oży 

wienie wileńskiego ruchu muzycznego. 
Najpierw mamy do omówienia po- 

ranek niedzielny, urządzony przez Wil. 
Tow. Filharmoniczne, w sali „Lutni*, a 
poświęcony wyłącznie twórczości Grie 
ga, które utwory — przed półwiekiem 
— zdobyły niezmiernie szybko niezwyk 
łą popularność wszechświatową i za- 
chowują dotąd swój urok niezaprze- 
czony, zawdzięczając — przedewszyst 
kiem — wyraźnie występującej, charak 
terystycznej, a tak odrębnej nucie lu- 
dowej norweskiej, jakkolwiek takie 
stałe podkreślanie przez Griega norwe- 
skości jego muzyki przechodzi już w 
manjerę, szkodzącą trochę swą jedno- 
stajnością zainteresowaniu słuchacza. 

Druga suita „P-er-Gynt“, uwertura 
koncertowa „Jesienią“ i cały szereg 
mniejszych utworów orkiestrowych, w 
pełnem ożywienia i odczucia ujęciu dyr. 
Adama Wyleżyńskiego zdobyły szczery 
poklask dość licznie zgromadzonej pu- 
bliczności. 

Niemniejszem powodzeniem cieszyły 
się artystyczne produkcje p. Zofji Bot- 
kiewicz-Wyleżyńskiej, która odśpiewała 
z towarzyszeniem orkiestry „Pieśń Sol- 
vejgi“, z tekstem polskim Wandy Do- 
baczewskiej, i „Ostatnią wiosnę', z 
tekstem Haliny Zawadzkiej, oraz kilka 
śpiewów z towarzyszeniem fortepianu, 
dodając nad program słynne,,Ja kocham 
cię', skomponowane przez Griega dla 
znakomitej pieśniarki Niny Hagerup, 
później poślubionej mistrzowi. Bardzo 
ładnie akompanjował p. Jerzy Kropiw- 
nicki. i 

* ! 

Poranek popularny „„Dnia Wilna“ w 
sali „Lutni“, na КЮтут wykonano, pod 
dyrekcją Eugenjusza Dziewulskiego i 
dyrektora Adama Wyleżyńskiego, kilka 
utworów najsłynniejszych na orkiestrę 
Moniuszki i Karłowicza, oraz p. Kon- 
stancja Święcicka z wielką kulturą ar- 
tystyczną odśpiewała pieśni: Moniuszki 
Karłowicza i mniej znanego, bardzo 
utalentowanego, a tak przedwcześnie 
zmarłego, Wojciecha Gawrońskiego, 
kompozytorów przez swe pochodzenie 
i pracę twórczą tak Ściśle związanych z 
Wilnem. 

Autor niniejszego 'artykułu w treści-- 
wem słowie wstępnem starał się wyjaś 
nić przepełniającej salę młodzieży szkoł 
nej, zawdzięczając moralnemu poparciu 
Kuratorjum, znaczenie powyższych kom 
pozytorów w rozwoju muzyki polskiej 
i naszej dz elnicy. 

Popołudniowej audycji „Ziemia wi- 
leńska'', koncertu muzyki ludowej, w 
wykonaniu zespołu śpiewaczego Wil. 
Tow. Operowego, pod dyrekcją prof. 
Adama Ludwiga oraz. cymbalisty p.-F. 
Ciechanowicza, z powodu innych zajęć, 
słyszeć nie mogłem. 

Koncert wieczorny zawierał irag- 
menty twórczości współczesnych kom- 
pozytorów wileńskich T. Szeligowskie- 
go, Stanisława Węsławskiego, Eugenju 
sza Dziewulskiego i Michała Jozetowi- 
cza. Wykonawcami bardzo dobrymi 
byli: p. Zofja Bortkiewicz-Wyleżyńska 
(śpiew), prof. Marcelina Kimontt-Jacy 
nowa (fortepian), kwartet smyczkowy 
w osobach p.p. prof. Hermana Sałomo- 
nowa, «Michała Szabsaja, kapm. Miko- 
łaja Salnickiego i prof. Franciszka 
Tchorza oraz orkiestry dętej 1 p. p. leg. 
pod dyr. por. Feliksa Koseckiego. 

Cały koncert przeszedł z niewątpli- 
wem powodzeniem, całkiem  zastužo- 
nem i wybornie był słyszany przez ra- 
djo, jak o tem głoszą wiadomości z róż 
nych stron Polski. 

* 

Na upamiętnienie dwudziestopięcio- 
lecia swej pracy artystycznej, p. Witold 
Jodko, jeden 7 nielicznych naszych wir- 
tuozów na cytrze i gorliwy propagator 
swego ukochanego instrumentu, dał 
koncert własny z udziałem p. Heleny 
Dał, znanej już u nas śpiewaczki, ob- 
darzonej bardzo ładnym  mezzo-sopra 
nem, którym włada najzupełniej arty- 
stycznie, wykazując jednocześnie wy- 
śmienitą interpretację swego urozmaico 
nego repertuaru, przy doskonałym 
akompanjamencie fortepianowym prof. 
K. Gałkowskiego. 

Szczelnie wypełniona cała nie ską- 
piła oznak zadowolenia i bardzo życzli- 
wie przyjmowała konce rtantów. 

Bardzo liczne upominki kwiatowe 
ozdobiły tę miłą uroczystość artystycz- 
ną. 

* 

Nieraz już na tem miejscu dawaliś- 
my wyrazy uznania dla kierownictwa 
programowego naszej radjostacji, wy- 
trwale dążącego do urozmaicenia i pod- 
niesienia wartości audycyj. 

Radjosłuchacze, miłujący  prawdzi- 
wie piękną muzykę, mieli niezwykłą 
ucztę duchową, w niedzielę wieczorem, 
słuckając, z wybornych — przeważnie 
— płyt gramofonowych, najpotężniej- 
sze arcydzieło muzyki symfonicznej — 
IX symfonję Beethovena na wielką or- 
kiestrę, kwartet wokalny i chór miesza- 
ny — w wykonaniu orkiestry symfo- 
nicznej i chóru filharmonji w Londynie, 
E. Suddaby (sopran), H. Walker 
(kontralt), W. Widdop (tenor) i S. 
Robertson (bas), pod dyrekcją słyn- 
nego kapelmistrza angielskiego Alberta 
Coates'a. 

Byłoby pożądane, aby taka audycja 
była powtarzana w dniach powszednich 
gdyż ogół słuchaczy niedzielnych — 
jak można sądzić — mniej się lubuje 
w muzyce wielkiej i wolałby utwory 
stylu lżejszego. 

Wyborna też była audycja z płyt 
gramoionowych — pierwszej $ymfonji 

(c-moll)  Brahnisa, 
kilku dniami. 

Niezawsze, niestety, udają się „spa 
cery detektorowe'' na falach stacyj za 
granicznych. Przeszkody atmosierycznej 
dość często zakłócają dobry odbiór, 
przekreślając najlepsze chęci i starania 
naszej radjostacji. 

nadawana przed 

* 

Z wielkiem zaciekawieniem oczeki- 
wany i cieszący się już wielką sławą 
„Kwartet Trjesteński' dał się, słyszeć 
w jedynym koncercie, w poniedziałek. 

Jest to zespół, którego uczestnicy, 
przez nadmierną skromność, nie umie 
szczają swych nazwisk na  afiszach i 
programach, naprawdę spełniający naj, 
wyższe wymagania i najzupełniej za 
sługujący na sławę go otaczającą. Da- 
je on tę rzadką sumę wrażeń, pozwala 
jących krytykowi muzycznemu zapom 
nieć o swym obowiązku i znaleźć się w 
gronie prawdziwie i szczerze zachwy: 
conych słuchaczy. 

Zbytecznem byłoby mówić o stronie) 
technicznej wykonania, sprawiającego 
wrażenie najzupełniejszej łatwości w) 
grze najbardziej trudnych i zawikłanych) 
utworów. Główną zaletą tego zespoł 
jest wręcz bajeczna dźwięczność, cał: 
kowicie wolna od skrzypienia, nieza: 
wsdnie z tego wypływająca, że artyści 
nigdy nie starają się o dźwięczność sil 
niejszą, przez niecelowe i złudne w re 
zultacie forsowne naciskanie smyczka, 
niżeli instrumenty mogą dać. 

Niezawodnie w tem leży tajemnica 
pięknego brźmienia.. Oprócz tego, wię 
cej zewnętrznego, warunku ich pięknej 
gry, znakomite jest odczucie prawdzi: 
wego stylu muzyki kameralnej, nie zno 
szącej bezkarnie nadawania niewłaści 
wego jej charakteru orkiestrowego, ca 
nie wszystkie — nawet bardzo dobrej 
— zespoły kwartetowe w tym stopniu 
zaznaczają. 

Jeżeli udział publiczności, tym razem 
nie był tak liczny, jak na to zasługiwał 
ten koncert, to można się spodziewać, 
że w przyszłości żaden z naszych rze 
czywistych miłośników dobrej muzyki] 
nie opuści rzadkiej sposobności usły+ 
szenia tak doskonale. wykonywanych 
kwartetów. 

Nie wchodząc w roz trząsania — 
kto ponosi winę, nie można pozostawić 
bez potępienia bardza niepożądanego 
objawu, że na afiszach, rozplakatowa- 
nych na mieście, figurowały całkie 
inne nazwiska . kompozytorów, a pro 
gramy, sprzedawane przy wejściu, no- 
Siły inne nazwiska, a — na  dobitkę 
wszystkiego — zespół odegrał kwarte 
Mozarta, którego nie było na progra 
mie i opuścił wymieniony w programie 
kwartet Schuberta. O tych zmiańach w] 
programie sprzedawanym nikt się na- 
wet nie pofatygował poinformować pu 
bliczności. Potem, w ciągu przerwy, 
wiele osób zwracało się do mnie z proś 
bą o wyjaśnienia, dotyczące sztuk wyj 
konanych. Nie można sprzedawać pro- 
gramów, niezgodnych z wykonaniem. 
Taka bezceremonjalność wobec publicz 
ności jest wprost niedopuszczalna, | 

Ignacy Jan Paderewski. 

W roku tym przypada siedem- 
dziesiąta rocznica życia jednego z najł 
większych mistrzów fortepianu wszyst. 
kich czasów i wybitnego kompozytora. 
który wzbogacił twórczość muzyczną) 
zwłaszcza rodzimą—-polską, dziełami 
długotrwałemi. SZEŃ 

Komu imię mistrza Paderewskiego 
jest nieznane? Obie półkule od wiel 
lat rozbrzmiewają sławą polskiego mi- 
strza, który — podobnie jak Szopen — 
swą pracą artystyczną i działalnością] 
patrjotyczną, nie pozwalał światu za 
pomnieć o narodzie — jak się zdawało) 
— wykreślonym z listy żyjących i 
zanym na zupełną zagładę. żą 

Nic też dziwnego, że prawie wę 
wszystkich krajach odbywają się kon- 
certy ha cześć wielkiego artysty, zło- 
żone z jego utworów. Tembardzie 
powinny instytucje muzyczne polskie 
zaznaczyć rok ten hołdem dla tak nie 
pospolitej jednostki, składając cześć zaj 
równo znakomitemu muzykowi jak 
pracy jego społecznej i patrjotycznej. | 

Nasze Wilno chce się też przyczynić 
do złożenia hołdu wielkiemu Polakowi 
i urządza 29 grudnia koncert symtonicz 
ny, poświęcony twórczości jego, z ra- 
mienia Wil. Tow. Filharmonicznego, 
na którym pianistka Marja Święcickaj 
mieszkająca w Paryżu, wykona dwa] 
utwory z towarzyszeniem orkiestry | 
szereg sztuk sołowych. 

Michał Józefowicz. 
   

    

Dr.Wifold begiejko @ 
Choroby wewnętrzne > ! 

przeprowadził się na ul. Kasztanową | 
5 m. 2, przyjmuje 10- 12 I b i pół.-8. 
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tną czystym miodzie 

TORCIKI 
w kilku odmianach Ę 

Mikołajki 1 figurki 
z mailepszej czekolady na 'choinkę 

3 poleca į 

; Filja w WILNIE, ul. Mickiewicza . 
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MUKJEE GDSPODARCZY ZIEŃ WICHODNII 
Konjuktury eksportu drzewnego 

Przeżywany kryzys cen w leśnictwie 
spowodowany jest przedewszystkiem 
konkurencją Z. $.S.R. na rynku świato- 
wym, która obok innych przyczyn, jak 
wysokie faryfy kolejowe, depresja w 
ruchu budowlanym i t.p., wysuwa się 
na czoło ujemnych w rozważanej dzie 
dzinie czynników. ‚ 

Doskonały znawca stosunków w 
produkcji leśnej, dr. W. Babiński w 

| ten sposób przedstawia rozwój sowiec- 
kiego eksportu drzewnego (p. artykuł 
p. t. „Konkurencja rosyjska na rynku 
drzewnym'* w zeszycie 50 „Przemysłu 
i Handlu"): 

W roku 1929 do 1 lipca Sowiety 
sprzedały 842703 standarty, wówczas 
gdy w roku ubiegłym zaledwie 296886 
std. Na rynku angielskim Z.S.S.R. wy- 
piera nietylko Finlandję i Szwecję ale 
i Polskę, ograniczając jej eksport do 
rynku niemieckiego. 

W porównaniu ze Szwecją i Fin- 
landją eksport sowiecki w ciągu 4 
ostatnich lat kształtował się następu- 
jąco (w tysiącach std.) : 

1 półrocze: ZSSR. Finłan'ja. Szwecja. 
1926 214 610 490 
1927 £331 085 700 
19:6 297 730 6:0 
1929 843 810 775 

Eksport z Polski spada ilościowo, 
jak wskazują dane Głównego Urzędu 
Statystycznego (w tonnach) : 

E
E
)
 

sowieckiego: mimo zmniejszonej poda- 
ży ceny zniżkują. Rosja dla uratowania 
swego bilansu handlowego oraz dla 
zwalczania swych przeciwników i de- 
zorganizowania ich życia gospodarcze 
go stosuje eksport dumpingowy — та- 
terjałów drzewnych. Musimy sobie zdać 
jasno sprawę ze zniżkowej konjunktu- 
ry, jaką w bieżącej kampanji przecho- 
chodzimy: producent uzyskuje za su 
rowiec w bieżącej kampanji mniejszą 
o około 30 proc. cenę, niż w roku ub.; 
na tle obecnego kryzysu w rolnictwie 
tem groźniej przedstawia się kryzys cen 
drewna przy niezmniejszonych podat 
kach, cenie robocizny, a zwiększonej 
taryfie kolejowej. W tych warunkach 
zjawienie się w roku bieżącym na ryn- 
ku polskim, konkurencyjnego drewna 
sowieckiego wymaga poważnego zasta- 
nowienia się nad środkami zaradczemi: 
nie powinniśmy przytem poddawać się 
złudzeniu, jakoby tylko surówiec ro- 
syjski przychodził do Polski w celach 
t. zw. uszlachetniającego eksportu; 
liczyć się musimy z faktem, że nasze 
zakłady przetwórcze nie są w stanie 
przerobić całego surowca krajowego; 

rzędzie lasów państwowych) jest oczy 
wista. Jeśli chodzi o środki przeciw- 
działania, to powinny być one przedsię- 
wzięte dość wcześnie, a nie wtedy, 
kiedy już depresja cen wywrze swój 
niszczący wpływ na gospodarstwo leś- 
ne; środki te musiałyby zacząć działać, 
zanim zakończone zostaną rokowania o 
traktat handlowy z Z.S.R.R.*. 

Ze środków zaradczych nasuwałoby { 
się przedewszystkiem wprowadzenie 
cła ochronnego dla drewna okrągłego, 
działanie jednak cła, zdaniem dr. Ba- 
bińskiego ograniczałoby się poniekąd 
do przewagi wynikającej z bliższego 
położenia wobec rynku niemieckiego. 
Autor zwraca dalej uwagę na to, że 
nasza taryfa kolejowa ułatwia Sowie- 
tom konkurencję: o ile trudna jest spra 
wa podwyższenia taryfy tranzytowej, z 
uwagi na działanie umów międzynaro- 
dowych, o tyle niezbędnem wydaje się 
zniesienie taryfy ulgowej (D 27) przy 
przewozie zagranicznego surowca do 
naszych tartaków. 

Poruszona przez dr. Babińskiego 
sprawa ma pierwszorzędne znaczenie 
dla ziem wschodnich, a przedewszyst- 
kiem dla województwa Wileńskiego i 
Nowogródzkiego ze względu na udział 
ich w etksporcie drzewnym Polski. (—) 
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: Rok 1927 rok 1978 
Papierówka 1,272.902 1,213.358 
Kopalniaki 1,099205  624,579 
Kłody, kloce i dłużyce 1,451,670 1,017.788 
Bale, deski, łaty 2.004 221 1,487.454 
Słupy telegr. 64.404 51.882 * 
Podklado kol<jowe 228,767  154,374 į 
Wyroby bednarskie 37,690 28,679 ; 
Meble 6,081 6,552 | 
Forniery 21,548 31.697 
—н 

Ogółem: 6,426,438 4,888 878 

©О wypieraniu polskiego drzewa z 
rynku angielskiego a zmniejszonej po- 
daży na rynek niemiecki świadczy po- 
niższe zestawienie, dotyczące wywozu 
za 1-sze półrocza r. 1928 i 1929 (w 
tonnach) : 

Anglia 

1928 r. 1929 r. 
NĘemcy: 
1928 r. 1929 r. 

56,158 23,941 1,774,505 1,199,465 
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348,849 162791  520,489  372,572 
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1396 1.252 2,368 4 2,900 PE R MO 
Rezem: 406403 187,984 2,297,363 1,574,938 

„Mamy tu do czynienia, stwierdza 
dr. Babiński, z wpływem  dumpingu 
strata producenta (a więc w pierwszym 
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Już wyszedł z druku 

Wileń ki Kalendarz Informacyjny 
na 1930 r. Rocznik XXV. 

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

kszych sklepach mat. 
piśm. —0 

K į ai je 
Trzechlampowy ekranowy odbiornik 
co do mocy zasięgu i selektywności 
zastępuje 5 6 lampowy. Ekonomicz- 

ny, tani i łatwy w obsłudze.) 

Wileńska, Pomoc Szkolna 
Wilno, Wileńska Nr. 38./80G-I 

Kięgamia K, Ruiskiego 

ARLINGTON ASA ESRI POMOGA 

Wilno, Wileńska 38. Tel. 941. 1 

KSIĄŽKI na GWIAZDKĘ В 
poleca w dużym wyborze. | 

„   
и 

KSIĄŻKI na GWIAZDKĘ” 
W DUŻYM WYBORZE PRZYGOTOWAŁA 

KSLĘGARNIA 

Wilno, ul, Mickiewicza Nr. 7 
KATALOGI BEZPŁATNIE 

R 
Woltfa i S-ki 

Eg] 
Centralne ogrzewanie w sterożytności 
(ZK) Na ostatnim posiedzeniu To- 

warzystwa Naukowego  Historyczno- 
przyrodniczego w Semur en-Auxois, pan 
Toutain prezes tego towarzystwa zre- 
ferował o odkryciach zrobionych w cią- 
gu lat 1928 i 1929 na wzgórzu Auxois. 

Podczas odkopywania tego wzgórza 
odnaleziono 6 domów Gallo-Rzymskich 
zachowanych w bardzo dobrym stanie. 
Domy te posiadają piece w kształcie rur 
i kanałów idących bądź to pod podłogą 
bądź też w ścianach pomiędzy pokojami 
Kanały te biorące początek u jednego 
wspólnego ogniska są właściwie przymi 
tywnym systemem ogrzewania ceintral- 
nego. Uczeni 'archeolodzy wiedzieli już 
od dawna że w starożytnym Rzymie 
fermy i teatry były ogrzewane central- 
nie, ale domy odnalezione w Auxcis 
wykazują że stosowano je również i w 
domach prywatnych. : 

Prócz tego domy te przedstawiają 
dużą wartość archeologiczną, gdyż wy- 
kazują, w swojej architekturze połącze- 
nie stylu Rzymskiego z gallijskim. Co 
do sprzętów domowych budowle te nie 
zawierały nic osobliwego, prócz nad- 
miernej ilości wag najrozmaitszych roz 
miarów i 80 monet z których połowa do 
chwili obecnej została zidentyfikowana. 
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Ostatnie słowo mody 

Jan Wokulski I rka 
_ Putarki GWIAZDKOWE | 

FPFHTTT SWIETY FT ATE PWT TTT TNT 

- Praktyczny Podarek GoldzikoGy 
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KURT: Izrael Rabinowicz, Wilno, Rudnicka 13. 

B. Rimini i J. Poświański, Wilno, Rudnicka 6. 

  

Krawaty! 

Torebki! 
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WIELKA ŚWIĄTECZNA WYPRZEDAŻ 
po cenach znacznie zniżonych 

DE W.i E. Szumansc 

  

MICKIEWICZA Nr 1. 

Na srebrnym ekranie 
„W NOCNYM LOKALU“ W HELJOSIE. 

Pani Wiera Lenow jest właścicielką noc- 
nego lokalu. Zdaje ona sobie sprawę z tego 
iż zaszczytu jej to nie przynosi. й 

Pani Wiera Lenow ma córkę, która 
kształci się w jakimś zakładzie naukowym. 
Ze zrozumiałych względów nie chce, aby 
jej jedynaczka wiedziała o sposobie zarob- 
kowania matki. 3 

Młodziutka Ewa jest zresztą stworzeniem 
tak niewinnem, tak naiwnem, że i publicz- 
ność patrząca na obraz także nie chce aby 
wiedziała ona coś © przedsiębiorstwie swej 
matki. 

Ewa kończy właśnie szkołę i wraca do 
domu. 

Po drodze ipoznaje młodego człowieka 
— Jana Hofimana, w którym zakochuje się 
odrazu. Młody człowiek takoż zakochuje się 
w Ewie. 

Sprawa jest jasna, jak słońceć Młodzi 
kochają się, zwierzają się z tego ojcu Jana, 
jakiemuś tam dygnitarzowi policyjnemu, któ- 
ry nietylko zgadza się na marjaź, ale jeszcze 
przyrzeka pójść do matki Ewy z prośbą © 
rękę jej córki dla swego syna. 

Pani Lenow naturalnie zgadza się na 
małżeństwo córki i wszystko zdaje się być 
w porządku, a wszyscy zdają się być szczę 
śliwi. 

Ale tymczasem w lokalu pani Wiery 
powstaje którejś nocy awantura. Ktoś okra- 
da jednego z gości. Sprawa opiera się o po- 
licję i właścicielka staje przed  urzędnikief 
policyjnym, jako świadek. 

Urzędnikiem tym jest stary Hoffman. 
Bomba pęka. Pan Hoffman orzeka, że 

jego syn nie może się żenić z córką właści. 
cielki upanaru. 

Nic nie pomagają przysięgi pani Lenow, 
że Ewa nie jest świadoma proceder ów mat- 
ki, Hoffman jest stanowczy, jest zimny, jak 
głaz i tragedja młodych jest nie do zażeg- 
nania. 

Ale Jan Hoffman nie chcę wierzyć w 
winę swej narzeczonej i postanawia zbić do- 
wody ojca swemi dowodami, udaje się tedy 
do lokalu pani Lenow. 

1 tu nieszczęście chce, że zastaje swą 
ukochaną Ewę, która także zaintrygowana 
nocnemi wycieczkami swej mamy, przycho- 
dzi dowiedzieć się czegoś o nich. 

Bomba drugi raz eksploduje i tak, że 
już pozornie nie ma nadziei na złagodzenie 
sytuacji. 

Trzeba dopiero daleko idącego poświę- 
cenia matki dla córki, aby wszystko dało się 
naprawić. 

Wiera Lenow zadaje sobie Śmierć, aby w 
ten sposób okupić szczęście swego dziecka. 

Taka jest obecnie treść najświeższego 
w Heljosie obrazu. 

Jeśli chodzi o ocenę, to muszę podkreś- 
lić przedewszystkiem jego wybitnie moralne 
pedłoże, które w powodzi frywolnych i dra- 
stycznych filmów nowoczesnych bardzo do- 
datnio się zaznacza. 

Rolę Ewy kreuje Ewelina Holt. Artystka 
ta ma wyjątkowe warunkł do ról t. zw. 
„Naiwnych”, posiada dobrze zapowiadający 
się talent i młodość, ten dar Boży najważ- 
niejszy z pośród ważnych. 

Z przyjemnością więc śledzi się w ciągu 
całych dziesięciu aktów dzieje panienki, która 
od początku do końca obrazu rozporządza 
sympatją widzów. 

Nad program Heljos daje ciekawe zdję- 
cia Zz ostatniego „Jamboree“ — t. į. į ak 
wiadomo międzynarodowego zlotu harcerzy, 
z uwzględnieniem specjalnem udziału w nim 
Polaków. 

Zdjęcia tego dodatku są technicznie sła- 
be, ale wobec tego, że temat wszystkich cie- 
kawi, więc się na to uwagi nie zwraca. 

Omega. 
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„Mademoiselle Ie docteur 
Po śmierci Winanki. 

Winanky umarł. Anna-Marja Lesser 
pozostała pogrążona w najwyższej roz- 
paczy. Krewni zmarłego w sposób grub- 
jański odepchnęli nieszczęsną kobietę, 
która była przyczyną upadku ich brata. 
Gdy przyszła zapytać kiedy będzie po- 

| grzeb Karola, brat jego odpowiedział 
| służącej, nie patrząc w stronę Anny- 
Marii: 

| — Proszę powiedzieć tej osobie, że 
nie znamy ją i znać nie chcęmy. Po- 

| grzeb mego brata nie powinien ją - 
teresowaćw+am nadzieję, że się nie od- 
waży zja. pogrzebie człowieka, 
którego Żyćre sama złamała: 

Wróciła do swego numeru w hotelu, 
gdzie zastała adjutanta komendanta 
tortu. Oficer bardzo grzecznie i delikat- 
nie wyjaśnił powód swej wizyty: odeb- 
rana z Berlina depeszę, w której Matte - 
sins pytał, co się stało z papierami i no- 
tatkami zmarłego wywiadowcy. Komen- 
dant prosił więc o oddanie mu tych do- 

 ikumentów. Wstrząśnięta do głębi śmier 
cią ukochanego i pogardą jego rodziny, 
Anna zapomniała o dokumentach. 

— Papiery są wszyte pod podszew- 
| ką kamizelki zmarłego, — odrzekła. | 

W chwili, gdy rodzina zebrała się 
| w kaplicy szpitalnej przy trumnie Ka- 

rola Winanky, zjawił się dyżurny oficer 
| w towarzystwie cywilnych agentów i 
' oznajmił, że komendant rozkazał nało- 
żyć areszt na ciało zmarłęgo. Rodzina 
odczuła boleśnie ten cios hańbiący, lecz 
po upływie pół godziny smutny obrzą- 
dek został dokonany. Wieczorem adju- 

| tant komendanta znowu zapukał do 
| drzwi Anny-Marji. 

         

  = 

    
   

Nie chciała go wpuścić. 
Nie chcę nikogo widzieć, nie będę 

rozmawiać z nikim. 
Długo stał oficer za drzwiami, pro- 

sząc i tłomacząc by go przyjęła. Adju- 
tant zrozumiał i odczuł tragedję mło- 
dziutkiej kobiety i potrafił przemówić 
do niej tonem tak ciepłym i serdecz- 
nym, że wkońcu zgodziła się go przy- 
jać. Na stole leżał mały rewolwer. Ofi- 
cer schował ga do kieszeni i zaczął mó- 
wić o celu swej wizyty: 

— Nie możemy zrozumieć notatek 
Winanky. Prosimy panią o pomoc, mu- 
si pani pojechać razem ze mną do Ber- 
lina, by wyjaśnić wszystko. 

— Dobrze zgadzam się, ale pierwej 
muszę wyjść na miasto dla załatwienia 
kilku sprawunków. Oficer nie wierzył, 
obawiał się, że myśl a samobójstwie nie 
opuściła ją jeszcze. Zaproponował więc, 
że będzie jej towarzyszył. 

Ale Anna-Marja nie kłamała. Cho- 
dziło jej o kupno żałobnej sukni, w któ- 
rą przebrała się w sklepie. 

— Teraz mogę jechać oznajmiła. 
Następnego dnia kilka godzin spę- 

dziła w gabinecie Mattesinsa, tłoma- 
cząc znaki i notatki na dokumentach 
zmarłego kochanka. Szet wywiadu był 
zdumiony: „skąd pani wie to wszyst- 
ko?“ — pytal. 

Zmęczoną i znękaną zawiózł do 
swego mieszkania i otoczył ojcowską 
opieką. Gdy spłakana zasnęła wreszcie, 
Mattesins zatelefonował do generała, 
który był jego bezpośrednim szefem. 

-—— Chciałbym wciągnąć do roboty 
Annę-Marję Lesser. 

— Czy pan zwarjował! — oburzył 
się generał, — to, że mogła wyjaśnić 
wszystkie notatki Winanky niczego nie 
dowodzi. Rozumiem, że pan się niepo- 
koi o tej los, trzeba poszukać dla niej 

  

od wozów 

Ceny od Zł. 10.650, loco fabryka Warszawa. 

posady bony czy nauczycielki. Zna do- 
skonale języki, nie zginie więc. Nie moż 
na tak młode stworzenia wysyłać na 
pewną śmierć. 

— Znam ludzi, — odrzekł Mattesins 
— Proszę mi wierzyć, że będzie z niej 
niezastąpiony agent, gdy praca ta da 
jej cel życia. W przeciwnym razie po- 
pełni samobójstwo. 

— Niech pan robi, co chce. To jest 
okropne. Ona nie wygląda nawet na 
Szesnaście lat. 

1i14, A. iG.“. 

Następnego dnia pomiędzy szefem 
«wywiadu a Anną-Marją toczyła się na- 
stępująca rozmowa: 

— (Co pani zamierza teraz robić? 
— Nie wiem. Nic. 
— Musi się pani czemś zająć! 
— Umrę. Nie chcę żyć... 
— A gdybym zaproponował pani 

pracę, która pochłonęłaby panią całko- 
wicie i była bardzo niebezpieczna? 

— Mój biedny Karol! — rozpłakała 
się Anna-Marja, pojmując odrazu do 
czego dążył szef niemieckiego wywia- 
du. — Dobrze, będę więc robiła to, co 
on rozpoczął! 

Od tej chwili ożyła. 
— Czy nie mogłabym pojechać... 

„ — Pani pojedzie do Wogezów, — 
oświadczył IMattesins. Oschły i skryty 
Mattesins był głęboko wzruszony miał 
„aczy pełne łez. Był to może jedyny w 
historji szpiegostwa wypadek tak sen- 
tymentalnej sceny. Młodziutka, prze- 
śliczna kobieta o postaci drobnej i wąt- 
łej dziewczynki, widziała swą pracę 
szpiegowską jako hołd oddany zmarłe- 
mu człowiekowi, którego kochała nad 
życie. 
8 — Pani numer będzie „I i 14, Aj 

cyl CHEVROLET- 
jeszcze bardziej oszczędny 

  

Pierwsza próba. 

W dwa tygodnie później Anna-Marja 
wyjechała do Colmar. Odprowadził ją 
na dworzec jej opiekun, z ukrycia ob- 
serwował ich generał. 

— To szaleństwo, — mruczał, — 
wszak to jeszcze dziecko! 

We francuskiej wiosce w Wogezach 
zamieszkała studentka — malarka z Ge- 
newy. W paszporcie miała oznaczone 
16 lat. Słodka, uprzejma dziewczyna 
stała się wkrótce ulubienicą całego pen- 
sjonatu. Z paletą i małym aparatem fo- 
tograficznym odbywała duże wycieczki 
po górach. W pobliżu odbywały się 
właśnie wielkie manewry wojsk, Po 
dwumiesięcznym pobycie, Anna-Marja 
wróciła do Niemiec z pełną walizą ry- 
sunków, fotografij i planów. Gdy mi- 
nęła granicę uśmiechnęła się radośnie 
na myśl, że Winanky byłby z niej za- 
dowolony. W drodze da Berlina zatrzy- 
mała się na cmentarzu, gdzie był grób 
Karola. E 

Mattesins w milczeniu słuchał rela- 
cji Anny-Marji. Wreszcie rzekł: ; 

— Muszę byč szczery wobec pani. 
Wiadomošci, przywiezione przez panią 
są istną sensacją. Są to najbardziej war 
tościowe wiadomości, jakich dostarczo- 
no nam w ostatnich czasach. 

Być może Mattesins przesadzał nie- 
co. W każdym razie pierwsza próba 
zdolności Anny-Marji udała się dosko- w którym jeździła po całej Belgji. 

powrocie, z każdej nale. 

cyl. 

  

   
gotowywała się do bardziej 
dzialnych wystąpień. 

Wyjazd do Belgji. 

Na wiosnę, w 1914 r. Anna-Marja 
wyjechała do Belgji. Ponieważ plan 
wojny opierał się na wtargnięciu do 
Belgii, wiadomośći więc, dotyczące te- 
go państwa, były szczególnie ważne. 
Anna-Marja miała poznać belgijskie ior- 
tece, w szczególności Liege, rozkład for 
tów, system obrony, zebrać plany dróg 
i kolei, mostów, szos i t.d. 

| Zrobiła to wszystko, co było możli- 
we. Atak Niemiec na Belgję opierał się 
na wiadomościach, przez nią dostarczo- 
nych. W sztabie generalnym, nazywąno 
ją „autorką kampanii belgijskiej”. 

W] Belgji, Anna-Marja o mało nie 
została złapaną. W Brukseli zamieszka- 
ła w hotelu, jako Francuzka z Paryża. 
Tam poznała się z porucznikiem armji 
belgijskiej Renee Ostenem. Stale prze- 
bywali razem, chodzili do muzeów, na 
wycieczki, do cukierni. Belgijski oficer 
zakochał się do szaleństwa w pięknej 
paryžance. Opowiadala, że jest córką 
oficera francuskiego, który umarł przed 
paru laty. 

Po nim odziedziczyła nienawiść do 
Niemców i miłość do wojska. 

Anna-Marja miała własny samochód 
Po 

takiej wycieczki, 
— Nie mogę znieść samotności i sie- pokazywała znajomym obrazki i szkice 

dzieć bezczynnie, — mówiła, 
pojadę teraz? 

— Do Bawerloo. 

  dokąd własnej roboty, 
wśród pól, koń na pastwisku, samotny 
wiatrak. Co tydzień rysunki swe wysy- 

były tam: rzeczka 

I ta podróż udała się doskonale. Po tata do Berlina, Mattesins, który nie 
powrocie Anna-Marja pozostała przez znał się na malarstwie, zdrapywał olej- 
zimę w Berlinie, kształcąc się w swym ną farbę, ścierał kredki, zdzierał na kar- 
fachu pod kierunkiem Mattesinsa. Przy- tonie naklejone rysunki, a pod tem 

odpowie- znajdował treść interesująca go o wiele 
bardziej. 

Renee Osten uzyskał urlop tygad- 
niowy i przedsięwziął z Anną-Marją 
wycieczkę po Belgi. Jako oficer mógł 
przejeżdżać przez fortece, bywał ze swą 
towarzyszką w klubach oficerów. Ostat- 
niego dnia wycieczki, samochód popsuł 
Się w drodze. Osten zaczął poprawiać 
maszynę, a Anna-Marja notowała coś 
na kartce. 

— Chcę wyliczyć, ile wyszło ben- 
zyny i ile kilometrów przejechaliśmy, 
— mówiła. 
Ws chwili, gdy wkładała kartkę do 

notesu, wypadła jej z rąk i wiatr po- 
niósł zapisaną kartkę po drodze. Osten 
rzucił się, by ją podnieść. 

— Proszę zostawić ją, — wołała 
dziewczyna. Ale porucznik nie dał za 
wygraną. Anna-Marja biegła za nim, 
chcąc go uprzedzić. Kartka wpadła do 
błota, porucznik podniósł ją, rzucił 
okiem na notatki i schował do kieszeni. 

— Kartka wpadła do błota, nie mo- 
głem jej znaleźć, — skłamał. 

Wsiedli do auta. Blady, z zaciśnię- 
temi ustami Renee Osten pędził jak sza- 
lony. Gdy stanęli w pierwszej wiosce, 
Anna-Marja zrozumiała, że jest zgubio- 
ną. W pobliżu stał żandarm. Osten wy- 
s koczył z auta i podszedł do niego. An- 
na-Marja nie miała zwyczaju rozmyślać 
długo. Zanim oficer zdążył się zorjento- 
wać, auto pomknęło naprzód. 

W łódce rybaka uciekła Anna-Marja 
do Holandji. Tutaj zmieniła się do nie 
poznania: zaczęła nosić okulary. Od te- 
go czasu. we wszystkich kontr-wywia- 
dach cudzoziemskich figurowała w spi- 
sach niebezpiecznych szpiegów, jako 
„Mademoiselle le docteur*, 

(D. C. N.)
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fiowa zbrodnia nad emigranfem polifycznym 
Nocy wczorajszej na odcinku gra. 

wśród tajemniczych okoliczności za- 
mordowano mieszkańca tejże wsi 
Franciszka Woronowicza. 

Ciało jego znaleziono tuż przy 
linji granicznej przeszyte kilku kula- 

mi, które były oddane, jak stwierdzi- 
bardzo 

bliskiej odległości. 
Przed czterema miesiącami Woro- 

mowicz uciekł z Litwy i schronił się 
tia terytorjum Polski gdzie otrzymał 
prawo pobytu jako emigrant poli- 
tyczny Ścigany za rzekomy kontakt z 
przeciwnikami ówczesnego rządu litew- 
skiego. 

Wczoraj donosiliśmy, że na ulicy 
Kwiatowej poraniono nożem niejakiego 
Bastomskiego. RE: 

w trakcie dochodzenia policyjnego wy- 
jaśniło się, że zajście wynikło z racji zbyt- 
niego zaangażowania się Bastomskiego w 
akcji strajkowej pracowników żydowskich, 

  

* 

'aym tylko pracodawcą zdołali 

| Ciśnienie \ 

którzy jak wiadomo mając zatarg # įed- 
rozszerzyć 

że do strajk na ogół pracowników - tak, 08 
ju: dnia wczorajszego porzuciło przacę 

Policja litewska zarzucała mu jed- 
nocześnie udział w zamachach jakie 
miały miejsce w miejscowościach po- 
granicznych. 

Woronowicz zdołał zmylić czuj 
ność śledzących go agentów i okręż- 
nemi drogami przedostał się przez 
granicę licząc, że uniknie w ten spo- 
sób zemsty swych przeciwników poli: 
tycznych. 

Stało się jednak inaczej: 
Za pośrednictwem osób trzecich 

zdołano go znaleźć poza linją gra- 
niczną gdzie w podstępny sposób zo- 
stał napadnięty przez nasłanych  sie- 
paczy i w bestjalski sposób zamor- 
dowany. (c) 

na fie strajku 
przeszło 500 osób. ; 

„Wymieniony  Bastomski zgodził się 
objąć funkcji kontrolera z ramienia straj- 
kującycn i obchodząc zakłady zmuszał do 
porzucenia pracy i zastosowania się do 
uchwały związku, Na tem tle wynikł zatarg 
pom ędzy nim a pracodawcą Mieszczańskim 
(Kalwaryjska 52), który gdy spotkał „in- 
spektora* na ulicy wszczął z nim bójkę i 
poranił go ciężko nożem. (c) 

Jaką sumę zdefrandował Sielicki 
Okazało się obecnie, że urzędnik 

skarbowy Sielicki o samobójstwie któ - 
'rego donosiliśmy wczoraj, będąc sekwe- 
stratorem, zdołał przywłaszczyć około 
4 tysięcy złotych. ściągniętych od płat- 
ników, jako zaległości podatkowe. 

Brak pieniędzy został zauważony 
przez przełożonych  niesumiennego 
urzędnika, którzy porozumieli się w tej 
sprawie z prokuratorem z prośbą o wy- 
danie odpowiednich zarządzeń, 

Prokurator uznał za potrzebne 
aresztować defraudanta i polecił nie- 
zwłoczne wykonanie. 

W niewyjaśniony narazie sposób 

Sielicki dowiedział się o zdemaskowa- 
niu go i niepostrzeżenie , wyszedł z 
urzędu. 

Jednak agenci policji zdołali go od- 
naleźć i od tej chwili mieli go stale na 
oku. Wypadek w hotelu nastąpił tak 
niesprdzianie, że narazie niewiadomo 
było, z powodu niemożności dostania 
się do Środka, co się z Sielickim stało. 
Dopiero w chwili, gdy dobijali się do 
drzwi policjanci usłyszeli jęki, zrozu- 
miel', że targnął się on na życie. 

Śtan zdrowia samobójcy jest w dal- 
szym ciągu poważny. (c) 
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‚ KOŚCIELNA 

— (k) Porządek nabożeństw na uroczy- 

stość Bożego Narodzenia. | 
Bazylika. Dnia 25 grudnia Pasterka o g. 

12 — celebruje JE arcybiskup Metropolita Wi 
| lgński, godz. 6 — prymarja w kaplicy św. Ka 
Zimierza, godz. 8.30 — Msza św. z suplikacja 

mi, godz. 9.30 wotywa, godz. 10.15 — suma, 
Celebruje JE arcybiskup metropolita wileński 

azanie wygłosi ks. kanonik Żebrowski, godz, 
16 — nieszpory. 8 

|" Dnia 26 grudnia godz. 6 — prymarja w 
kaplicy św. Kazimierza, godz. 8.30 Msza Św. 

£ suplikacjami, godz. 9.30 — wotywa, godz. 
10.15 suma, celebruje kanonik Macieje. 
Wwicz, kazanie wygłosi ks. Kisie ', godz. 16— 
tieszpory. 

Kośc. po Bernardyński. Pasterka odprawio 

Ma będzie o godz. 12 godz. 6 — prymarja, 

godz. 8 — Msza św. cicha, godz. 11 — suma 

IBodz. 17 — nieszpory. 

| Dnia 26 grudnia godz. 6 — prymacja, g. 

— Msza św., cicha, godz. 11 — suma, godz. 

П — ш'езироВ'. 
Kośc. św. Ducha. Godz. 6 — pasterka, g. 

L44— prymarja, godz. 8.30 wotywa, godz. 11 
a, godz. 16  —nieszpory. 

  

|. Dnia 26 grudnia godz. 7 prymatja, godz. 

%30 — wotywa, godz. 11 — suma, godz. 16 

Niepokalanego Poczęcia NMP. Ра- 
> nieszpor: 
| Kościół 

      

   
| z 

Wielki 
Е 4 

Dom 
| handlowy 

IENTS 
NAB.OD „PROWODNIKA“ 

  

ŚNIEGOWCE 
i KALOSZE 
TRWAŁE i ELEGANCKIE | 

meda| złoty 
JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 

Wielki wybór gafunków LUKSUSOWYCH 
DAJCIE WSZĘDZIE. 

z ock dia. i skład fabryczny 

Bela TROGEY "O "yz" * 

sterka odprawiona będzie o godz. 7 rano. O- 
statnia Msza św. o godzinie 10.30 nieszpory О 
godz. 16. 

Dnia 26 grudnia godz. 7 prymarja, godz. 
10.30 suma, godz. 16 — nieszpory. $ 

Kościół św. Piotra i Pawła. BSE. od- 
prawiona będzie o godz. 6, godz. 11 sumą 
godz. 17 nieszpory. 

Dnia 26 grudnia godz. 6 prymarja, godz. 
11 — suma, godz. 17 nieszpory. 
_ Z parafji Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej we wszyst 
kie dnie świąteczne będzie grać Jasełkę p.t. 
„Betleem Polski. w godzinach wieczoro- 
wych. 

Z parafji po Bernardyńskiej. W dniu 28 
grudnia stowarzyszenie młodzieży polskiej u- 
rządza tradycyjnym zwyczajem „opłatek* z 
przedstawieniem i spiewem kolend. 

‹ Boniiratrów, Pasterka odprawiona 
będzie o godz. 6, ostatnia Msza św. o godz. 
10 będzie odprawiona, nieszpory o godz. 17. 

Kościół Ostrabramski, Pasterka odprawio- 
na będzie o godz. 12, godz. 6 — prymarja 
w, kościełe godzina 8 — Msza święta w ka- 
plicy godz. 9, —  wotywa, godz. 11 — 
suma, godz. 16.30 nieszpory. godz. 17 — li- 
tanja w kaplicy. 

Dnia 26 grudnia porządek nabożeństw 
zwykły. 

ŽALOBNA. 
— (y) Pismo kondolencyjne wdowie po 

zamordowanym post. Zawadzkim. P. wojewo- 
da Wł. Raczkiewicz przesłał wdowie po śp. 
„Michale Zawadzkim, posterunkowym Policji 
Państwowej, Annie Zawadzkiej w Kowalczu- 
kach następujące pismo: 

„Wyrażam Pani moje najserdeczniejsze 
współczucie z powodu tragicznego zgonu mę- 
ża pani śp. Michała Zawadzkiego, posterun- 
kowego Policji Państwowej, który padł od 
kuli złoczyńcy, pełniąc odpowiedzialną, chlub 
ną służbę bezpieczeństwa. 
Może w smutku, w jakim strata śp. męża 

Panią pogrążyła, będzie Jej pociechą świado- 
mość że pamięć tych którzy życie swe oddali 
stojąc na straży bezpieczeństwa współoby- 
wateli, wdzięczne społeczeństwo zachowa na 
zawsze w swojej pamięci”. 

URZĘDOWA 
— ły) Audjencje u p. wojewody. W: dn. 

wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz przy- 
jął konsula łotewskiego p. Feliksa Donasa w 
sprawach gospodarczych Wileńszczyzny oraz 
przedstawicielki patronatu nad więźniami z 
profesorową Wróblewską na czele, które przy 
były prosić p. wojewodę o przyjęcie protek- 
toratu nad wieczorem, urządzanym na dochód 
tegoż patronatu. 

— (y) Nie wolno używać samochodów 
służbowych. Min. spr. wewn. opracowało roz 
porządzenie w sprawie używania samocho- 
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SPORY 
Zasłużony działacz sportowy 
kpt Kawalec opuszcza Wilno. 

dów przez wiadzę samorząaowe. Ustaione zo- 
stało że niektóre samorządy, których budżet 
nie przewiduje kupna samochodu — sprawiły 
sobie maszyny. Rozporządzenie ustala kto i 
w jakich wypadkach ma prawo używać Sa- 
mochodów służbowych. 
* MIE SKA Jak się dowiadujemy kierownik Ośrod- 

; ka W. F. kpt T. Kawalec znany w Wiluie 
„— (0) Sprawa kredytów budowlanych dla niestrudzony bojownik na polu sportów i 

Wilna Wiadomo iż Wilno jest uposledzone pod wych. fizycznego przeniesiony został do 
względem przydziału kredytów budowlanych Warszawy. 
34 sprawy na ogólną sumę kosztorysową zł. W związku z tem p. Wojewoda Rącz- 
5179.210 nie mogą być przez komitet rozbudo kiewicz wystosował do kpt. Kawalca na* 
wy załawione z powodu braku kredytów. We stępujące pismo: 

dług danych statystycznych na dzień l pa- „W zwiąc.u z przeniesieniem Pana na 
ždziernika 1928 r. z ogólnej liczby mieszkań- wyższe stanowisko *do Psństwowego urzę- 

ców „małego* Wilna, wynoszącej 164996 o- du Wychowania Fizycznego w Warszawie 
sób zajmują 11970 mieszkań jednoizbowych, poczuwam się do m,łego obowiązku w;ra- 
czyli w jednej izbie zamieszkuje przeciętnie zję Panu siowa uznanią i p vdz ękowania za 
3,6 osób. Stan sanitarny mieszkań jest naogół owocną i ofiarną pracę Panu na polu 
w wysokim stopniu nieodpowiedni. Mieszka- wrz; sposobienia wojskowego i wychowa- 
nia w suterenach z oknami poniżej poziomu ją fzyczrego na terenie podległego mi 
ziemi są zjawiskiem zwykłem. Z powodów wy województwa. 
żej wymienionych Wilno odczuwa dotkliwy Na naszym terenie zrobił Pan wyjątko- 
brak mieszkań, a szczególnie mieszkań ma- wo dużo, wykonał Pan wielką pracę, Dg“ 

łych, odpowiadającym wymaganiom sanitar- dąc auszą całej akcji P. W.i W, F. czy to 
nym dla ludności niezamożnej i średniozamo па stanowisku pierwszego sekretarza Ko- 

. Roczny kontyngent kredytów budowla- mitetu Wojewódzkiego P. W.i W F. czy 

ych który zostaje wyznaczony dla Wilna w to juko kierownik Ośrodka Wychowania 
у „2 i pół miljonów zł. jest Fizycznego w Wilnie, czy wre:zcie jako 

jacy dla zaspokojenia po- oryąnizator | marszu szlakiem Batorego, 
kaniowych Wilna. W roku 1929 nigdy nie zrażał się Pan ciężkiemi warua- kredyty budowlane zostały wyznaczone wy- ki mi, przezwyciężając je swą sumienaą. 

łącznie na zakończenie domów rozpoczętych, wytrwałą pracą. 
ansowanych przez Bank Gospodarstwa Proszę mi wierzyć, Panie Kapitanie, 

rajowego. Tymczasem zamiast wyżej wy- żę żegnam Pana z wyjątkowem żalem i 
mienionych 2 i pół miljonów zł. Wilno w roku dziękując za dotychczasową pełną poświę- 
1929 otrzymało tylko 260000 zł. wobec CZEgO cenia pracę życzę również dodatnich wyni- 
11 budynków pozostaje w stanie niewykończo ków na nowem polu“, 
nym, a mianowicie: 2 budynki miejskie, 3 spół 
dzielni mieszkaniowych i 6 osób prywatnych. asas WOWWNOWICZOCZAA ZD 
Na zakończene tych budowli niezbędne są 
1.307.000 zł. instytucje państwowe zamiast wysyłania ży- 

Wobec powyższego Magistrat zwrócił się czeń świątecznych i noworocznych składali 
do Banku Gospodarstwa Krajowego Min. ofiary na cele dobroczynne—urzędnicy wileń- 
Skarbu i p. wojewody ze szczegółowym me- skiego urzędu wijewódzkiego w wyniku czę- 
morjałem, prosząc o udzielenie kredytów na ściowej zbiórki złożyli w dn. 21 bm. 170 zł. 
wykończi nie wzmiankowanych budynków w na rzecz schroniska im. Marszałka Piłsudskie- 
sumie 13 7000 21. go dla dzieci obrońców Wilna. 

SAMORZĄDOWA. — (y) Brak za Z 
— (y) Zjazd przedstawicieli rad gmin. Sie nowych świadectw, przemysłowych. n. 

nych. W ga sza odbędzie się w WI 1 stycznia upływa termin nabywania nowych 
nie w urzędzie wojewódzkim zjazd przedsta- świadectw przemysłowych i kart rejestracyj- 

wicieli rad gminnych z terenu województwa a AU kasach skarbowych pa- 
ileński ówieni „ nuje słaby ruch. ae wileńskiego w celu omówienia aktualnych za. Tłomaczy się to brakiem gotówki potrzeb 

  

  

    

  

   

  

  

  

    
   

  

monji, 
17,15: 

lekcja 

na pon 

Niedziela, dnia 22 grudnia 1929 r. 

10.15 : 
Katedry Wileńskiej 11.55—15,30. Transmi- 
sja z Warszawy. Sygnał czasu. 
kat meteorologiczny; 

„Zaaanii zk: 
czyt. 17, 40— 19,00: Transmisja z, Warsz. 

Koncert. 
w Wilnie* pogadanka. 19,25 — 19,40: 14-ta 

i rozmaitości. 22,00—24,00: Transmisją z 
Warszawy — Kwadrans literacki, koncert. 
feljeton, komunikaty i 

Poniedziałek, 23 "grudnia 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy Sy- 
gnał czasu. 12.05 — 13,10: Muzyka z płyt 

gramofonowych. . 13,10 — 13,20: Transm. 

m
 

  

„Te. 
KAZIMIERA - PĘKOSŁAWSKICH 

Mikulska 
zmarła dnia 3 grudnia 1929 r. w majątku Głębokiem pochowana została 
w grobach rodzinnych na cmentarzu parafjalnym w Nowym Dworze 

w dniu 6 grudnią 

Krewnym, przyjaciołom, znajomym, wielebnemu ks. proboszczowi 
Cholewie, okolicznym włościanom, "w szczególności mieszkańcom wsi 

Narosz, wszystkimj tym,|] co przyjęli udział w tych smutnych obrzędach 
okazali swą życzliwość i współczucie tą drogą składają najserdeczniejsze 
podziękowanie 

_Matka, mąż, córka 

  

RADJO OFIARY. 
Bezimiennie dla najbiedniejszych zł. 5. Bez 

imiennie na Choinkę dla ociemniałych dzieci 
zł. 5. Lienkiewicz dla najbiedniejszych z inte 
ligencji — zł. 10 

Transmisja nabożeństwa z 

Komuni- 
Koncert z Filhar- 

oraz odczyty rolnicze. ' 16,50 
Koncert dla dzieci. 1715 — 17.40 
a nauczyciela poza szkołą” — Od- 

Zamiast powinszowań swiątecznych i no- 
worocznych składają na dom wychowawczy 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego — Aniel: 
Sztrallowa 10 zł. Michał Nosowicz 10 zł. Ja- 
nostwo Sobeccy 10 z. 

Zamiast powinszowań swiątecznych i no 
worocznych Z. i M. Świdowie na żłobek in: 
Marji 10 zł. 

19.00—19,25: „Co fsię dzieje 

języka niemieckiego, sprowadzi dr. 
Włodzimierz Jacobi. 19,40—20.00: Program 

  iedziałek, sygnał czasu z Warsz. 

Towarzystwo 

1. В. Segall 
SP. AKC. 

zawiadamiając Sz. Klientów, że 
sprzedaż hurtowo detaliczna od- 

muzyką taneczna. 

dnień, doty ych ini jii 5 ‹ A i + i 
E Lai Sa Ehadon jach E nej na wykup świadectw. | z Warszawy, Komunikat ae ai Ei bywa się wylącznie w 

czyć będzie prezes związku Gmin Wiejskich Ponieważ w tym roku Ministerstwo posta- 16,10 - 16.15: Program dzienny, 16,15 - 

nowiło nie uwzględniać podań o odroczenie 17,00: 
lustracja, przedsiębiorstw przeprowadzona w 
dniu 2 stycznia da okazją do spisania szeregu 
protokułów. 

Rzeczypospolitej Polskiej mecenas Aleksander 
Lednicki z Warszawy. 

— (y) Usprawnienie administracji komu- 
nalnej. jak się dowiadujemy, prowadzone są 

17,—15: 
konaciu orkiestry Polskiego Radja. 17,00 

Komunikat organizacyj ispoleczoych. 17,15 

Koncert muzyki popularnej w wy* Gentrali «5 Trockiej 7 
nialejszym poleca na nadchodzą- 17,15—17,25: е 
ce święta bogaty wybór towarów 

Chwilka litewska, 

ej. J. prowac = ] dzieci „Jutro Wigilja“ P, w wydziale samorządowym wileńsk: į TEATR I MUZYKA. ET As uż erfumer nych du wojewódzkiego a * — Teatr miejski na Pohulance, Dziś teatr 18-45: Transmisja 6 AA ы = a zwiad pk ch lem powołania do życia wojewódzkiej ko. na Pohulance czynny jest dwukrotnie: po po- z A dn. 2530 3% 00: fransm. i PE misji dla usprawnienia administracji komunal Udniu o godz. 3.30 po cenach zniżonych baśń 3 Warsz: Koncert o feljetón komunikaty Galanteryjnych 
nej. Komisja ta będzie miała do spełnienia tak fantastyczna W. Szekspira „Sen nocy letniej" 
bardzo potrzebne i doniosłe dla naszego sa. Z muzyką Mendelssohna. Wieczorem o go: 
morządu zadanie ulepszenia, w myśl nowocze dz. 8 punktualnie ostatni występ znakomitej snych wymogów działalności naszych magi artystki Wandy Siemaszkowej w głośnej peł- 
stratów, Diur wydziałów powiatowych i urzę- nei wzruszających i silnych akcentów drama 
dów gminnych. Już w pierwszej połowie sty- tycznych sztuce Gordina „Mirla Efros* Przed 

ropie 
23300 — 24.00: Spacer detektorowy po Eu- firm krajowych i francuskich, a 

mianowicie: perfumy, wody ko- 
lońskie i kwiatowe, mydło, pu- 
der, pomadki do ust, farby do 

cznia ma być zwołane organizacyjne posiedze sta wienie dzisiejsze ze względów technicz. > ° К włosów, manicury, nessesery, 

ie G vonia vaiko Каа ооа ое оНЕО еа ad wcią dodany łach gdówy | poyrządy do goleni, lustra 0- 
— (y) Pomoc lekarska dla kolej „ Min. poniedziałek i we wtorek przedstawienia za- 7 ; * + ‚ aletowe, S į r. 

komunikacji wydało Denis CE wieszonė. i ogėlnem niedomaganiu na tem tle zažywa › szczotki grzebienie, 

opieki lekarskiej dla kolejarzy. ‚ — Teatr miejski w Lutni. Dziś graną bę- SiĘ rano 
Obecnie już opieka lekarska przysługuje dzie Po raz czwarty świetna komedja Fodora 

pracownikorą etatowym, kandydatom na pra. obfitująca w sceny pełne humoru, dowcipu i cowników etatowych prac. nieetatowym oraz Werwy. Sztuka ta będzie ostatnią nowością 
członkom ich rodzin. ё repertuarową, która odniosła na naszej 

Opieka lekarska przysługująca pracowni- SCENE wielki sukces artystyczny 
kom rozpoczyna się od pierwszego dnia cho- dzięki doskonałej wytwornej „grze całego ze- 
roby i trwa, nawet w razie zwolnienia ze słu. SPOłu, z dyr. A. Zelwerowiczem na czele. W żby jprzez czas choroby, najdłużej jednak, KSS i we wtorek teatr czynny nie 

ędzie. 

  

  

     

      

rzkiej Franciszka - Józefa. Woda Fi 
Józefa jest jedynym i najskuteczniejszym środ 

kiem przeczyszczającym. żądać w aptekach. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 

ozdobne pudełka upominkoweitd. 

przedmioty użyfku domowego 
Oliwa nicejska i sezamska, esenc- + 
ja octowa, szafran, wanilja, kar- 
damon, gwoździki, cynamon, 
esencje i pastylki do wódek 
i likierów, środki do czyszcze- 

naczczo szklankę naturalnej wody go 

   

  

licząc łącznie z urlopem zdrowotnym — dla Ё ; nia metali, šrodki do prania bie- 
pracownikow etatowych i KaidyCRiów. 39 ty- — Sandomierskie wesele*. Dziś zespół grudnia 10%. 1 lizny 11 @ godni. teatru=regjonalnego odegra „ Sandomierskie Dewizy i waluty: 

Dotyczy się to również emerytów kolejo- SS ZONE o godz. 3 i 5 pp. po ce- Trans, Sprz. Kupno Ceny niskie, towar pierw: ch. > Ž | й wyd оана OT am 
Leki . NWENE W TECKA na dalszy objazd kresów wschodnich. Belgja 124,65, 124,96, 123,34 Zamówienia przyjmuje się tak- a> torat języka hebrajskiego będzie u. _ — Poranek baletowy. Wybitna interpre- Kopenhaga 239,06, 239,66, 238,46 | że telefonicznie, tel. 542 i do m € Gynt diora o Batore- tatorka A klasycznych Sawina Dolska Budapeszt 156,00 156,— 155,64 starcza się natychmiast. ' trymestrze: - Kandydaci, pra- w czwartek 26 bm. o godz. 12.15 w teatrze ‚ r ‚ ;л?а_с‘(_\ się ubiegać o stanowisko iektora tego miejskim w Lutni. W OE „Pogrzeb Tale Holacdja R AE 20 DZIŚ SKLEP OTWARTY. języ! OCE zgłosić do Dziekana Wy- ki* Czajkowskiego z udziałemznanego kompo- Londyn 4344, 43554 8,34, <За TORT IKI SAITEK au De RÓS zytora K. Gałkowskiego (fisharmonia) 1 7 let Nowy-York 8,88, 8,90, 8,86, Sap: ię К nie p. ozińskiemu za „Al- n Doni Minkowicz (fortepian). Po Oslo 278,95 279,55 278,35 w tm 350 lecia | niwersytetu St. Batorego. Zna zatem wykonane zostaną produkcja taneczne 35,08, 35,17, 2409 5 TUNNNUNAN NNNNENANNNNA Z ny COZ Józef Łoziński dokonał do muzyki Chopina, Griega, Glinki, Czajkow Paryż 5,08, Sh " = . : łach ac e ógrańcznych z wszyst. skiego i in. Ceny miejsc od 50 gr. Bilety już Praga 26,43. 2650, A a Liana Wróżka [hitomanika A Kich momentow jubileuszu i z godną najwyż są do nabycia w kasie teatru Lutnia. Szwajcaria 173.19, 173,62, 172,76 3 а Aa Kogia, Otarnošcią, wydawszy  wla- | —- Kancert twėrczošci Paderewskiego. W Bukareszt 5,3125 5,3137 53119 3 Przepowiada przyszłość, sprawy są- & ny A sztem piękny Album 350 lecia Uni- niedzielę 29 bm. w Lutni odbędzie się koncert у 230,62 5 dowe, O miłości i t. d. przyjmuje od 3 wersy etu Stefana Batorego" otiarował znacz poranek, poświęcony twórczości fortepiano- Stokholm 240,22, o s a 10: p j : Adres: z ny procent z rozprzedaży tego cennego wyda- wej Ignacego Paderewskiego z okazji 70 let. Wieóeń 125,36 125,67 12505 3 I PP e - M oka 24 OR Poiskiej e icy iego urodzin, Udział biorą: Wileńska Węgry 155,57 155,74 15517 Z Młynowa Nr 21 m. 6, ua aa łodzieży Akademickiej. Nadto kilka specjal orki 'mfoniczna pod dyrekcją Adama Krzyża, w bramie n ba nych luksusowych egzemplarzy albumu z fo- Wylez ego. Jako solistka iwystębi šaka i Włochy 2 w. > о WA Ё afj mi jubileuszowemi ofiarowai Uniwer- ceniona pianistka Marja Swięcicka. Początek o Marks niemiecka 213,20, ns еа оя Зр ааоар sytetowi tefana Batorego. Rektorat czuje się godz. 12 w południe. Bilety w kasie Teatru Gdańsk 173,74. mo žė wyrazić. Bay 4 drogą swe Lutnia od 11 do 9 w. : Akcje. 1 je i wdzięczność p. Łozińskiemu. CO GRAJĄ W KINACH? Bauk Polski 173,50— — . Powszechni W. JUREWIEZ 

Wanda — Braterstwo krwi. 
Ognisko kol. — Ramona (Biały orzeł) 

Pay" R Sogo sok сса у —' stwie a 
Hollywood — Mitostki aktorki. 
Światowid — U łubienica Wiednia. 
Lux a Golgota oi 

Kino le -— 'epubl piratów. 

Słońce — Nie oszukasz żony. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— (c) Zatruła się czadem. Uległa zasłab- 

nięciu z powodu zatrucia się czadem wydo- 
stającym się ze zbytnio napalonego pieca Żo- 
fja Jokajtis (Derewnicka 60) zatrutą w czas 
uratowano. 

— (c) Wpadł do studni. Wczoraj rano do 
studni mieszczącej się przy ul. Rydza Smi- 
głego 16 wpadł Izaak Grebuczuk zamieszkały 
przy ulicy INowogródzkiej 38 rzeźnik z zawo- 
du lat 24. Gdy wypadek zauważono wezwano 
straż ogniową, która wydostała Grebiczuka z 
dołu bez większych trudności. 

Nie odniósł on poważniejszego szwanku. 
Utrzymuje się wersja, że Grebiczuk usiłował 
popełnić samobójstwo ponieważ budowa stu 
dni ZAW R alkas 

— (с ypa samochod stów 
żydowskich. Na szosie Wilno dode tuż 
za Lidą miała miejsce katastrofa autobusowa 
spowodowana defektem w kierownicy. | 

Autobus którym jechali artyści wileńskiej 
operetki żydowskiej, stoczył się z nasypu i 
wywrócił się grzebiąc pod sobą jadących. 
Trzech RODK odniosło rany. 
— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 20 do 

21 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wiłnie 50 wypadków W tem było kradzieży 
8, zakłóceń spokoju i nadużycia alkoholu &, 
wykroczeń administracyjnych 20. Resztę wy- 
padków podajemy w skróceniu w tej samej 
rubryce. 

(c) Z przesyłki jowej skradziono jago mi 
tysięcy papierosów. Onegdaj w dzień na gzjacko 

stacji towarowej w Wilnie przybył z Poznania ków ma 
transport wyrobów monopolu tytoniowego, w Mł, 
ilości kilkaset tysięcy sztuk. 

Podczas sprawdzania zawartości transpor 

XOMUNIKATY 
— Kursa prowizorskie. Wobec zgody mini 

sterstwa WR i OP z dnia 28. 11. 29 r. za nr. 
10315 na otwarcie kursów prowizorskich w 
Wilnie, podaje się do wiadomości osób zain- 
teresowanych, że dokumenty i wpisowe winny 
być składane w kancelarji kursów, mieszczą- 
cych się w lokalu zw. zaw. farm. Bakszta 8 
m. 4 w godzinach od 6 do 9 wieczór do dnia 
14 stycznia 1930 r. 

‚ — Odezwa. Uformował się komitet w skła 
dzie pp. S. Borowskiego, wiceprezesa), 
d-owej Marji Krukowskiej (sekretarz), J. Ma- 
leckiego, dr. W. Maleszewskiego, J. Lokucie- 
įewskiego i L. Uniechowskiego (prezes) w ce 
lu urządzenia wilji i choinki dla emigrantów i 
uchodźców z Litwy Kowieńskiej którzy prze. 
bywają obecnie w Wilnie, i którzy z racji 
pacyfikacji stosunków politycznych u nich 
będą mogli niedługo wrócić do swego kraju. 

Komitet zwraca się do Społeczeństwa Wi- 
leńskiego z uprzejmą prośbą o przyjście z po 
mocą komitetowi na cel powyższy. Ofiary w 
gotówce, produktach lub rzeczach upraszamy 
uprzejmie skierowywać na ulicę Zawalną nr. 
2 drugie piętro w godzinach od 11 do 13. 

—Bank Związku Spółek Zarobkowych, Od 
dział Wiłeński zawiadamia, iż w dniu 24 gru 
dnia we wtorek kasy Banku będą otwarte tyl 
ko do godz. 11. 

Wileńska 

drzejów 

   

gacje B. 

Siedlec 
Komuna! 

8 proc. 
8 proc. 

Izba Skarbowa przypomina 
p atnikom podatku przemysłowego że z dn. 
31 grudnia rb. upływa termin nabywania świa 
dectw przemysłowych i kart rejestracyjnych 
na rok 1930 i zaznacza że termin ten bezwzglę 
dnie nie będzie przedłużony. Z dniem 2 sty 
cznia 1930 r. władze skarbowe rozpoczną do 
roczną lustrację przedsiębiorstw przemysło- 
wych i handlowych. W razie ujawnienia pro 
wadzenia przedsiębiorstwa bez Świadectwa 
przemysłowego wzgłędnie na podstawie świa 
dectwa niewłaściwej analiz win 
ni tego przekroczenia ulegną karze pieniężnej i 
do 20 krotnej kwoty Piastai za świade- EE НЙ 
ctwo. W interesach przeto płatników jest wy 
kupić świadectwo przemysłowe w terminie do 
31 grudnia rb. włącznie. 

Dla udogodnienia nabywania świadectw 
przemysłowych i kart rejestracyjnych została 
uruchomiona w Wilnie w domu nr. 3 przy ul. 
Piwnej pomocnicza Kasa Skarbowa, która bę 
dzie wydawać te świadectwa i karty dla przed 
siębiorstw położonych w rejonie 4.g0 urzędu 
skarbowego m . Wiłna. 

RÓŻNE. zamieszkały przy ulicy Granicznej 38. | 
— Na choinkę dla biednych dzieci. Koło _, Podczas upadku doznał on ciężkich obra- 

m. Wilna Stowarz. Chrz. Nar. Naucz. Szk. żeń tak że musiano go ulokować w szpitalu 
Powsz. w imieniu JE arcybiskupa składa ze- Św. Jakóba. 
brane na roraty nauczycielskie 100 zł. na cho- — (c) Podrzutek. Obok koszar składów 
inkę dla biednych dzieci, urządzaną staraniem uzbrojenia przy ulicy Parkowej znaleziono 
Pol. Mac. Szkołnej. J 

— (y) Zamiast życzeń świątecznych dota_ Się: 
cja na rzecz schroniska. W myśl ogłoszonego 
w prasie apelu wojewody wileńskiego 

paserki 

naruszone i brak 14 tysięcy papierosów 
ku „Aromatik* Gdzie mogła być kradzeż po- 
pełniona narazie nie ustalono. 

— (c) Spadł ze schodów. Na klatce scho 
dowej posesji przy ulicy 3 Maja róg Portowej 
pótknął się i upadł 84 letni Jan Bejnarowicz 

15) biel 

złotych. 
We 

З 

* ubranie 
atkę podrzutka policja zdołała zatrzy- 

Kredyt 110. Zwi: 
78.50. Puls 8.50. 
60. Cukier 27.50 Cegielski 49,—. Mo- 

Starachowice 20:75 —.— Zieleniewski 67, . 
- 80. Parowozy 20. Węgiel 71,25 
wozy 20, 

jowa dolarowa 
49,75. 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
z RA $ prac. kolejowa 48,50. 8 proc. 

4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,25 
REŻ warszawskie 67,25.5 proc. warszaw- 
skie 52 — 

Radomia 69,75. 8 proc. ziemskie 79. 4 proc 
ak 41.10 6 proc. poż. konw. Warsz. 
5025 4 

  

Najkorzystnia) kupuje sių (0-2 
wary gwarantowanej dobroci u GŁ 
WIŃSKIEGO. Polecamy różne no* 
wości sezonowe w bławatach i ga” 
lanterji, oraz pończochy i skarpetki 
modne. ; 

UWAGA — WILENSKA 27. 

  

Fukcjonarjusze policji ujęli pod Halami znane 

tu zauważono że deski w jednej ze skrzyń są 31) Annę Gudaniec (Subocz 31) i Aleksandrę 
sgatun Kywalewską (Kijowska 30) które sprzedawa 

ły skradzione u Felicji Olechnowicz (Piaski 

— (c) Pożary. W folwarku Miluńce gmi- 
ny woronowskiej wybuchł pożar który żni- 
szczył stodołę z tegorocznemi zbiorami. Straty 
spowodowane pożarem wynoszą 15 tysięcy 

się dom mieszkalny Józefa Pakuszki, 

е в przedswią : 
podrzutka — dziewczynkę w wieku 1 mie. mu Jurewiczowi (Kalwaryjska 59) skradziono 

kowa 2) skradziono 2 zegarki, 450 zł. i różne p 
aby mać. Jest to Antonina Siemaszkówna bez sta- dokumenty ogólnej wartości 700 złotych. Anto no, Sawicz nr, 8. 

k Spółek Zarobkowyci 
jektrownia w Dąbrowie były majster firmy 

„Paweł Bure* 
polecą najlepsze zegarki, sztuć- 

ce, obrą czki ślubne i inne rze- 

16.50 Norblin 72. Ostrowiec s-B 65.50 

Paro- 
Borkowski 8.50 Spiess 105. 

    

Lilpop 39,00 B. Zachodni 81. Kijewski 90, czy. Gwarantowana naprawa 
Klucze 8,50 Ill em. 73.50. Siła i Światła |(£ ADS 
95— Firley 39. Bank Dysk. 125.Nobel 10,00 przystępnej. 
Rudzki 28,50 Haberbusch 101. Bank Hand- Szucunek kamieni — bezpłatny. 

W WO zwie Ss, | WILNO, Adama Mickiewicza 4. 
Papiery proceniowe: a оннн 

Pożyczka inwestycyjna 118.—. Prem- -—— 
69.00 5 proc. konwersyjna Wileńskie Towarzystwo 

Handlowo -Zastawowe 

LOMBARD 
Zawiadamia, że da. 8, 9 i 10 stycznia 
o godzinie 5 po południu odbędzie 
sią licytacja w lokalu Lombardu Plac 

„_Giosp Kraj. i Banku Roln, obli- 
Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 

    

    

     

8 proc. Łodzi 62,25. 10 proc. 
69.50 8 proc. obligacje P. B. z pni _12), o 

Stabili: 88.— 5 proc we wlašciwym terminie nieprolongo- 
AK zacina г wanych ad Nr. 13445 do Nr. 55403 

włącznie. 
61 ргос. warsz. 47.— Kalisz 57 

T K. Przem. Polskiego 79,— 
Piotrkowa 57.00 

TOO OZOODORNOGRAOROACO A 

KTO CHCE KUPIĆ solidny towar po |: 
najniższej cenie, niech zobaczy u 
GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy pończo- 
chy, skarpetki, galanterje, różne ga- 
tunki płócien, flaneli, satyn, jedwabie, 

kołdry watowe — WILEŃSKA 27. 

zaj. SUDRDZEWOROE BBE 

о- @ 

  

ninie Jasielewiczowej (Rysia 22) wyniesiono 
zapas mięsa garderobę i weksle. 

tc) Nagłe zasłabaięcie W synago- 
dze żydowskiej przy ul. Niemieckiej 6 
zasłąbe nagle podczas modłów męźczyzna 
nieznanego nezwiska w wieku lat około 60 
W  śtunie mieprzytomnym 2 objawami 
wstrząsu mózgowego edwieziono go do 
szpitala św. Jakóba. 

— (у) Znaczny myt ujawniony przez 
KOP. Nocy dzi SEE (utkdaa Wileńskiej Bry 
gady KOP wykryły transport 49 kg. 300 gr. 
litewskiego tytoniu „Zefir* 3-ci gatunek. Wł 
ścicielem tego przemyconego z Litwy tytoniu 
jest znany przemytnik Jan Dzikiewicz, we wsi 
odworance gm. trockiej. zk. 
Wymienione organa KOP wykryły również 

w Wilnie partję przemyconych z Niemiec 
przez Litwę do Polski wyrobów metalowych 
wartości przeszło 500 zł. wraz z tym prze- 
mytem przytrzymano Eljasza Brumberga, a 

Ц 

ejsca zamieszkania która zeznała że 
podrzuciła z powodu ciężkich warun- 
terjalnych. 
c) Zatrzymanie z rzeczami. 

Janinę Kulnis (Prawa Nowoświecka 

iznę. 

wsi Pułoszki gminy raduńskiej spalił 

c) Kradzieże / teczne. Antonie 

i 680 zł. Józefowi Maciańskiemu (Zam 

  _ — _ — _ —оооввиннииюиялилиилллллНЛОЛЛЛННОЕИ



  

8 l Z zupełnem zaufa- 

niem można się 
doskonale golić 
eodziennie nożykiem 
Gillette — 

ostrze jego wykonane z naj- 
lepszej stali czułe jest nawet 
na najdrobniejszy ruch ręki. 

Uwaga, rodzice 
NAJŁADNIEJSZE wyroby 

NAJLEPSZYCH  materjałów 

PO NAJTAŃSZYCH cenach 
są 

uczniowskie i dziecinne 
ubrania 

firrny 

Warszaosii magazyn 
Wilno, ul. Niemiecka 1, obok hotelu 

Sokołowskiego.  6IPS-E 

Miej zawsze zapas nożyków 
Gillette. 

m do sprzedania większą 

amy ilość inniejszych i więk- 
szych folwarków © bardzo dobrej 
glebie i na wygodnych warunkach. 

  

SŁ O w O 

  

do sprzedania większą 
a Mamy ilość domów na bardzo 

dogodnych warunkach, w cenach od 
800 do 10.000 dolarów. Zgł. Ajencja 
„Polkres* Wilno, ul. Królewska 3, 
tel. 17-80. 6 

  

Presas pa a a 
A" MASEO solone naturalne Zł. 56084 

CIASTO STRUDLOWE 
PIERNIKI DOMOWE 

wyśmienite 
KARMELKI i PIERNICZKI od zł. 2.80 

i WSZELKIE SŁODYCZE 
poleca 

l. Wętowic 
Mickiewicza 7.  fel. 10-62 

  

  

  

  

  

  

> = ч Największy wybór wędlin wiejskich 
Aj Polkre: Wilno, ul. Kró- m Takas Šel aaa p L ii oi саковаео 2ч 

== - = EEA BO DO 654 MA BA SA FR BR KA ER FT] 
przedaje SiĘ u  piętro- й, 

E murowany DUM wy z dużym 84 Na święta B 
m placem nadający się do FABRYKI g i B 

lub co innych celów przemysłowych. 8 MARMELADKI 
BH Dowiedzieć się tel. 11-70, między В i + ———— B 

SUMOŻZEMBE OWEN B 55 po potudniu. р об yinym, p 
> i -KARMELKI B amietač należy sa 

że  najsolidniej i najtaniej kupić i CZEKOLADKI B 

można najelegąctsze a w ozdobnych pudełkach B 

FUTRA MĘSKIE i 2 POLECA 8 
PŁASZCZE iufrzane DAMSKIE 

tylko w firmie : E. WEDEL : 

a FILJA w WILNIE, B 

@ N MAŃ B ul. Mickiewicza 5. B 

Wilno, Wielka 56, 
Tamże najbogatszy wybór ubiorów 

męskich i smokingów. 

Gofowe i na obsfalunki. | 

ННЕ ОЕ ОНЕ 2 1 ) осс 

Bezpłatnie 
iokujemy kapitały 
ma pierwszorzędne 

hipoteki miejskie i wiejskie. Zgł. Benedyktyński 3/4 1.3 zł. 
Ajencia „Polkres“ Wilno, Królewska 3, Zagtoba okopowy 3/4 1. 3,55 
tel. 17-80. —į Litewski Mieszkowskiego 3/4 1. 4,00 

— Szlachecki 3,4 1. 4,50 
Kasztelański 3]4 1. 5,00 
Bernardyński 31 1 6,50 

WINO Makowskiego od 2 zł 34 lite 

WINA francuskie od 5 zł. 

poleca firma ZI6S:0 

zoledryński 
Wileńska 28, felefon 12-24.   

    

  

  

  

Polski Sklep Galanteryjno- 
Bławatny z działem materja- 

łów piśmiennych 

WIELKA POHULANKA 41 
DAWNIEJ ŚW, JAGKA 5 

zaopatrzony na każdy sezon w odpo- 
wiedni towar po najprzystępniejszych 

cenach. zj 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Obejrzyj fowar krajowy 

ii POŻYCZĘI 
ze spłatą na 12 mies. wydaje. 

Wiłady | dobre oszczędności 
przyjmuje na wysokie oprocentowanie 

Spółdzielcza Kasa Kredyfow 
Wilno, Dominikańska 17. front . 

  

  

  

GO KUFIĆ NA GWIAZDKĘ? 
Oczywiście tylko znane wyroby a 

| į 
į 
r 

Face-a-main 
LORNETKI TEATRALNE FOTOGRAFICZNE 

I POLOWE APARATY 

  

ULTRASIN 

  

A GDZIE TO RABYĆ? 
Tylko w składzie fabrycznym 

„OPTYK RUBIN" WILNO Dominikańska 17, tel. 10 58 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

DZIŚ SKLEP OTWARTY.     

    

światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* 
nic wspólaego 2 firmą Bracia A. i K. 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAS,m 

K. Dąbrowska al. Nieesiecka 3, b. 6 

    

   
    

PIANINA i FORTEPIANY & 
r ma 
ibiger) A 

Ia HANINA I. URZZBARNSONAWASE M 

SOMMERFELD etc. s 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

NA GWIAZDKĘ 
PERFUMERJA WYKWINTNA 

NĄ 

KASETKI PODARUNKOWE 
GARNITURY KRYSZTAŁOWE 
PRZYRZĄDY DO MANICURE 
ROZPYLACZE ETC. ETC. 

WIELKI WYBÓR. 

skład ' sul. Mickiewicza 

- apteczny Je PRUŻANA Nr Tą о8 

“ Г Vis-a-Vis Hot. „George'a“, 

OKULARY ;„iroz oprawach ze szkłami # 

$ILNIIGE 
elekiryczne 

prądu 

trójtdzowego 1 stałego 
prądnice 

przetworniki olejowe 
STOCZNIA GDAŃSKA 
Gd:ńsk i składy tejże: 
Stocznia Gd ńska, Wiino 
ul. jagiellońska 9 m. 12, 

tel. 8-84. 

Sz. Rudomiński, Wilao, Zawalna 28. 

A. Krauze, Białystok, ul. Sienkiewicza 7. 

G. Gubar i Symowie, Baranowicze, Ułańska 15. 
6905-1 

L 

  

  

D-A. ©. Janhowskiis-ku 

oraz RÓŻNE NOWOŚCI na PODARKI Ubrania 

PO CENACH WYJĄTKOWO NISKICH ZAKŁAD 
poleca KRAWIECKI 

podług najnowszych wzorów na zamówienia 
i gotowe, za gotówkę i na raty poleca 

WILNO, 
Wielka 13. L. Kulikowski „. 

Duży wybór materjałów ostatnich nowości, oraz przyjmuje 
obstalunki z własny. h materjałów na smokingi, fraki, oraz na 

ubrania męskie uczniowskie i płaszcze damskie. 
WYKONANIE PIERWSZORZĘDNE. —3 
  

BETA TEVA 

NA GWIAZDKĘ 

Wilno, ul. Wielka 42, 

j UWAGA! Sklep dziś otwarty. 

Krawaty, bielizna, obuwie, śniegowce, 
pyjamas, trykotarze, suknie, torebki, 

Pak pala ins ia КЕ 

Grand Vin de Bourgogne et Bordeaux 

„LUIS ESEHENAUER“ | 
Chablis, Beaujolais, Chambertin, Barsac, kurt. Barsac, 
Hurt: Sauternes, Yquem, Chat.-Larose, Chat. Pontet-Canet 

poleca 

i” Handlowy B-cia GOLĘBICOWSCYJ: 

  

Trocka 3, 'tel. 757. 
  

lakter edpowiedziałny Witold Woydyłło. „z aso Bi „NMaskiewicz. „Redakter edpowiedziainy Witold Woydylio.|||||||||| ių, 

НИГСТОЩЕЧИИ Ы SZORC 
W okresie przedświątecznym 

KOŁDRY WATOWE, KOCE, FIRANKI, g 

SWETRY i GOBELINY z USTĘPSTWEM 10 proc. 

poleca rm (1, AĄrndt 

  

Wilno, Wielka 6. 

Proszę obejrzeć wystawy 
1————-— EEA — — ) М. 

i 

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

„REPUBLIKA PIRATÓW 0 
Dramat w 12 aktach z życia współczesnych korsarzy. W rolach głównych: MARIETE MILLNER, 
CORRY TREVOR i ZYGPRYD ARNO. Nad program: „DZIENNIK PATHE Nr 22*. Uwaga: De 

ilustrowania muzycznego tego tilmu będą użyte elektrowzmacniacze firmy T-wa „Elektryk*. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g.4-ej. Następny program: „9 25" 

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5.   
  

Dziś ostatni dzjeń Premiera! Przebój erotyczny. 

  

  

  

  

  

KINO-TEATR "MELOS" „74 NOCNYĄŃ LOKALU" 
Э' P ct : j t t ierpień i miłości. r { 

Wileńska 38. SNM W. rlt głównej: wielkź tragiczna EW EL: NA HOLT 

Nocne życie „Złotej młodzieży”. Wzruszająca treść. — Seansy o godzinie 4, 6, 8 i 10,15. + 

` JUTRO PREMJERA Największy przebój świąteczny. 
Kino-Teatr Cudo-sensacja wszechświatowa 

Czterech Djabtów 
Wstrząsający dramat erotyczny p'g głośnej powieści H. Banga. Śmiertelna walka o miłość i życie 
W roli głównej bohaterka obrazów „Wschód słońca" i „Siódme Niebo" bogini ekranu JANETT 
GAYNOR. Reżyseria genjalnego F. MURNAU. Sceny o szalonem napięciu nerwów! Śmiertelny 

5 gwlazd w jednym filmie 

HELIOS" 
Wileńska 38. 

„A 

  

„ skok pod koputą cyrku: Miljon dolar6ėw koszt tego arcydzieła 1000000 dol. ir 
Każdy niech śpieszy zobaczyć! Honorowe bilety bezwzględnie nieważne s 

zPoczątek seansów o godz. 4-ej 6, 8 i 10-ej 5 

0 
  

„KoLiyuoon“ P0LA NEGRI* Almie s„RMIRLOSTKI AKTORKI““ | 
Mickiewicza 22. jej partnerami są: NILS ASTHER i PAUL LUKAS. Specjalna ilustracja muzyczna. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.25, 
  

  

     
      

Kino „Hollywood“ Jutro premjera! Arcydzieło enopea najnowszej produkcji słynnej wytwórni 

METRO GOLDWYN-MAYER 

„Złote Piekło 
W roli głównej niekoronowaną królowa ekranu 

znany z obrazu DoloresžDel Rio i Karol Dane (Slim) „Jai, poz 
Dziesiątki tysięcy statystów. Specjalna ilustracja muzyczna 

Początek o godz. 4, 6, 8, 1020 

  

  

  

  

     

  

Dziś tani następnych. Najwykwintnicjszy uśmiech NITY NOLDI. Wspaniały przedświąteczny program. 
10 aktów tragicznych powikłań, wynikają” 

Kino - Teatr ż ‚ I ( 
Šiokec“ | NIE OSZUKASZ ЖОКУ оо ннн 

4 Dąbrowskiego 5 NITA NOLDI, AGNES AYRES,  |—| Gdzie djabeł n'e może tam poślejj niewiasię... To też nie probój* 
й PwaRicgo cie mężowie zdradzać żon swoich, Nad program: Rekord wiadomości tilmo- 

Sklep sukna, jedwabiu i manufakiury й ‚ 

; CALEL NOZ NIEMIECKA 19 nimi 
Ž nadzwyczajna 

Wielka wyprzedaż resztek 
i wysortowanych towarów | 

jedwabi, wełny również materjałów na ubrania męskie i płaszcze |! 

BEGG Z wieikim rabatem pm 

Į ? ? ? Į oraz us 

bo się wam to i tak mie udz! techniki i humoru 

  

  SSB EBWAWAEB 

RÓŻNE 

    
+ и С 

WODKI CZY$TE 4 BAWAAWS. 
: nh 

p ! r e 2%, Froter“ $ 

рип3|шпшепп Monopoli IYUSOWEJO RAMA 

froterowanie i wiur* 
kowanie podłóg. Ro* 

R bota solidna i tania" 
Ados Szpitalna 10j12| k 
m › В = y 

Zwykle w butelkach ' „Wyborowa* — 
mocy 40 | — — 45° porzo mocy 40 — — 45° > Ni „jl c 
w sprzed. detal. wraz z butelką w sprzed. detal. wraz z butelką lokujemy na 0 е 

3 на iecze- 
zł. 1.45 zł. 1.60 0.25 zł. 1.65 zł. 1.80 (ia x cel ' 
zł. 280 zł. 3.05 0.50 zł. 3.15 zł. 3.50 | towasie gobre у 
zł. 545 zł. 6.00 1.00 zł. 6.25 @ 6.90 i Miekiegióza i > 

! tel. 9-05. 3485-60) + 

„LUKSUSOWA 

    

     

     

    

    

    
     

     

          

     

  

    
   

   

  

    
   

za 0.75 litra Zł. 7.—w sprzedaży detalicznej wraz z butelką. 

  

ulokuj na 13 ргоё) п 
rocznie. Gotówk: 
twoja jest zabezpie” 
czoną złotem, sre 
brem i drogiemi ka 
mieniami. LOMBAR 
Plac Katedralny, Bi 
skupia 12. Wydaj: 
pożyczki pod zastaą 
złota, srebra, brylan”| 

      
Z powodu wyjazdu 

sprzedaje się 
śpiesznie skłep bla- 
watno'gala teryjny w 

(ATI POD ADEO ASS Do wynajęcia, Do sprzedania 
ny > o stycznia pokój 
2 z Ą D A JCIE B ponter niemiecki umeblowany 2 му о- 

dami. Front. Objaz dobrego pochodzenia, 

  

i i @ 6 m. 7. —15 miesięczny, ładnię Tuchliwem miejscu Ztów, futr i t. d. —ś 5 

BB Kacze tpienych zanego PA ОУ ЕЛЕ оОН ЕННЕ ооа "a 
15 : i = Я 

środka od odcisków B aa AASTERKI mm skrzynka Nr 35, * © się w Biurze St. Gra- wuzanzmana ni 
YNA 35, Žbowskiego,  Garbar- ZzZGUB |. 

Prow, A, PARA. T POZO ГУ ЛАНБ Пп” firmy zagr. ska 1. 015—0 я 2 J la 

"P nė 4 m An р 
kd 12 "741 Iz ы 

   

# KOBIECĄ YSE8Y usuwa наг I an urowany O nik 1902, wyd) * Indyki UTOdĘkorserwuje, mie, wok DB mieszka MAGRA NME przez P. K. U. w Wil Cz 
tuczone bite do doskonali, Odświeła. szajki, wypadanie wło- | niach ze sklepem, й Įį nie, na imię Wacławźf: 
sprzedania dnia 23usuwa braki i skazy. s5u "Aika, = a | placu 428 sąžni, PO SA D Y Jankowskiego, u 
grudnia, ul. 3 maja 11 Regulacje i trwałe ***%* iewicza 46. | sprzedamy za 2-500 | В B ważnia się. 
m. 7. tel. 104. —I przyciemnianie brwi. dolarów SETRA СО ARENIE BACH m 

Gabinet posad BUARFTAG Dom H-K. „Zachę- ESZ ubioną książkć 
лоы иии и Leczniczej „CEDIB* ta“ Mickiewicza 1, | [p kosadę? Mamas 8 ojskową rodki 

7 Hryniewiczowej. AUD | SPRZEDAŹ tel 9-05. - ukończyć kursy fa- nik 1904, wyć ac   ielka 18 m. 9. Przyj. 
od g* 10—7, KOBIETY niebywałe chowe koresponden- przez P. K. U. Wilne, 

BAWAYAM sukcesy odnoszą uży-Cyi; prof. Sekułowi miasto: na imię Lewi* 
m wając perfum HEZA- cza, Warszawa, Żóra- 1a Szaji, unieważni 

W. Kilenkia | $-4 NA i DAJGO. Bez-wia 42-H. Kursy wy- SiG+ 
„ WIIBNKID | D-HA j płatne prėpki w pol: uczają listownie: bu ————— 

Siółka e 02 d skim składzie aptecz- Chalterji,  rachunko- Za ksiąžkė *7 

lao UL Tołaciea | nym WŁADYSŁAWA wości kupieckiej, xo- (/, wojskową, wyć, pe 
” TRUBIŁŁY, Ludwisar- respondencji handlo-  przez P. K. U: 

GB Kosmetyk 

Gabinet $ ŁUORĄLE 8 
Racjonalnej Kosme- 

la ach RAR CNES EO 

  

  

  

  

ке 31 olei Gi. SAO Istnieje od 1848 r. |ska. 12: 162, Tatar: nej, stenogralji 02: Šmisciany W urok 
diodų E S blowane;. Wiadomość imu skłąd skiej. > Z. kaligraf, pissia na Gr$gjsśca, aaa 3 О‚Ё 

serw iuro Reklamowe St.j . I BS ach, towaro-nią się, 
uali, odświeża, usuwa Grabowskiego. Gar: | jadalnie, sypialnie, ao M zaawstwa, angielskie- z cą 
jej skazy i braki barską 1. —g| salony,  gabinety,|| chodov ie- | go, francuskiego, nie- i 
Sztuczne opalenie ce- łóżka nikiowane i ania I 4 mieckiego,  pisowni ŽŽ, voikona rod : 

7. Wła” Tó., Potrzebne 3еча eg || ašiai, as |, ei R O „ted ь PE S аоа > i wocowy, sprze« s. ZENIU przez P. K. U. Wilodj? 
nowsze zdobycze ko: Zi wa biurka, |. krzesła świadectwa. Żądajcieną imię  Judyckiegi |" 

dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na rąty. 

metyki racjonalnej. y 
Codziennie Od gi 1078 obojętne. Oferty do 

W. Z. P. 43 adm. „Słowa* pod. 
- —Та 

Dom H. K.„Zachę- | prospektów. 
ta* Mickiewicza 1, 
tel. 9-05, 

damy za 3.060 dol. 
7% Konstantego, uniewa 

nia się. 
a -o 

  
    

  

Drukarnia „Wydawniatwo Wileūskie“, Kwaszelna 23.


