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Jedną z najbardziej pozytywnych 
zdobyczy polemiki „urijnej” w „Sło- 
wie“ jest niezawodnie głos o. W. 
Żelazniakowicza w Nr. 282. 

Nie chodzi mi o treść uwag kapła- 
na prawosławnego (w wielu wypad- 
kach nie sposób się porozumieć), zna- 
mienne jest samo wysłowienie duchow 
nego prawosławnego w  czasopismie 
katolickiem (dowód, że pewne kwe- 
stje już dojrzały do spokojnego wy- 

| jašnienia), a nadewšzystko niesłycha- 
nie ciekawy jest charakter ujęcia spra- 
wy. O. W. Ź. jest zdecydowanym pe- 

ЧЕ symistą, nie wierzy w możliwość bli- 
skiej zgody Kościołów Wschodniego i 
Zachodniego. 

„Nie my z” pewnością będziemy 
świadkami połączenia Kościołów. Da- 
leka jeszcze droga dzieli nas od tego 
cudu wymarzonego”. $ 

„Cud“... „marzenie“... — jakże to 
niepodobne do tej wiary, z którą w 
ostatnich czasach wznawia Kościół 
katolicki akcję unijną. 

Prawosławni w Polsce współczes- 
nej zajmują wobec akcji unijnej tyl- 
ko dwa stanowiska: albo wojowniczo- 
wrogie, albo  žyczliwie-pesymistycz- 
ne, pełne niewiary, ściślej — oparte 
na przekonaniu, że „marzenia' są nie- 
ziszczalne, „cuda są niemożliwe. 

Tak w jednym, jak i w drugim 
wypadku porozumienie się jest wyjąt- 
kowo trudne. A jedna porozumieć się 
musimy. Kwestje religijne od wieków 
były fundamentem, na którym się 
wznosił gmach życia kulturalnego na- 
szych ziem.  Przeobrażenia religijne 
przekształcały psychikę ludzi, przeory 

iowały grunt, przeobrażały 
! gdzie na ziemiach Rzeczypospolitej 

nie było takiego ścierania się wyznań 
i obrządków, jak u nas, i nigdzie 
kwestje religijne nie przesycały tak 
wszystkich przejawów życia, jak u 
nas. 

Dlatego też na unormowanie sto- 
sunków wyznaniowych na naszych 
terenach należy zwrócić szczególną 
uwagę. Wymaga tego troska o spo- 
kój dusz ludzkich, zależy na tem i 
państwu. Tereny pograniczne muszą 
być szczególnie mocne duchowo: 
nasz Zachód jest zwarty i zespolony, 
czy możemy to powiedzieć o Wscho- 
dzie? 

A przecież w nasze wschodnie 
ziemie wciąż jak taranem bije bolsze- 
wicka propaganda, chwytająca się 

coraz to innych środków. kiedy zaś 

bolszewizm padnie, będziemy obowią- 
zani rozpocząć wielką akcję ratowni- 
сга na strasznej pustyni duchowej 
poza kordonem... 

I wówczas dopiero, jeżeli dziś nie 
przygotujemy gruntu, mogą powstać 
wielkie tarcia pomiędzy katolikami a 

| prawosławnymi; wówczas jak mara 

" powstanie kwestja dawnej unji, wo- 
bec której prawosławni zajmują zu- 
pełnie wyraźne stanowisko i o której 

_ my właściwie dość mgliste mamy po- 

| jecie, ; 
д' Unja nie jest pewnym epizodem 

w dziejach Kościoła, jest niesłycha- 

" nie skomplikowanem zjawiskiem kul- 
turalnem,  politycznem, narodowem 

BR 
Bez dokładnego, naukowego po- 

znania Unji i jej wpływów na kulture 
naszych ziem nie możemy mówić i o 
dobrej znajomości naszej przeszłości; 
bez znajemości przeszłości nie moż- 
na budować przyszłości: będziemy 
skazani na tragiczną konieczność po- 
pełnienia dawnych błędów i grze- 
chów... 
_ Rozumiem pesymizm szlachetnych 
l życzliwych prawosławnych. No bo 
l gdzie jest wyjście?... 

Trzeba już teraz spokojnie i po- 
ważnie omówić wspólnie — sprawy 
wyjątkowo delikatne, najdroższe, naj- 
istotniejsze, święte... Gdzie można się 

_" Spotkać bez obawy plotek, intryg i 
_ Niestosownych komentarzy; mna ja- 

kim gruncie można rozmawiać szcze- 
_ rze i serdecznie?.. Kto w Wilnie 

į mógłby się nadawać do roli spiritus 
movens podobnych zebrań?... 

. Odpowiedź na takie pytanie wy- 
Jaśnia negatywnie: nigdzie, nic, nikt.. 

Pozostaje więc uciec się do po- 

_ Srednika, jakiem jest słowo drukowa- 
se, 
1 i tu właśnie trzeba uderzyć na 

alarm, który, naturalnie, nikogo nie 
Wzruszy i żadnego nie zbudzi echat.. 

Nie mamy wcale poważnej, wy- 
«tzerpującej literatury naukowej, do- 
Tyczącej zagadnienia Unji!. Gorzej 

„ Jeszcze; prawosławni posia lua w '2- 
_zyku rosyjskim przebogatą, wyczarpu- 

_ jaca literaturę na ten temat... 
I to jest druga przyczyna, uza- 

sadniająca pesymizm wielu prawo- 
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Rosyjska literatura unijna jest 
wyjątkowo tendencyjna. 

Rozpoczął ją w końcu szóstego 
dziesięciolecia ubiegiego wieku 
proi. M. Kojałowicz, przedstawiciel 
pierwszego pokolenia  „istinno rus- 
kich” ex-unitów,. wychowanków wi- 
leńskiego  seminarjum _ duchownego. 
Za dzieło o likwidacji Unji uzyskał 
on w r. 1873 doktorat teologji, cał- 
kowicie się poświęcii badaniu tego 
zagadnienia, wytworzył całą szkołę. 
Z Wilna, również z semin. duch. 
praw., wyszli p. Żukowicz, I. Jur- 
kiewicz, S. Szczerbicki, (i. Kipriano- 
wicz i in... 

Ex-unici wychowywani w atmo- 
sterze nienawiści naiodowej i reli- 
gijnej, jaka panowała po upadku pow 
stania styczniowego, z pasją parwen- 
juszów religijnych i narodowych wy- 
mazywali ze swej przeszłości wszy- 

stko, co bylo „nieprawomyšlne“ .. 
Naginali fakty do swych upodo- 

bań w sposób niemożliwy i karygod- 
ny (przypomnieć tylko zarzuty Ko- 
jałowicza z powodu książki generała 
p. Bobrowskiego), a jednak wydo- 
byli na jaw sporo dokumentów pier- 
wszorzędnej wagi, co zniusza do 
liczenia się nawet z niedołężnie opra- 
cowanemi rozorawarmi. 

Ilość pozycyj bibljograficznych ro- 
syjskiej literatury unijnej —trzeba li- 
czyć na setki i setki; —- co my mo- 
žėmy przeciws.zwič?...  P-zestarzałe- 
go Likowskiego, kilkanaście przy- 
czynków?.... 

Niechodzi o polemiczną  odpo- 
wiedź fałszerstwem historycznem na 
fałszerstwa: stać nas obecnie na ob- 
jektywizm naukowy, ale przecież 
właśnie dzieł, odpowiadających no- 
woczesnym wymaganiom naukowym, 
my nie posiadamy! 

Poruszył o. Z. „zagadnienie* św. 
Józefata. W jęz. rosyjskim istnieje na 
ten temat cała literatura (czasem 
wprost potworna!), my zaś z dumą 
możemy wskazać tylko na funda- 
mentalne drukowane dzieło  hisz- 
pańskiego benedyktyna Guėpina p. t. 
„Un aporte de FUnion des Ėglises“... 

Ktoś zapytał się nas o dzieje Ko- 
ścioła katolickiego w Polsce. Mamy 
całą literaturę: Pierling,  Theiner, 
Lescoeur, Boudon; w tym roku uka- 
zało się kapitalne dzieło Vėl kera: 
„Kirchengeschichte Polens* (Bibljo- 
teka uniwersytecka jeszcze nie posia- 
da)!.., słowem: o Kościele w Polsce 
szukajmy dzieł łacińskich, francus- 
kich, niemieckich, tylko nie polskich! 

Jeżeli cennych szczegółów o Ko- 
ściele katolickim wogóle trzeba 

często dowiadywać się z dzieł obcych, 
to bez znajomości obcych języków 
mowy być nie może 0 poznaniu 

(niedokładnem) dziejów Unji w Pol- 
sceł.., 

Jakże można w tych warunkach 
mówić poważnie o akcji unijnej?.. 
Jakże można porozumieć się z inte- 
ligentnymi prawosławnymi. wychowa- 
nymi na tendencyjnej literaturze?.. 

Potrzeba rozpoczęcia  prawidło- 
wo zorganizowanych badań nauko- 
wych z zakresu dziejów  Unji — 
jest paląca, krzycząca, alarmująca!... 

Nie chodzi jednak tylko 0 te 
utylitarne pierwiastki badań, przecież 
oświetlenie dziejów Unji w związku 
z dziejami kultury, w wielu wypad- 
kach zmieni nasz dotychczasowy po- 
gląd na przeszłość naszych ziem, og- 
romnie się przyczyni do jej gruntow- 
nego poznania. 

Mieliśmy ma naszych terenach 
dwie wielkie iale ruchów religijnych: 
Reformację i Unię. 

Fala reformacji porwała tylko 
szczyty społeczne — szlachtę i pręd- 

ko spłynęła, a jednak zostawiła zu- 
pełnie wyraźne ślady w dziejach na- 
szej kultury. | dziś, po tylu bada- 
niach, wobec dziesiątków tysięcy 
dzieł we wszystkich językach, wiele 
jeszcze jest do odkrycia i zbadania, 
czego dowodem jest świetnie przez 
prof. Kota redagowana „Reformacja”. 

Fala Unji zalała olbrzymie tereny, 
sięgnęła warstw niższych, trwała 
dłużej. Już ten fakt musi zrodzić 
pewność, iż przeobrażenia w życiu 
kulturalnem' naszych ziem. wywołane 
Unją, musiały być znaczne, choć 
mniej widoczne. Ale o nich nie do- 
wiemy się z dzieł francuskich czy nie- 
mieckich a tembardziej z rosyjskich 

Nie dowiemy się i z polskich któ- 
rych niema... 

A pizecież jakie pole do popisu 
mieliby historycy kultury, literatury, 
sztuki, odtwarzając dzieje Unji we 
wszystkich jej przejawach! 

Wo 
WILNO, Sobota 13 grudnia 1930 r. 

Teleiony: Redakcji 
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DUKSŽTY — Bniet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE 
GRONO -      arnia T-wa „Ruch“, 

worzec Kolejowy — 
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REACH Y OGŁOSZ 
łane milim 

zożej. Ogł    

BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Laszuk, 

DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

-— ui. Zamkowa — w. Włodzitnierow. 

Skiep Tyioniowy S. Zwierzynški. 

IDA — ul. Suwalska 13 — s. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

  

amowa milimetr 60 gr. W numerach ych 
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ny druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

   

K. S:narzyniski, 5 JE 
[. ŚWIĘCAN 
(EIKA POW 

AWA —    

szpaltowy na stronie 2-ej i 3-eį gt. 
św! 

   
   

  

    

      

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIĘŻ — ut. Ratuszowa — Księga! 
KUWOGRODEW — sk 5 

. ŚWIĘCIANY — Ksiegar: 

nia fażwiisiiego. 
„Micki ego. 
1-wa „Ruch“. 
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Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy S*im Rzeczypospolitej Treść noty niemieckiej 
MONOPOLU ZAPAŁCZANYM I POŻYCZCE. 

WARSZAWA. (PAT). — W piątek dnia 12 br. odbyło się posiedze- 
nie Rady Ministrów, na którem przyjęte zostały projekty ustaw o monopolu 
zapałczanym i o zaciągnięciu 6,5 proc. pożyczki zagranicznej. 

Następnie Rada Ministrów przyjęła do zatwierdzającej wiadomości 
zamknięcia rachunków państwowych za okresy budżetowe od dnia 1 stycz 
nia 1926 roku do 31 marca 1927 roku oraz za okresy budżetowe 1927 — 28 
i 1928 — 29, upowążniając ministra skarbu do przedłożenia powyższych 
zamknięć rachunkowych Sejmowi do zatwierdzenia. jednocześnie Rada Mi- 
mistrów upoważniła ministra skarbu do przedłożenia Sejmowi projektu usta- 
wy o dodatkowych kredytach za okres budżetowy 1929 — 30, obejmującej 
kredyty dodatkowe, przedłożone w swoita czasie Sejmowi, oraz do ponow- 
nego przedłożenia Sejmowi projektów ustaw o dodatkowych kredytach za 
okres budżetowy 1927 — 28, 1928 — 29. 

Pozatem Rada Ministrów uchwaliła m. in. rozporządzenie w sprawie 
komisyj do badania zmian kosztów utrzymania rodzin pracowników, zatrit- 
dnionych w przemyśle i handlu oraz statut organizacyjny Prezydjum Rady, 
Ministrów i zatwierdziła kosztorys przebudowy węzła kolejowego warszaw- 
skiego. 

Opinia zagraniczna 0 nowym rządzie 
PARYŻ. (PAT). —Dziennik „Le Temps" poświęca swój artykuł wstępny poli- 

tycznej sytuacji w Polsce. Otwarcie nowego parlamentu — pisze dziennik — odbyła 
się w warunkach zupelnie normalnych. Zarówno w Sejmie, jak i Senacie przy wyborach 
pręzydjum uwydatniła się większość rządowa. Wszystko więc pozwała przypuszczać, 
że między rządem a parlamentem rozpocznie się owocna współpraca. 

Byłoby to rzeczą niezbędną dla Polski, której obecnie więcej niż kiedykolwiek po- 
trzeba jedności politycznej na gruncie narodowym, aby móc stawić czoło trudnościomi 
zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Marszałek Piłsudski wział w swe ręce wła- 
dzę bez rozwiązania Sejmu, gdyż chciał, aby drogą wyborów kraj wypowiedział się wy 
ražnie za lub przeciw jego polityce, Gdy wybory dały Marszałkowi Piłsudskiemu wyraż- 
ną większość, opuścił on oficjalne kierowanie sprawami państwa , co zresztą czyni za 
każdym razem, gdy przestają istniec nadzwyczajne warunki, które zmusiły go do ob- 
jęcia władzy. 

Dowodzi to jeszcze raz, że marszałek Piłsudski wcale nie dąży do dyktatury. Nie 
cofa się on wprawdzie przed zastosowaniem silnych środków dla przeprówadzenia swo- 
ich postulatów, lecz nie wydaje się, aby zamierzał wyrzec się form rządów parlamentai- 
aych i konstytucyjnych. К 

Co się tyczy nowego gabinetu, to należy zaznaczyć, że premier Sławek jest pra- 
wą ręką marszałka Piłsudskiego w jego akcji politycznej . Zatrzymanie portfelu mini- 
stra spraw wojskowych przez Marszałka Piisądskiego upewnia, że całą swą energję 
poświęci w celu organizacji i obrony kraju, a to, że ministrem spraw wewnętrznych 
jest nadal znany ze swej energji gen. Składkowski i wreszcie sprawy zagraniczne 
spoczywają w rękach ministra Zaleskiego —. wszystko to może być gwarancją nie- 
zbędnej ciągłości polityki. 

Trudno sobie wreszcie wyobrazić w Polsce rząd, nawet zupełnie wyzwolony z 
pod wpływów marszałka Piłsudskiego któryby mógł uprawiać inną politykę, niż ta, 
której szermierzem jest obecnie minister Zaleski, a która dąży do zorganizowania po- 
koju na podstawie zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich narodów. Więcej, niż 
kiedykolwiek, Polska powinna mieć się na baczności wobec pełnej nienawiści kampa- 
aji hitlerowców i nacjonalistów niemieckich. 

KRYZYS GABINETOWY WE FRANCJI TRWA 
KOŁA POLITYCZNE NIE WIDZĄ SZYBKIEGO KOŃCA PRZESILENIA. 

PARYŻ. (PAT). — Sódmy dzeń kryzysu parla:nentarnego ne przyniósł 
pozytywnych danych, pozwalających wnioskować o jego szybkiem rozwią- 
zaniu. Późnym wieczorem w kołach politycznych panowało przekonanie, że 
sen. Steeg nie potrafi uformować gabinetu, któryby mógł utrzymać się wła- 
dzy, ścisłe bowiem obliczene głosów, któremi mógłby rozporządzać ten ga- 
binet o zabarwieniu lewicowem, jak tego życzą sobie radykalni socjaliści, 
sykazuje że zostałby on obalony przy pierwszem przedstawieniu się Izbie 
Deputowanych, jak to miało miejsce z gabinetem Chautemps przed ponow- 
nem powołaniem Tardieu do władzy. 

Wobec tego przypuszczają, że sen. Steeg zrzeknie się powierzonej 
przez prezydenta Doumergue'a misji. W-g ogólnych przypuszczeń sen. Steeg 
wskaże prezydentowi republiki na Brianda, jako na osobę, mogącą zażegnać 
obecny kryzys. Niektóre dzienniki jednak a nawet zwykle dobrze poiniormo- 
wane „Echo, de Paris*, przypuszczają, że Briand misji takiej nie przyjmie. 
Wobec tego pozostaje ponowne powołanie sen. Lavala. 

KONFERENCJE SEN. STEEG'A. 
PARYŻ. (PAT). — Sen. Steeg przyjął w dniu 12 bm. rano m. in. 

Caillaux, który przyrzekł mu swe całkowite poparcie. Grupa radykałów spo- 
iecznych Izby Deputowanych zebrała się na posiedzenie w celu omówienia 
sytuacji. Nie przyjęto żadnej rezolucji, natomiast postanowiono jednomyślnie 
popierać usiłowania Steega i pozostawić jego własnemu uznaniu wybór tej 
lub innej kombinacji gabinetowej. Jak słychać, Steeg zamierza ofiarować kil- 
ka portfeli republikanom lewicowym. 

Sen. Steeg tworzy rząd 
PARYŻ. (PAT). — Sen. Steeg po odbyciu konierencyj z przedstawi 

ciełami różnych ugrupowań udał się do prezydenta Doumergu'ea, któremu 
zakomunikował, że misję tworzenia gabinetu przyjmuje. 

Polityka zagraniczna państw bałtyckich 
TALLIN. — W związku z toczącemi się rokowaniami pomiędzy Estonją a Litwą 

w sprawie traktatu handlowego „Paewaleht* pisze: Dotychczasowa polityka zagranicz- 
na państw bałtyckich nie wytrzymuje krytyki. Państwa bałtyckie, nie będąc jeszcze u- 
znanemi de jure, starały się nawiązać bliższe stosunki z wielkiemi państwami, nie zwra 
cając najmniejszej uwagi na stosunki, panujące wśród nich samych i dopiero, gdy tam 
snotkało ich rozczarowanie, zaczynają państwa te szukać wzajemnego zbliżenia. 

Kwestja zbliżenia państw bałtyckich, podniesiona przez Litwę, świadczy o tem, iż 
dotychczasowa litewska polityka izołacii nie dała pożądanych rezultatów. Szukanie 

frzez Litwę dróg zbliżenia z państwami bałtyckiemi możemy z uznaniem powitać, gdyż 
dotychczasowa polityka Litwy była pełna eksperymentów i daleka ©d polityki realnej. 

Obecnie możemy prawie z całą pewnością stwierdzić, że nowy kierunek polityk 
litewskiej nie jest spowodowany wrażeniami chwili, a jest wynikiem należytej oceny 

iaktów. Mamy również nadzieję, że Litwa zmieni swe stanowisko wobec Estonji, którą 

uważa za przyjaciółkę Polski. Estonję nie wiążą żadne specjalnie bliższe stosunki z 
państwami pozabałtyckiemi. We wszystkich traktatach, które zawarła Estonja, zaniie- 
szczono klauzulę bałtycką, co świadczy o tem, że Estonja zawsze życzyła sobie bliż-/ 
szych stosunków z Litwą — pisze w zakończeniu „Paewaleht”. 

Z Wilna przed laty wyszli rosyj- 
scy historycy Unji, oświetlający jej 
dzieje zgodnie z wymaganiami  poli- 
tyki rosyjskiej. 

W Wilnie powinien powstać 0ś- 
rodek nowoczesnych badań unijnych 
maiących za zadanie  bezstronne. i 
ściśle naukowe odtworzenie minio- 
nej przeszłości. | ! 

Trzeba jakoś skupić kilka luzem 
idących jednostek, przygodnie  zaj- 

  

    

  

  

Czy nie dałoby się zorganizować na 
seminarjach uniwersyteckich (na hi- 
storji i teologji) pracy zbiorowej nad 
sporządzeniem bibljografji unijnej w 
sześciu przynajmniej językach? Dziś 
to na własną rękę robią trzy jedno- 
stki na różnych krańcach Polski: w 
Wilnie, Poznaniu i Lwowie, ale robią 
dla własnego użytku, niedokładnie. 

Czy nie możnaby było znaleźć pie- 
niędzy (0 ludzi łatwiej) na spolsz- 

mujących się Unją, zachęcić innych czenie kilku najsilniejszych dzieł w 
do pracy, stworzyć grunt pod no- obcych jęz.? 
gami i wyłonić jakieś kierownictwo. Czyń 

Czy nie stać nas na pismo w ro- Na miły Bóg!.. Trzeba przecież 
Gzaju „Reformacji“, poświęcone dzie coś robić!... / W. Ch. 
jom Unji?.   

MARSZALEK RACZKIEWICZ W KLU 
BIE SPRAWOZDAWCÓW. 

WARSZAWA. 12. XII. (tel. wi. 
„Słowa*). Dziś w południe rewizyto- 
wał klub sprawozdawców sejmowych 
„Marszałek Senatu p. Raczkiewicz. W 
rozmowie która się wywiązała, mar- 
szałek Raczkiewicz oświadczył, że 0- 
statnie posiedzenie Senatu, odbędzie 
się prawdopodobnie we środę. Na po- 
siedzeniu tem załatwiona zostanie 
sprawa zmiany regulaminu obrad Se- 
natu. Oprócz tego p. Raczkiewicz za- 
znaczył że zamierza uruchomić wszyst 
kie komisje senąckie oraz / komisję 
konstytucyjną, której dotychczas nie 
było: 

Komisja budżetowa Senatu  przy- 
stąpi do pracy niezwłocznie ażeby se- 
natorowie mieli możność zawczasu za- 
znajomić się z preliminarzem budżeto 
wym. 

PORZĄDEK OBRAD IZBY POSEL- 
SKIEJ. 

WARSZAWA. 12. XII. (tel. wł. 
„Słowa'). Jak się dowiadujemy posie- 
dzenia plenarne Izby poselskiej odby- 
wać się będą przez cały nadchodzący 
tydzień gdyż po ekspose min. Matu- 
szewskiego, które zostanie wygłoszo- 
ne w związku z wniesieniem na ple- 
num budżetu, odbędzie się dyskusja ge 
neralna przy pierwszem czytaniu. Je- 
dnocześnie dyskutowana będzie spra- 
wa pożyczki zapałczanej. 

„OBRADY KOMISJI REGULA- 
MINOWEJ. 

WARSZAWA. 12. XII. (tel. wł. „Słowa”) 
Na dzisiejszem posiedzeniu komisji reguła- 
minowej izby Poselskiej ukończono dyskusję 
szczegółową nad poprawkami do regulami- 
nu obrad. M. in. przyjęto zaproponowana 
przez reterenta Fodoskiego stylizację ustę- 
pu 3 artykułu 23. Artykuł ten brzmi: Mar- 
szałek Sejmu może skreślić z protokułu i 
stenogramt zwroty sprzeczne z obowiąz- 
kiem wierności dla Rzeczypospolitej 
skiej określonym w artykule 89 Konsty- 
tucji. 

Przyjęto również poprawkę do art. 84 
regulaniinu skresłającą słowa: marszałek i 
wice - marszałkowie pobierają diety aż do 
ukonstytuowania się nowego Sejmu. Wresz- 
cie klub BB wycofał poprawkę do artykułu 
82, który postanawia, że w sprawozdaniach 
komisji nie będą uwidoczniane wnioski 
mniejszości za któremi nie oświadczy się 
jedna szósta całej komisji, natomiast wpro 
wadzono do artykułu 87 poprawkę, upowa- 
żniając komisję do zapraszania posłów nie 
należących do niej z głosem doradczym i 
prawem stawiania wniosków. Na tem za- 
kończono II czytanie poczen: referent pos. 
Podoski zaproponował przyjęcie projektu 
zmian w III czytaniu. Wniosek referenta 
przyjęto. 

REGULAMIN OBRAD SENATU. 
WARSZAWA. 12. XII. (tel wł. „Słowa*) 

Dziś obradowała senacka komisja regulami- 
nowa na której bez większych zmian przy- 
jęto w trzech czytaniach wniesiony _ na 
plenum projekt zmiany regulaminu obrad 
Senatu. 

   

  

AUDJENCJA U PANA PREZYDENTA 
RZPLITEJ. 

WARSZAWA. (PAT). Dnia 12 bm. 
c godz. 13. Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej przyjął posła i ministra pełno- 
mocnego p. Ditletfa, który wręczył 
Panu Prezydentowi list odręczny króla 
Norwegii. 

REORGANIZACJA RADY MINI 
STRÓW. : 

WARSZAWA. 12. XII. (tel. wł. 
„Słowa') Dziś o 5.30 odbyło się po- 
siedzenie Rady Ministrów na którem 
postanowiono przeprowadzić reorga-' 
nizację Rady w tym kierunku, że znie- 
siono stanowisko szefa gabinetu Rady 
Ministrów a ustanowiono ną to miej- 
sce stanowisko szefa biura. Szefem biu 
ra Rady Ministrów mianowany został 
płk. Nowowiejski dotychczasowy kie- 
rownik wydziału wojskowego w Mini- 
sterstwie Spraw Wewnętrznych. 

PŁK. KOC — WICEMINISTREM 
SKARBU. 

Ę WARSZAWA. 12. XII. (tel. wł. 
„Słowa”). Według, pogłosek płk. Koc 
mianowany ma być wice - ministrem 
Skarbu. Dotychczasowy wice - mini- 
ster p. Starzyński obejmie stanowisko 
wice - prezesa Banku Polskiego. 

DEMENTI. 
WARSZAWA. (PAT), — W ostatnich 

dniach pojawiły się w niektórych organach 
prasy wiadomości, jakoby postanowiona z0- 
stała dymsja ambasadora Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Watykanie p. Władysława 
Szrzyńskiego. PAT upoważniona jest do 
stwierdzenia, że wiadomości powyższe są 
pozbawone wszelkich podstaw. 

  

UJĘCIE „SZPICBRÓDKI* W S0- 
SNOWCU. 

SOSNOWIEC. (PAT) Policja sosnowiec 
ka aresztowała w dn. 11 bm., poszukiwane- 
go od dłuższego czasu przez sądy kilku 
miast w Polsce, a zbiegłego niedawno z a- 
1esztu policyjnego oszusta Wacława Godie- 
wskiego, zwanego „Szpicbródką”. 

Pol-- 

złożonej w Genewie w sprawie 
zajść na Górnym Śląsku 
W związku z dyskusją na temat zajść 

na Śląsku w Reichstagu przytączamy treść 
noty niemieckiej, przesłanej do sekretarjatu 
Ligi Narodów. 

Nota ta będzie rozważana na sesji sty- 
czniowej. 

Ogłoszona została nota rządu  niemiec- 
kiego, wręczona w piątek generalnemu se- 
wretarzowi Ligi Narodów w sprawie eksce- 
sów antyniemieckich na Górnym  Sląsku. 
W pismie do gen. sekretarza Ligi Naro- 
dów sir Enca Drummonda, wskazuje nie- 
miecki minister spraw zagranicznych da. 
Curtrus, że na polskim Górnym Śląsku w 
ostatnich czasach wydarzyły się akty gwał- 
iu, skierowane przeciw mniejszości niemiec 
kiej, które są jawnem pogwałceniem kon- 
wencji genewskiej z 15 maja 1922 r. W 
myśl art. 72 ustępu 2 konwencji, rząd Rze- 
szy zwraca uwagę Rady Ligi na te wyda- 
rzenia i prosi generalnego sekretarza, aby 
ta sprawa znalazła się na porządku dzien- 
nym najbliższej sesji Rady Ligi. Nota spi- 
sana jest na 18 stronicach pisma maszyno- 
wego, a poszczególne skargi zaopatrzone 
są w liczne załączniki. 

Jeden z załączników podaje  tłumacze- 
nie afisza wyborczego, wyrażającego się -6' 
Niemcach jako: „Krzyžakach,  odwiecz- 
nych wrogach Polski*. Drugi załącznik 
podaje tłumaczenie plakatu wyborcze, 
Związku Obrońców Kresów zachodni: 
który głosi, że „każdy Śłązak i Ślązaczka, 
ktorzy oddadzą głos na listę niemiecką, są 
zdrajcamr narodu śląskiego i narażają się 
na przykre następstwa”. с 

Treść noty jest następująca: „Zostało 
dowiedzione, że podczas wyborów do Sej- 
mu w dniu 16 listopada i podczas wyborów 
do Senatu i sejmu śląskiego 23 listopada, 
mniejszość niemiecka została pozbawiona 
swobodnego prawa wyborczego(?), co jest 
uaruszeniem art. 67 konwencji genewskiej, 
W samych okręgach wyhorczych Katowice 
i Królewska Huta pozbawiono około 30 tys. 
Nieniców prawa głosowania na podstawie 
rzekomego braku obywatelstwa polskiego. 
Charakterystyczne jest, że prawa wyborcze 
$o na tej podsiawie pozbawiono Niemców, 
co do których przynależności nie było żad- 
nych wątpliwości, dalej Niemców, którzy 
w przeciągu ostatnich 8 lat głosowali bez 
najmniejszych tradności. Po części pozba- 
wiono prawa wyborczego Niemców, ktė- 
rzy pracują w urzędach publicznych, odbyli 
palską służbe wojskowa, a nawet takich, 
Którzy piastowali już mandaty w polskich 
ciałach ustawodawczych. Zostało dowiedzio 
ue, że od początku kampanji wyborczej, 
ludność niemiecka Górnego Śląska stala 
pod najgorszym terorem. 

W wiel: miejscowościach członkowie 
Związku powstańców wyprawiali prawdzi- 
we orgje gwałtu. Uzbrojeni w bron rózne- 
go gatunki i umundurowani powstańcy 
wychodzili o zmierzchu na ulice, krażyli 
okolicy wdzierali się do łokałów „ubizaGdh 
grożąc mniejszości niemieckiej. Niemcy 
otrzymywali tysiące listów z pogróżkami. 
Dopuszczano się znęcań (!) na różne spo- 
soby, a nawet ciężkich gwałtów, jakie wy- 
darzyły sie w Brzeziu i Golaszowicach. 

Rząd Pzeszy uwzględnia, że podczas 
kampanji wyborczej mogą się uwydatnić 
pewnego rodzaju wybryki, jednak opisane 
zajścia nie dadzą się pogodzić z chwiło- 
wem podniecenie. Po pierwsze chodzi tu 
o celową (7?) akcję przeciw mniejszości 
narodowej, a powtóre są to akty teroru, 
prowadzone cełowo od szeregu lat przy 
cichej zgodzie władz polskich (1). 

Ośrodkiem akcji jest zwiazek powstań- 
ców śląskich. którego prezesem jest wo- 
jewoda śląski, a wielu urzędników państwo 
wych i komunalnych zajmuje w nim stano- 
wisko czołowe. Na petycję odpowiedział 
rząd polski, że zadaniem związku jest dzia- 
łalność humanitarna, kulturalna i społecz- 
na. Podany załącznik odezwy Związku 
dowodzi czego innego. Już w czasie od 19 
do 25 października zapowiedziano „tydzień. 
antyniemiecki*. Przywódcy mniejszości zwró 
ci się wówczas do wojewody z prośbą b 
opiekę. Mimo, że już wówczas doszło do 
ciężkich wykroczeń, policja zachowała się 
biernie. Drnga delegacja, wysłana do wo-* 
i ne zostara przez niego przyjęta. 
akże  telegraficzna prośba o ochronę 

mniejszości skerowana do rządu polskiego 
w Warszawie pozostała bez odpowiedzi. 

. Wobec tego rząd niemiecki stwierdza: 
Wielka część mniejszości niemieckiej zosta- 
ła pozbawiona prawa wyborczego wskutek 
samowolnych. zarządzeń władz. O ile mniej- 
szość dopuszczona była do głosowania, z0- 
stało jej uniemożhwione głosowanie tajne. 
"eror wywodzi się zasadnicze ze Związku 
Powstańców, który akcię antyniemiecką 
przygotowai i wykonał celowo. Związek 
powstawców pracuje w  porozumie- 
niu z władzami. Policja polska  zanied- 
bała wykonania swych obowiązków, gdyż 
ałbo nie wkraczała przy ujawnieniu gwał- 
tów lub też jej interwencja ne była dosta- 
teczna. Rząd niemiecki oczekuje, że Rada 
Ligi wyda potrzebne zarządzenia celem za- 
radzenia bezprawin i gnebieniu. jakim ulega 
mniejszość niemiecka na Górnym Śląsku”. 

  

CZŁONKOWIE ORGANIZACJI! UKRA- 
IŃSKIEJ PRZED SADEM. | 

STRYJ. PAT). — Onegdaj toczyła. 
się przed sądem powiatowym w Stry- 
ju rozprawa przeciwko 96 oskarżonym 
© zakładanie, werbowanie i przynależ- 
ność do taj nego stowarzyszenia u- | 
kraińskiego, 'w którem, wedle aktu o- 
skarżenia, miała być drużyna ukraiń- 
skich harcerzy w wieku pozaszkolnym, 
istniejąca w Stryju. 

Oskarżeni są przeważnie studenta- 
mi wyższych uczelni a rekrutują się ró. 
wnież z pośród młodzieży robotniczej. 
'W toku rozprawy przesłuchano kilku 
świadków, a w szczególności funkcjo 
narjuszy policji. Stwierdzili oni, że or- 
ganizacja do której należeli oskarżeni, 
istniała jako sekcja towarzystwa u-. 
kraińskiego ochrony dzieci i opieki 
nad młodzieżą we Lwowie. * ||| 

 



ECHA KRAJOWE 
JAK TO BYŁO NA WSI 
PRZED WYBORAMI 

Wrażenia zebrane w jednej z wsi pow. 
Oszmiańskiego. 

„My za rządem głosować 
będziem, jeno za  Piłsudskim*! 
— szła niecierpliwa pogwara od wsi 
do wsi od jednej kolonji szlacheckiej 
do drugiej. Powiedzenie to jest zgod- 
nym odgłosem, jest wiernem echem 

nastrojów i zabarwień politycznych 
całego odłamu ludu kresowego. Być 
może, że kiedyś, w przyszłości ja- 
kiś skrzętny badacz historji głębiej 
się nad tem zdaniem zastanowi. 

Dwa bowiem zasadnicze motywy 
składają się na tę upartą niechęć 
cnłopa kresowego do współczesnych 
rządów w Polsce. Powtarzam, że 
dwa zasadnicze, bo pobocznych prze 
słanek jest ilość nieprzeliczona. 

Pierwszym z nich jest «+ fakt, 
że chłop kresowy, jako mający we 
krwi domieszkę litewską, jest tem 
samem bardziej nieufny do wszystkie- 
go co pachnie inowacją „pańską* od 
przeciętnego chłopa polskiego. Po- 
wiedzmy sobie sami, czy przeszły 
parlamentarne rządy nasze dały te- 
mu chłopu coś namacalnego, wpły- 
wającego dodatnio na jego dolę oso- 
bistą, coś co pozwoliłoby mu pofol- 

nie 

Igować cokolwiek ciasnych pęt nie- 
wiary. 

W dalszym ciągu moich wrażeń 
znowu do powyższego 

przechodzę do dru- 
giego powodu nastrojów  antyrządo- 
wych u tutejszego wieśniaka,  któ- 

rym jest nie więcej jak tylko wro- 
dzony tak chłopu kresowemu, jak 
też każdemu innemu w Polsce i w 
wielu , wielu krajach zagranicznych 
popęd monarchistyczny. Chłop nasz 
nie dorósł jeszcze do ustroju par- 
lamentarnego, nie rozumiał go, nie 
ocenił i nie chce go. Dlatego też pro- 
szę mi wierzyć, że głosował za Pił- 
sudskim, a nie za rządem, przestał być 
łatwowiernym lepem w rękach agita- 
torów politycznych. 

„Bo jako jeden gospodarz w cha- 
cie rządzi, tak i jeden powinien być 
gospodarz w Polsce. Słowa dokładnie 
przetłumaczone z języka białoruskiego 
na polski. A otwarcie głosi je 99 proc. 
tutejszej ludności. Ja osobiście mam 
głębokie przekonanie, że nie agito- 
wanie, t. ' czy to jednej, czy to dru- 
giej partji grało rolę decydującą przy 
ostatnich wyborach. Przeciwnie punk 
tem kulminacyjnym było teraz zro- 
zamienie u chłopa potrzeby bronie- 
nia swoich interesów. Rzucił jeden, 
drugi, dziesiąty, i tysięczny swoją 
jedynkę do urny wyborczej, rzucił, 
ale nie bezinteresownie. Chłop  tu- 
tejszy nie rozumie słowa „za darmo'. 
Dlatego też wstrętnym mu jest każdy 
agitator polityczny, który. według je- 
go mniemania 500 zł. pobiera jedno- 
razowo za wiec. Z tychże powodów 
przeciętny wiejski słuchacz wiecowy 
nie wierzy mówcy, bo jest wściekły 
na niego z zazdrości. Nie wierzy 
tym co mówią za pieniądze, za jego 
własne grosze i złote z podatków, 
nie wierzy rządowi, a ostatek rezerwy 
swej wiary powierzył teraz imieniu 

Piłsudskiego „Dadziom hołas na 
jedynku i pohladzim szto heta bu- 
dzie” — powiada chłop. z 

Rzucił swój głos i czeka. Czeka, 
czy podatki zostaną zmniejszone, czy 
podrożeje zboże i czy nowy rząd zre- 
dukuje przynajmniej do jednej czwar- 
iej części wszystkich urzędników sa- 
morządowych i powiatowych. Bo oni 
wszyscy próżnują i pobierają pensje 
miesięczne z chłopskich , podatków. 

Teraźniejsze rządy nie zrobiły dla 
wsi nic, bo te nowe drogi pobudowa- 
ne, te szkoły, i t. p. to wszystko 
przecież z ich własnych pieniędzy pły 
nących z podatków. 

Bo chłop tutejszy, jak każdy wieł- 
kim jest materjalistą tak z biedy jak 

POWROTNA DROGA 
NOWA KSIĄŻKA REMARQUE'A 

Przed paru tygodniami, niemal ca- 
łą prasę europejską obiegła wiado- 
mość, że Eryk Marja Remarque, głoś- 
ny auto: „Na Zachodzie bez zmian*, 
wydaje nową książkę. Miarą zaintere- 
sowania nowem dziełem Remarque'a, 

iest fakt, iż szereg dzienników je- 
szcze przed ukazaniem się nowego 
tomu na półkach księgarskich zapew- 
mił sobie druk powieści w odcinkach. 

powrócę 
tematu, a teraz 

  

Nowa książka Remarque'a  įest 
dalszym ciągiem „Na Zachodzie bez 
zmian” i już jak z tytułu domyśleć się 
nożna, przedstawia dzieje armji nie- 
mieckiej w tym samym wysoce rea- 
listycznym, nieraz aż do obrzydzenia, 
duchu w - drodze powrotnej t. j. po 
zawieszeniu broni. „Droga  powrot- 
na“ byla napisana jeszcze wówczas 
kiedy Remarque nie łudził się, że sta- 
nie się sławny, kiedy nic nie zapowia- 
dało olbrzymiego powodzenia „Na 
Zachodzie bez zmian“ i kiedy wydaw 
cy w Berlinie tłomaczyli mu, że za- 
interesowanie powszechne dla ksią- 
żek, poruszających sprawy wojny jest 
minimalne i niechętnie brali jego rę- 
kopis do czytania. Niema więc na so- 
bie „Droga Powrotna* owego pięt- 
na sławy i rozgłosu. Mimo, że rękopis 
nowej powieści już dawno był wy- 
kończony, Remarque nie mógł zdecy- , 
dować się na oddanie go do druku, a 

też i według praw ogólno-ludzkiej 
psychiki, nie tylko że nie daruje swe- 
go, ale przeciwnie stara się zawsze 
naprzód z wielką przezornością od 
straty uchronić. Dlatego też wybiera 
pozytywnie na wójta gminy człowieka 
którego dobro  materjalne starczyć 
może za rękojmię pokrycia ewentu- 
alnych niedoborów w kasie gminnej, 
dlatego też liczy niepozytywnie zresz 
tą łyżkę strawy bądź to u nauczy- 
ciela, bądź u innego inteligenta na 
Wsi. 

A teraz w zakończeniu poświęcę 
uwagę zagadnieniu w jakiej  posta- 
ci przedstawia się chłopu głosują- 
cemu wdniu 16 listopada na listę 
Nr. 1 najwyższy przedstawiciel . tej 

listy Marszałek Piłsudski. 
Zaręczam z całą pewnością, że 

otoczony był on w chłopskich duma- 
niach majestatem królewskim, że złotą 
koronę miał na głowie. Bo wteczas do 
brze w Polsce będzie, jak będzie 
król, który powyrzuca posłów, po- 
rozpędza nadmierną ilość urzędni-. 
ków a tem samem zmniejszy podat- 
ki chłopskie. Niech każdy z nich 
pracuje ciężko na siebie jak my -— 
powiadają chłopi. 

Cisnął więc chłop swój głos 
na jedynkę, cisnął i z natężeniem woli 
czeka, jaką zapłatę odbierze, i jaką 
dolę zgotuje mu nowy rząd. 

! naprawdę ciężkie zadanie ma 
przed sobą nowy rząd, który musi 
załagodzić ten konflikt wzajemny 

dobrotliwą* ręką pomocy 
materjalnej chropowate kontury du- 
szy chłopskiej, na dnie której może 
być może drzemią bezcenne djamen- 
ty. Peregrinus 

  

List do Redakcji 
W związku z artykulem p. W.,  umie- 

szczonym w nu:nerze 270 „Śłowa”* z dnia 
4 grudnia roku bieżące pod tytułem: 
„Brzydkie metody kanceiazii Sądu w Smor 
goniach“, mam zaszczyt uprzejmie prosić 
o uriieszczenie w poczytnem pismie Pana 
w najbliższym numerze następującego wy- 
iašnienia: 

„„Trešė powyższego artykułu uważam za 
najwyższą i.nsynuację i cświadczam, że 
nieprawdą jest, rż w dniv 26 listopada r. h. 
w kancelarji Sądn podczas załatwiania in- 
ieresanta krzyczałem tupiąc nogami, kpi- 
łem i wygadywałem przykrości. wypędza- 
jąc 0 z kancelarji. 

atomiast prawdą jest že p. W. w cha- 
rakterze petenta Sądu nie zawsze uzyski- 
wał pomyślne dla siebie rezultaty i złość 

  

  

svoją spędza przez podrywanie opinii i 
autorytetu urzędników sądowych, rozpow- 
szechniając pubiicznie w druku artykułów 
znieważających., 

Prawda jest, że w dniu ! 6 listopada 1930 
roku do kancelarji Sądu w  Smorgoniacn 
zgłosił się pewien osobonik i swojem nie- 
grzyzwoitem i wyzywającem zachowanien: 
się zmusił do przywołania go do porząd- 
ku, a pomimo niejednokrolrego zwracania 
miu uwagi, na ri: właściwe zachowanie sie, 
nawet już po załatwieniu sprawy, otrzymał 
oświadczenie, że czas już wychodzić i nie 
przeszkadzać w urzędowan:u. 

W charakterze urzędnika sądowego pra- 
cuję przeszło 10) iat i dotychczas żaden in- 
teresant nie miał podstaw do zarzucenia ni: 
niewłaściwego żechowamia się podczas 
urzędowania, natomiast każdy 2 nich pozo- 
stawał należycie sałatwiony, a wszyscy ci, 
którzy umieli szznować sicbie, urząd i czas, 
nie zostali nigdy narazeni na przykrości, 
napomnienia i uwagi. 

Jednocześnie zmuszony jestem nadmis- 
nić, że wszelką ewetualną dalszą polemikę 
z p. W. na łamach prasy uważam za wy- 
czerpaną“. 

Z należytym szacunkiem 

    

J. Turiaj. 

„ŚWIĘCIANY 
— Zapomniane mogiły. Dane, zebrane 

przez Urząd Turystyczny przy Wojewó- 
dztwie, podają, że w pow.  Šwiecianskim 
spoczywają zwłoki trzech uczestników po- 
wstania z r. 1831. W Święcianach, obok 
kościoła parafjalnego, pochowane są zwłoki 
ks. Onufrego Łabucia, zabitego w r. 1831 
w wieku łat 29 — jak głosi napis na pom- 
niku; w Sejniszkach, miny Daugieliskiej, 
spoczywa Maciej Kątkowski, — major 
wojsk polskich, uczestnik powstania, zmar- 
ły w r. 1837 i w Karolinowie, gminy Ko- 
majskiej na cmentarzu pod pomnikiem spo- 
czywają prochy Florjana Danowskiego 
uczestnika spisku Dalewskich, powstańca - 
więźnia - męczennika, bitego kijami i dwu- 

nawet był czas kiedy chciał „Drogę 
dochodzą do głosu ludzie, którzy są 
Powrotną* wydać pod pseudonimem. 
Sława jednak obowiązuje i po dłuż- 
szych wahaniach postanowił wystąpić 
7 otwartą przyłbicą. 

Książka Remarque'a. ukaże się w 
szczególnym momencie. W Niemczech 
zdecydowanymi przeciwnikami  ideo- 

  

Eryk Marja Remarque 

logji pacyfistycznej a dla dzieła Remar 
que'a żywią tylko pogardę jako dla 
książki, która depce honor żołnierza 
niemieckiego. * 

Z powodu wyświetlania filmu „Na 
Zachodzie bez zmian**) doszło ostat- 

*) Wyświetlanie filmu „Na Zachodzie 
bez zmian” zostało zakazane. Zarówno za- 

Polemika na 
SOWIETY NIE POWINNY MIEĆ 

temat Wilna 
WSPÓLNEJ GRANICY Z LITWĄ 

BUDAPESZT. (PAT). Na łamach miesięcznika „Nagay Magyar Or- 
sag“ wywiązała się polemika na temat Wilna. Niejaki dr. Pustkas, oma- 
wiając problemat mniejszościowy , zajął się w jednym ze swych artykułów 
sprawą wileńską na podstawie, jak 
Genewy. W artykule tym dr. Pustkas 
być w jakiś sposób rozstrzygnięta. 

zaznacza, materjałów zaczerpniętych z 
stwierdził, że kwestja wileńska winna 

„ Dr. Pustkasowi odpowiedział Jan Tomscanyi, podkreślając, że, kwe- 
„tja wileńska nie ma nic wspólnego z problemem mniejszościowym, a opie- 
ra się na t.zw. prawach historycznych, które teraz jest rzeczą modną wywo- 
dzić z odległości tysiąca lat. W dalszym ciągu swych wywodów autor za- 
znacza, że Litwa właściwie nigdy nie 
ni stanowili tyiko mały odłam ludności zamieszkującej Żmudź. 
rzędowym był język białoruski. 

Na skutek unji z Polską dostał 
ski i kultura polska. Siła atrakcyjna języka polskiego była tak wielka, 

była litewską, lecz białoruską, a Litwi- 
Językiem u- 

się na Litwę wra z z religią język pol- 
że 

urzędowy język białoruski od końca XVII w. stawał się coraz bardziej tylko 
formalnością, której później zaniechano. O języku litewskim nic nie było 
siychać, a mówi się o nim dopiero od lat siedmdziesiątych ubiegłego stule- 
cia. Następnie autor kreśli rolę, jaką o degrała na Lnwie kultura polska, przy- 
taczając historję powojenną Wilna, cytuje dane statystyczne o Wileńszczyż-- 
nie, które — jak podkreśla — sam sprawdził i powoł uje się na wybory 
miejskie w Kownie, oświadczając w końcu, że Marszałek Piłsudski wykazał 
dużo umiarkowania, gdyż nie. zajął polskiego Kowna i nie rozpędził na cztery 
wiatry rządu litewskiego. 

. W końcu autor wyraża przekonanie, że w intetesie pokoju europej- 
skiego leży, aby Wileńszczyzna została przy Polsce i w ten sposób Sowiety 
nie miały wspólnej granicy z Litwą. 

  

Tydzień Emigranta Polaka 
Tydzień Emigranta Polaka, który ob- 

chodzić będziemy w Wilnie za wzorem ca- 
tej Polski w dniach od 14 do 21 grudnia 
b. r. — ma wprowadzić większą celowość 
do naszej emigracji, by naród i państwo 
nasze traciło jak najmniej a zyskiwało jak- 
najwięcej na naszem wychodźtwie. Wyka- 
że nam to w swym odczycie p. prof. Li- 
manowski w czasie akademji emigracyjnej, 
która odbędzie się w niedzielę dnia 14 grud 
nia r. b. w sali Śniadeckich U. S. В. o 
godzinie 7 wieczorem — emigracja nasza 
z doby rozbiorów szła na oślep, nie kiero- 
wana ani prowadzena przez Polskę, jako 
państwo. Stąd też temu tak licznemu, bo 
wynoszącemu prawie 4 miljony głów wy- 
chodźtwu, przypadły w udziale pozycję mar- 
ne lub niesłychanie ciężkie. W Stanach 
Zjednoczonych Północnej Ameryki, stanowi- 
liśmy w poważnej części wyłącznie robotni- 
ków dziennych i wyrobników; w Brazylji 
siedzimy na ziemiach gorszych, niž šred- 
nich zdała od wietkich obszarów plantacyj- 
nych kawy i trzciny cukrowej dających 
najlepszą podstawę dobrobytu; w Argenty- 
nie spotkał nas ten sam los co w Ameryce 
Północnej, a poniewierka i smutna dola ro- 
botników sezonowych w Niemczech stano- 
wi bolesną i upokarzającą kartę naszego 
wvchodžtwa. Obecnie wolna Polska wzięła 
energicznie w swą rękę sprawę emigracji 
1 celowo, ze ścisłą opieką poselską i kon- 
sularną, kieruje ja do zaprzyjaźnionej nam 
Francji, gdzie dla licznej rzeszy wychodź- 
ców dochogdzącej już do 800 tysięcy głów, 
uzyskała wiele uprawnień i dogodności w 

krotnego zesłeńca na Sybir w kajdanach. 
Niewątpliwie, dane te nie są wyczerpu- 

jące i kompletne. Poszukiwania księży pro- 
boszczów, nauczycielstwa i osób prywat- 
nych — tradycja, legendy, i opowiadania 
wiarygodnych ludzi mogłyby z pewnością 
wiele jeszcze wykryć mogił Tych, którzy 
połegii w wałkach o Niepodległość, — wy- 
szukać „kopce cmentarne, nad któremi prze 
cież ni modlić się, ni płakać nie wolno by- 
m. 

Rzucając tych parę uwag na łamy „Sło- 
wa“, chcę, aby one były bodźcem do pod- 
jęcia poszukiwań zapomnianych, bratnich 
mogit — mogił Tych poległych, którzy 
nie mogli znieść pęt niewoli i protestowali 
w postaci zbrojnego wystąpienia przeciwko 
rozkiorowi Rzeczypospolitej , 

Józet Terlecki. 
— Z dziedziny rozwoju kultury rolnej. 

Według statystycznych danych, na terenie 
pow. Święciańskiego istnieje obecnie 22 kół 
ka rolnicze, 6 kół gospodyń wiejskich, 12 
kas Stefczyka, 16 punktów czyszczenia zbo- 
ża i 1 niższa szkoła rolnicza. 

Dane statystyczne wykazują, że dotych- 
czas dokonano meljoracji na obszarze. 1.500 
ha błot i miejsc bagnistych, oraz rozpoczę- 
io w powiecie prace nad zmeljorowaniem 
6.200 ha. Pozatem w powiecie skomasowa- 
ro 30.000 ha gruntów, oraz odbudowano 
zniszczone przez wojny budynki, na co 
udzielono bezdomnym zapomogi w wysoko- 
ści 144,500 złotych. 

Z powyższych danych widzimy, że 
mimo nieciekawych warunków lokalnych, 
praca nad podniesieniem kultury rolnej w 
pow. Święciańskim. niemał z każdym dniem 
czyni postępy, wyzwalając wieśniaka z pod 
pradziadowskiej gospodarki na piaszczy- 
stym lub błotnistym wiejskini AED 

  

nio do poważnych zajść w Berlinie. 
Awantury hitlerowców przybrały tak 
znaczne rozmiary, że prezydent poli- 
cji zmuszony był wydać zakaz zebrań 
i pochodów pod gołem niebem, a ga- 
binet niemiecki zastanawiał się nad 
tem, cży nie wydać zakazu wyświet- 
lania filmu i w tym celu in corpore 
przecenzurował film. Przywódcy stron 
nictwa niemiecko-narodowego wystą- 
pili do prezydenta Hindenburga z 
prośbą o skonfiskowanie filmu, przy- 
czem odwołali się do Hindenburga, 
jako wodza armji niemieckiej w cza- 
sie wojny światowej. „Droga powrot- 
na” w tych warunkach odegra rolę ki- 

"ja w mrowisku i niewątpliwie będzie 
powodem niejednej awantury i demon- 
stracji. 

Eryk Marja Remarque należy dziś 
do najgłośniejszych pisarzy. Szlify pi- 
sarskie zdobył wstępnym bojem. „Na 
Zachodzie bez zmian*  przetłomaczo- 
ne zostało prawie na wszystkie euro- 
pejskie języki, rozeszło się w setkach 
tysięcy egzemplarzy w bardzo  krói- 
kim czasie. Tak, jak nikt przedtem 
nie znał skromnego pracownika kon- 
cernu wydawniczego Scherla, tak od- 
razu nazwisko Remarque'a stało się 
sławne i niema teraz człowieka, któ- 
ryby nie znał jego „Na Zachodzie bez 

kaz, jak i wypadki, które to zarządzenie 
poprzedziiy, dowodzą, że nastroje dzisiej- 
szych Niemiec djametralnie się różną od 
tych, którym hołduje potężne dzieło Re- 
marque'a. ` 

zakresie zarobkowania, szkolnictwa polskic- 
go, duszpasterstwa i t. d. Wolna Polska 
ożywiła także znacznie i starą emigrację z 
doby rozbiorów i przez zawierane obecnie 
układy handlowe poprawia jej dolę. By ta 
praca nad naszem tak różnorodnem  wy- 
chodźtwem była gruntowna i jaknajwięcej 
celowa, to do wspólnej tej pracy musi sta- 
nąć całe społeczeństwo, by opuszczający 
zagony ojczyste z najrozmaitszych przy- 
czyn dziś jeszcze niepokonalnych wskutek 
trudności i przesileń  handlowo-przemysło- 
wych, byli przekonani, że z boleścią i złę- 
bokiem współczuciem żegnamy te „senne 

ptaki", które sa zmuszone poszukać  spbie 
obcych gniazd. Otóż obecny „Tydzień 
Emigranta Polaka” chce nam przypomni 
te obowiązki względem naszych braci t 
łaczy. Materjał do odczytów i wykładów 
dla naszych szkół Średnich rozesłał Komitet 
Tygodnia już w czerwcu w tym celu, by 

obecnie profesorowie zapoznali uczniów z 
tak ważnym dla nas problemem emigracyj- 
nym. W Wilnie i w powiatach będzie Ko- 
mitet Tygodnia zbierał składki i sprzedawał 
broszury i ulotki, opisujące nam dolę i 
niedolę naszych emigrantów w różnych kra- 
jach Europy i świata. Dochód przypadnie 
w udziale wileńskiemu oddziałowi „Opieka 
Polska nad Rodakami na Obczyźnie”, któ- 
ry bierze udział w akcji tego Tygodnia. Sto- 

<warzyszenie to liczące już 23 oddziały w 
całej Polsce, otacza ścisłą opieką wyjeżdża- 
jących z Polski tułaczy, poszukujących pra- 
cy za granicami naszej Ojczyzny. 

  

   

  

- TRZE(ZENIE PRODUCENTÓW DROŹOÓY 
podaie do wiadomości, że OBECNA 

FABRYCZNA CENA DROŻDŻY WYNOSI 

— zł. 3.85 za 1 Kg. — 
loco kolejowa stacja odbiorcza. 

zmian“, lub wiedział o jego 
książce. 

O karjerze Remarque'a zadecydo- 
wała wojna. Wprost z ławy szkolnej 
trafił Remarque do szeregów na front 
francuski. Gdy wrócił z wojska otrzy- 
mał skromną posadę w berlińskim 
koncernie wydawniczym Scherla, sta- 
nowiącym obecnie własność Hugenber 
ga. Zarabiał 250 mk. miesięcznie i 
marzył aby ukończyć przerwane stu- 
dja. Działalność literacka w owym 
okresie ograniczyła się do powieści 
kryminalnej i dwóch feljetonów w mie 
sięczniku, wydawanym przez Scher- 
la. Feljetony te nie miały nic wspól- 
nego z wojną. W jednym pisał o 
jezdzie samochodem, w drugim, jak 
robić najlepsze coctaille. Ogółem za 
swą pracę na polu literackiem w tym 
okresie czasu zarobił 500 mk. 

Wojna i okropne wspomnienia 
koszmaru bitewnego żyły w nim jed- 
nak. Powoli, urywkami, spisywał swe 
wspomnienia, aż urosła książka, któ- 
ra miała przynieść mu sławę. Remar- 
qeu pisał te wspomnienia dla siebie, 
z własnej potrzeby wypowiedzenia 
się. ponieważ nie liczył się z możli- 
wością, iż kiedyś ukażą się one w 
druku. . 

Z tytułu swej pracy w koncernie 
wydawniczym spotykał się często z 
opinją, że książki o wojnie straciły 
ia poczytności. Mimo tej niepomyśl- 
nej konjunktury, oddał jednak swój 
rękopis wydawnictwu Scherla. Kie- 
rownik firmy przeczytał i zwrócił au- 

nie 

  

GRYPA 
żyjemy w epoce kataralnej 

Grypa szaleje. 
Kichają w swych fotelach  nowoobrani 

postawie, dławią się kaszlem  dygnitarze: 
wojewodowie, starostowie, komisarze, trzę 
sie się febrycznie (i chronicznie) urzędnik. 
Katar, 'wszędzie katar. 

Domniemani mordercy Centnerszwera w 
Warszawie poto opuścili więzienie wyro- 
kiem uniewinnieni, by zaniemóc na grypę, 
policja warszawska dostała grypy, wobec 
spodziewanej dyscyplinarki. 

, Ohydnym katarem parskają Niemcy w 
kierunku Francji — za co pewnie usłyszą 
francuskie, kurtuazyjne „na zdrowie”. 

W Wilnie pokłosie grypy iest  nie- 
słychane. Chorują na nią wszyscy i wszy- 
stko. 

Magistrat niszczy drzewa na Antokolu 
(Sosny, prawdopodobnie celem produkowa- 
nia kapsulek żywicznych, przeciw grypie), 
dygnitarze i prezesi nie opuszczają zacisz- 
nych gabinetów, zakatarzona jest scena i 
ekran. 1 

W. ks. Konstanty z Nocy Listopadowej 
to rano przyjmuje po dwa proszki i ma- 

sarz elektryczny, ks. Łowicka przyjmuje 
„Pinomentyl“, a Nike z pod Cheronei, robi 
in halację krtani, za radą Pallas-Athene. 

Jak z tego wynika i olimp i bogowie 
chorują. Zadrżałem na myśl... 

A św. Mikołaj. 
Gwiazdka za pasem — co będzie, gdy 

ten krotochwilny staruszek zaniemoże na 

grypę. W Ród > 
Z nadziei wigilijnych zostanie  pętelka 

miast spodziewanego rogu obfitości, znajdę 
pod choinką... trzy proszki aspiryny. 

Grypa zatem, jak powszechnie  wiado- 
то — atakuje konchę nosową i drogi od- 
dechowe —- dziś jednak przeglądając po- 
ranną prasę, przekonałem się, że i atakuje 
szczyty (mam na myśli mózg). A oto no- 
tatka, która nasunęła mi to przypuszczenie. 
„Młodzieniec zastrzelił swą 70-letnią kochan 
kę". 

— Gdzie, na miły Bóg? 
-— bo w Lidzie. 

Oto jak się stało: W niedzielę niejaki 
p. Andruszko zabija z miłości (!) swą ko- 
chankę, 70-letnią Olgę Wysocką — poczem 
sam popełnia samobójstwo, strzelając so- 
bie w usta. 

Ależ na Boga. Czyżby druga Ninon de 
Lanclos? Czy grypa? Czy pospolity fijoł? 

Sama przez się miłość już jest obja- 
wem chorobowym, chęć zabójstwa kiełko- 
wać może tylko w niedopasowanych  sło- 
jach mózgowych — ale nadomiar złego.. 
miłość do staruszki siedemdziesieciołetniej-— 
nad grobem stojącej i... ukoronowanie tej 
całej awantury samobójstwo. 

Grypa jest cierpieniem gpidemicznem 
to też wspomniane awantury nie chodzą ni- 
gdy same... Caie szpalty dzienników za- 
siane... wprost ohydnemi przejawami tej 
choroby. 

Oto kat czeski Rumastey, po dokonaniu 
podwójnej egzekucji na jakichś tam prze- 
stępcach otrzymuje prócz honorarjum... 
sześćset ofert małżeńskich, a opuszczając 
więzienie jest zniuszony przez wielbicielki 
swoje, przed brania nań oczekujące, złożyć 
300 autografów ma pocztówkach i kartkach 
wizytowych. 

A niedaleko, 

  

  

  

Sp. z ogr. odp. w Warszawie 

  

torowi z adnotacją, iż nie nadaje się 
do druku. Odniowa ta nie zraziła Re- 
marque'a, postanowił udać się do kon- 
kurenta, znanego lewicowego wydaw- 
cy w Berlinie Fischera. Fischer jed- 
nak był nieobecny i miał powrócić za 
kilka tygodni. Wówczas na skutek 
rady swych przyjaciół zwrócił się Re- 
marque do wydawnictwa Ulsteina. 

— Proszę się zgłosić za miesiąc— 
oświadczono Remarque'owi. 

Młody autor zdecydował użyć tor- 
telu: — Prowadzę proszę pana per- 
traktacje z Fischerem, który obecnie 
bawi we Włoszech i chciałbym mieć 
odpowiedź przed jego powrotem. 

— Dobrze, zgłosi się pan za dwa 
tygodnie. 

Nie trzeba było jednak czekać 
dwóch tygodni, po paru dniach otrzy- 
mał Remarque list od młodego Ul- 
steina, zapowiadający druk jego po- 
wiešci w odcinku „Vossische Zeitung“ 
a następnie wydanie w książce za ce- 
nę 20.000 mk. wraz z przelaniem 
wszystkich praw co do późniejszych 
wydań. 

Dalej odbyło się wszystko jak w 
bajce. W ciągu paru miesięcy książ- 
ka rozeszła się w ilości 200.000 egzem 
plarzy. Remarque znalazł się w cen- 
trum zainteresowań. Ulstein zaprosił 
pisarza na obiad, wydany specjalnie 
na jego cześć i przy deserze zwrócił 
się do Remarque'a: ` 

— Sukces pańskiej książki prze- 
szedł wszelkie oczekiwania. Niema 
najmniejszej wątpliwości, że jest ona 

. Straszna choroba przenosi 
średnictwem dotyku, pocałunku, czy użyciu 
naczyń do jedzenia po chorym. 

Ha! 

. Jest kraj szczęśliwy — w piękne kobiety 
i kwiat wiśni obfitujący — gdzie grypa 
rigdy nie zagości. — Japonia. 

— Nie zagości nigdy. 
Nie wpływ to słonych i rzežwyck odde- 

chów oceanu, nie wpływ słońca, które naj- 
wcześniej tam wschodzi. 

MW Japonji — zabroniono pod karą 
grzywny całować się. Dlaczego? 

Kuracja to straszna, gorsza od kapsulek 
rycynowych i bezwzględna. 

Pokiwały mądre japończyki głowami — 
vzbrojonemi w rogowe okulary i powiedzia- 
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ły: że to wpływ barbarzyńskiego Zacho- 
di. że niezdrowo, nieprzyjemnie, głupie — 

i nie pięknie. ' 

Policja obyczajowa otrzymała odpowied 
nie instrukcje, poobcinano filmy z pocałun- 
kami, tak, że są ni w pięć, ni w dziewięć 
i ma być -— dobrze. : 

Prawda, że grypy niema, ale z oburze- 
nia zadrgała aż ziemia, świeta ziemia ja- 
pońska. Przecież co wiosnę, — tak cudnie 
całowało ją słońce. 

A mikado. Ma młodą i piękną żonę... 

Cóż robi on. syn słońca, którego toto- 
grafować i o ktorym pisać nie wołno, pól- 
bóg, wzór cnót obywatelskich. 

Zapewne uiszcza zgóry ryczałtem grzyw- 
ne co miesiącą — lub podziela moje zdanie 
że najpiękniejsze są te pocałunki, które nie 
dochodzą do skutku. 

Spojrzałem przez okno redakcji, jakiś 
pan gazetę czytający kicha właśnie, poli- 
ciant na roku Królewskiej ma nos czerwo- 
ny (od kataru), rzuciłem okiem na komu- 
nikaty... gwałtu... pomiędzy Leodjum a Ce- 
raing unosi się mgła zabójcza, naszpikowa- 
na zarazkami grypy. 

Zakręciło mnie coś w nosie... rzucam 
piórc i kicham. Del. 

BOW TB ZRT WO OOKZKO "RD 
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wydarzeniem na światowym rynku 
księgarskim. Ze wszystkich krajów 
europejskich, otrzymujemy ' zapytania 
w sprawie udzielenia praw na tłoma- 
czenie. Nie możemy nadążyć  druko- 
wać nowych wydań. Dłatego też uwa 
żam za swój obowiązek zniszczyć sta- 
rą umowę, ponieważ byłoby rzeczą 
nieuczciwą, abyśmy się zbogacali kosz 
tem pana. 

To mówiąc Ulstein podarł starą 
umowę i zaproponował podpisanie 
nowej, na zasadzie której pisarz otrzy 
mywał od każdego sprzedanego egzem 
plarza 50 tenigów. Ponieważ rozeszło | 
się 300.000 egzemplarzy, Remarque 
otrzymał 150 tysięcy marek. Oprócz 
tego — oświadczył na zakończenie 
Ulstein — pozwoli pan złożyć nam 
mały upominek. Wiemy, że jest pan 
zapalonym automobilistą. Przed do- 
mem oczekuje pana 8-mio cylindrowa 
maszyna. Niech będzie ona Świadkiem 
naszej dumy, że byliśny wydawcami: 
pańskiej pierwszej książki 

* + * 

Karjerę literacką Remarque'a trze- 
ba zaliczyć do rzędu niezwykłych, 
los oszczędził mu trudów i mozolnej 
pracy wybijania się na czoło. Gdyby 
nawet jego „Droga Powrotna”, jako 
dzieło posiadało mniej walorów lite- 
rackich niż „Na Zachodzie bez 
zmian”, sugestja sławy Remarque'a 
wypełni z nadwyżką braki. Oto sam 
autor i jego wydawcy, którzy niewąt- 
pliwie zmienili zdanie co do poczyt- 
ności książek, poświęconych wojnie, 
są zupełnie spokojni. r. 

się za po- |



   

   
     

  

   

@ Według danych ogłoszonych w 
|  „Połsce gospodarczej" przez p. W. 

Bernhardta, ogólna ilość czynnych 
_ przedsiębiorstw przemysłowych i 
handlowych w Polsce wynosiła w 
r. 1927 — 651423 jednostek w ro- 
zumieniu ustawy o państwowym po- 
"datku przemysłowym, w r. 1928 -— 
659752, i w roku 1929 — 642769. Na 
terenie Wileńskiej Izby Skarbowej 
(w-wo Wileńskie i Nowogródzkie) od 
nośne liczby były następujące: 23070, 

/21627 i 20812. 
3 Siopniowy nieprzerwany w _ ok- 

| wesie lat 1927 — 29 wzrost ilości 
Ij przedsiębiorstw miał miejsce jedynie 

w okręgu Izby Skarbowej Pomorskiej 
lx Śląskiego Urzędu Wojewódzkie- 
go; nieprzerwanie maleje ilość przed- 
siębiorstw w okręgach izb: Biało- 
stockiej, Kieleckiej, Lwowskiej, Łó- 

"dzkiej, Warszawskiej i Wileńskiej; w 
pozostałych okręgach miał miejsce 

_ wzrost w roku 1928 i zniżka w r. 
_ 1929. 
5 W roku 1929 największa ilość 

/ przedsiębiorstw znajdowała się w 
, okręgu Izby Lwowskiej (107914 

|| przedsiębiorstw), najmniejsza 
(20812) — w okręgu Izby Wileń- 

| skiej. 
Powyższe dane dotyczą  orzed- 

siębiorstw przemysłowych i  han- 
dlowych łącznie. Biorąc je odręb- 
nie stan przedstawiał się następująco: 

Ogólna ilość wykupionych šwia- 
'dectw przemysłowych wynosiła w 
r. 1927 — 202052, w r. 1928 — 
193371 i w r. 1929 — 182470. Na 
terenie Wileńskiej Izby Skarbowej 
odnośne liczby były następujące: 
6766, 5911, 5455. Wynikałoby stąd, 
że ogólna ilość czynnych  przedsię- 
biorstw przemysłowych  Z roku na 
rok naogół maleje. Właściwe świa- 
tło na znaczenie tego procesu rzuca 
analiza cyfr dotyczących większych 

/ (do V-ej kategorji włącznie) przed- 
_ siębiorstw a mniejszych. Otóż ilość 
przedsiębiorstw większych w Polsce 
wzrasta z 7847 w roku 1927 do 
8783 w r. 1928 i do 9422 w roku 1929, 
Czyli o 11.9 proc. w r. 1928 i o 16.2 
proc. wr. 1929. Ale znów nie można 
stąd wnioskować, że proces zmniej- 
Szania się wogóle ilości przedsię- 
biorstw nastąpił skutkiem powolnej 

| „Jikwidacji mniejszych przedsiębiorstw 
 ,Przemysłowych. Ich liczba naogół       

  

    

     

    

  

_ Iównież wzrasta z roku na rok. 
_ Przyczyna spadku ogólnej ilości z 

202052 jednostek w r. 1927 do 
_ 182470 w r. 1929 ležy w tem, że 
„ kilkadziesiąt tysięcy _ przedsiębiorstw 
zaliczonych uprzednio do najniższej 
kategorji świadectw przemysłowych 

kJ na skutek korzystnej dla tych 
__ przedsiębiorstw interpretacji przez 
Sad Najwyższy przepisów art. 8 p. 

5 ustawy 0 podatku przemysłowym 
_ Oraz rozdz. XIX części II załącznika 

| do art. 23 tejże ustawy nie ma obe- 
<nie obowiązku wykupywania świa- 
dectw przemysłowych. 

i Jeżeli powyżej odnotowaliśmy 
_ dla całej Polski stały wzrost, za 

okres 1927 — 29, ilości większych 
_ Przedsiębiorstw, to dla terenu Wileń- 

skiej Izby Skarbowej sytuacja przed 
_ Słąwia się odmiennie. Tu liczba więk 
, żych przedsiębiorstw przemysłowych 

  
2 215 w r. 1927 wzrosła w roku 
1928 do 232, natomiast w r. 1929 

) Spadła do 202. 
Co się tyczy przedsiębiorstw han- 

 dlowych ogólna liczba ich wynosiła 
* Polsce: w roku 1927 -— 449371, w 
1 1928 — 465881 i w roku 1929 — 
460299, — w tem na terenie Wileń- 
Skiej Izby Skarbowej: 16304, 15716 
415357. W r. 1929 nastąpiła zatem 
fiieznaczna zniżka ilości wykupywa- 
Rych świadectw handlowych. Tu 
Tównież, by zrozumieć przyczyny 
źniżki nałeży wyodrębnić  przedsię- 

\ tna handlowe większe a mniej- 

_ ość przedsiębiorstw handlowych 
lin kategorji w Polsce w okresie 
"Mzwažanych trzech lat wynosiła ko- 
ino: 32712, 37723 i 39866,. w 
em w odniesieniu do terenu Wi- 

 leńskiej Izby Skarbowej — 1359, 
1343, 1422. 

Cyfry dotyczące przedsiębiorstw 
' handlowych niższych kategoryj świad- 
„Ua, że tylko przedsiębiorstwa  naj- 
- Mniejsze (handel drobny i wędrowny) 

Przyczyniły się do ubytku Świadectw 
Przemysłowych. Czy rolę tu odegrywa 

okoliczność, że przedsiębiorstwa 
posiadające stałego miejsca 

zedaży z łatwością wymykają się 
pod kontroli władz skarbowych, 
y też decydującym czynnikiem jest 
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оТР (ospodarczy Ziem Wychodni 
/ Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe 
14 w latach 1927—1929 

likwidacja mniejszych przedsiębiorstw 
nie wytrzymujących konkurencji sil- 
niejszych finansowo przedsiębiorstw 
wiekszych — trudno orzec. Przy- 
puszczać należy, że działają tu oba 
te czynniki. 

7. cyfr dotyczących większych 
przedsiębiorstw za okres trzech lat 
1927 — 1929 wynika niezbicie, jak 
to słusznie stwierdza „Tygodnik 
Handlowy*, że „notowany przez sze- 
reg lat przed rokiem 1927 proces 
przesuwania się ilościowego  placó- 
wek handlowych z kategoryj więk- 
szych ku kategorjom mniejszym i 

To się tyczy terenu całej Polski. 
zwłaszcza najmniejszym  (pauperyza- 
cja. handlu) został w roku 1929 
częściowo zatrzymany”. 
Jeżeli jednak chodzi o okręg Wi- 
leńskiej Izby Skarbowej, to tu nie- 

stety w porównaniu do inych okręgów 
sytuacja przedstawia się, bodajże naj- 
gorzej tak w odniesieniu do przed- 
siebiorstw przemysłowych jak han- 
dłowych. ° H-ski. 

Inicjatywa prywatna 
Życie po wojnie zmieniło w wielu dzie- 

dzinach swój dawny charakter. Stało się 
trudniejsze, zaważyło na barkach ciężarem 
nieznanych dotąd trosk i kłopotów. Na świe- 
cie pomimo muljorów poległych w krwa- 
wych walkach — stało się ciaśniej. Zabra- 
kło miejsca dla ludzi i dachu dla nich nad 
głową. Przez tyle iat nie wnoszono nowych 
budowli, że wreszcie musiała nastąpić zna- 
na wszystkim — katastrofa mieszkaniowa. 
Dziś jest już ona u nas w znacznej mierze 
zażegnana. Wiele zdziałano w tym kierun- 
ku. Pobudowały się całe nowe dzielnice. 
Jednak w porównaniu z ruchem budowla- 
nym na Zachodzie Europy, wspieranym i 
prowadzonym prawie wyłącznie przy po- 
mocy kapitałów prywatnych —u nas ruch 
ten jest o wiele mniejszy i powolniejszy. 
Nasza inicjatywa prywatna nie dorównała 
zachodniej, gdzie od początku — w pierw- 
Szych latach po wojnie zaczęły sie łączyć 

i gromadzić kapitaliki drobne, mające wielka 
zdolność twórczą — kapitały wielkie ko- 
operatyw spółdzielczych. Tą drogą poszło 
całe budownictwo zachodnio - europejskie i 
tam już niema dziś kwestji mieszkaniowej. 
Każdy liczył tylko na siebie i nie oglądając 

na żadne inne pomoce zaczynał odkła- 
dać na mieszkanie dla siebie. 

U nas zapóźno i za powolnie biora się 
ludzie do tej sprawy. I z nałogu zawsze sta 
rają się o jakieś pomoce, z boku, nie wie- 
rząc we własne siły. Ten błąd mści się prze 
dewszystkiem na osobie zainteresowanej. 

Duży cel — a takim bezwzględnie jest 
własne mieszkanie — ma dużą siłę przycia- 
gającą. Dla takiego celu łatwiej sobie nie- 
raz różnych rzeczy odmówić i zbierać fun- 
dusz, który pozwoli w tepszych domowych 
warunkach prowadzić lepsze życie. 

Nawer mala, ale systematy 

    

   

   
cana składka na książeczkę oszczęd! 
wą PKO, w krótkim czasie zmienić moż: 

a p gdyż daje im 
ństwa. [est insty    pełną gwarancje b stwa 

tucją ułatwiająca oszczędzanie i w tym 
łu przyjmuje i wypłaca pieniądze sw 
klientom we wszystkich urzędach poczio- 
wych całej Polski. Formalności  przytem 
trwają parę minut i właściciel książeczki 
PKO bez względu na miejsce jej wystawie- 
nia dysponuje swemi oszczędnościami we 
wszystkich miejscowościach kraju, gdzie są 
urzędy pocztowe. Wkłady w PKO są wol- 
ne od podatków i opłat, a korespondencja 
w sprawach oszczędnościowych jest  bez- 

*płatna. 

     

W sprawie dostaw materja- 
łów drzewnych dla P.K.P. 

— Dnia 18-go listopada rb. odbyły się w 
Dyrekcji Wileńskiej PKP przetargi na dosta 
wę kloców i słupów, zaś dnia .25-go tegoż 
miesiąca na dostawę  materjałów  tartych. 
Wobec ogromnych trudności odczuwanych 
przez przemysł i handel drzewny w dziedzi 
nie zbytu materjałów drzewnych tak na ryn- 
ku krajowym, jak też zagranicą, przetargi 
te wzbudziły ogromne zainteresowanie 
wśród firm drzewnych, które tłumnie sta- 
wiły się do Dyrekcji, zjerdżając często zda- 
leka. Złożone przez wspomniane firmy ofer- 
ty według otrzymanych przez Izbę infor- 
macyj prawie dziesięciokrotnie pokrywają 
zapotrzebowanie Dyrekcji. Stając do prze- 
targów firmy poniosły w związku z tem 
pewne koszta, zaanagażowały pewne sumy 
na złożenie kaucyj, poświęciły czas na przy 
gotowanie się do przetargów i na udział w 
nich. CZES 

Po przetargach wyjaśniło się, iż o 
ctrzymanie objętych przetargami dostaw w 
znacznej części, czy też w całości ubiega 
się Administracja Lasów Państwowych, któ 
ra jak zwykłe w przetargach udziału nie 
brała. 

W związku z powyższem Izba wy- 
stąpiła do Dyrekcji Wileńskiej PKP. oraz Mi- 
nisterstw Komunikacji i Rolnictwa z pros- 
bą ażeby wspomniane dostawy oddane były 
wyłącznie prywatnym firmom, które brały 
udział w przetargach. e 

tego wystąpienia Izby skłoniły na- 
stępujące motywy, przedłożone przez Izbę 
odnośnym władzom: 

Przyznawanie lasom państwowym 
przywileju na otrzymanie dostaw bez udzia- 
łu w przetargach po wyjaśnieniu wyni- 
ków takowych, stawiając organa tej insty- 
tucji poza nawiasem konkurencji, nie sprzy- 
ja wyrobieniu w nich poczucia konjunktury 
i jest sprzeczne z tendencją do faktycznego 
skomercjalizowania tej gałęzi / gospodarki 
państwowej. - : 

Wspomniane faworyzowanie organów 
lasów państwowych wobec firm prywatnych 
i stawianie tych firm w takiej Sytuacji, iż 
jedynym rezultatem ich wysiłków i pracy 
związanej z przetargami jest ustalenie ce- 
ny, w-g której odbywa się następnie tranzak 
cja pomiędzy dwoma instytucjami państwo 
wemi, jest sprzeczne z zasadami: słusz- 
ności przyjętemi w stosunkach handlowych, 
które to zasady powinny obowiązywać ró- 
wnież Państwo, gdy na tem polu występuje. 

Zawiedzione w tak dotkliwy sposób 
nadzieje firm drzewnych na zbyt w PKP. 
wytwarzają stan depresji psychiczny, który 
może spowodować wytworzenie się na: ryn- 
ku drzewnym sytuacji znacznie gorszej, niż 
ta, która byłaby usprawiedliwioną objektyw- 
nemi warunkami: wynikające stąd dla la- 
sów państwowych, jako sprzedawcy drewna 
straty mogą być znacznie większe, niż ko- 
rzyści, uzyskane z dostaw dla PKP „ode- 

    

DO MIESZKAŃCÓW PRZEŚWIETNEGO 
MIASTA WILNA 

W sobotę dnia, 13 grudnia o godz. 18 w sali Śniadeckich gmachu Głó- 
wnego Uniwersytetu Stefana Batorego, rozpocznie się 
Witoldowej. 

Obchód Rocznicy 

Minęło 500 lat od śmierci Wielkiego Księcia, pod którego mocną dłonią 
pozostawały w jedności krwi wspólnie przelanej i wspólnej pracy — naro- 
dy b. W. Ks. Litewskiego, od Bałtyku do morza Czarnego, od Bugu — po 
Dźwinę,Ugrę, Dniepr. Narody te, zjednoczone z narodem polskim w chwili 
wielkiego wspólnego niebezpieczeństwa wsparły huice polskie pod Grun- 
waldem, uczestnicząc w chwale zwycięstwa. Wielki Książę, owa złowroga 
gwiazda Grunwaldu, całe swe bujne życie rzucał na szalę zmagań o wspólną 
wielkość i sławę. W pracy tej mieszkańcy b. Wielkiego Księstwa bez różnicy 
narodowości wyznania, czy stanu — nieśli mu pomoc, nieśli mu życie swe w 
godzinie triumfu, w dniach klęski wreszcie w ciągu lat pracy . Unja Horodel- 
ska, Workła, zwycięskie boje z Moskwą oraz wiekompone prace cywiliza- 
cyjne — oto obok Grunwaldu bogata treść życia Witoldowego, o którym 
pamięć nie zaginie wśród Polaków, Litwinów i Rusi. 

Pięć lat mija od chwili zgonu Wiełkiego Budowniczego potęgi litew- 
skiej. W lat półtysiąca narody, w ramach jednej państwowości potężną dło- 
nią Witolda spojone, przeżywają znowu okres przełomu. My, młodzi wil- 
nianie, chcemy wierzyć, że pamięć o Wielkim Wodzu Litewskim tchnie w 
dusze potomnych niezłomną wolę do takiego rozwiązania dręczących nas 
obecnie problemów, które pozwoli narody Polski, Litwy i Rusi wprowadzić 
do nowego okresu wspólnej potęgi wielkości i chwały. 

* + 

Program obchodu przewiduje: 
Zagajenie — JM rektora USB prof. dr. 

Aleksandra  Januszkiewicza i przemówienia 

Klub Włóczęgów Senjorów, 
Akademicki Klub Włóczęgów. 

-— prof. Mieczysława Limanowskiego, Te- 
odora Nagurskiego, Seweryna Wysłoucha, 
Stanisława Świaniewicza. 

    

KRONIKA 
SOBOTA 

3 Das W. słońca o g. 7 m 36. 

Łucji 
jutro 

Herona 
Z. słońca 0 god: 3 m 24 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGII U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 12. XII. 30 r. - 

Ciśnienie średnie w mm. 766 

Temperatura średnią -|- 1 

Temperatura najwyższa -|- 2 
Temperatura najniższa -1- 3 

Opad w mm. — 

Wiatr: wschodni 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: pcchmurno. 

URZĘDOWA 
— P. wojewoda zaniemógł na grypę. 

P.o. wojewody p. wicewojewoda Kirtiklis 
zaniemógł na grypę, wskutek czego w dniu 
dzisiejszym (sobota) nie będzie przyjme- 
wał interesantów. ч 

P. wojewodę zastepuje naczelnik wydzia 
łu ogólnego p. Włodzimierz Hryhorowicz. 

— Uigi podatkowe dla urzędników pań- 
stwowych. Kierownik Min. Skarbu zarządził 
odroczenie pod koniec roku 1931 — роЫе- 
rania podatku dochodowego od podatku 
mieszkaniowego, wypłacanego — funkcjonac- 
juszom państwowym i samorządowym. Nie- 
pobrane nasktutek tego zarządzenia minister 
stwa kwoty podatku dochodowego zostaną 
we właściwym czasie umorzone, jednocześ- 
nie Min. Skarbu umarza podatek dochodo- 

. wy niepobrany z tego tytułu w roku 1929. 

-- Projekt ustawy rzemieślniczej. Min. 
Przem. 1 Handłu przystąpiło do opracowa- 
nia projektu ustawy rzemieśiniczej. Głów- 
nem zadaniem tej ustawy będzie zapewnie- 
nie stałej pomocy finansowej dla izb rze- 
mieślniczych, których byt materjalny nie 
jest należycie zapewniony. Projekt ten o- 
pracowany jest w porozumieniu z izbami 
rzemieślniczemi, które posiadają w tej spra 
wie konkretne projekty i propozycje. Usta- 
wa będzie wniesiona do Sejmu. 

— Zamknięcie okresu dodatkowej reje- 
stracji roszczeń o zaopatrzenie inwalidzkie. 
Wileński Urząd Wcjewódzki przypomina, że 
z dniem 31 grudnia 1930 r. zamyka się o- 
kres dodatkowej rejestracji roszczeń o za- 
opatrzenie inwalidzkie z tytułu choroby, 0- 
kaleczenia lub śmierci, będących w związku 
przyczynowym ze służbą wojskową, a za- 
szłych przed dniem 1 lipca 1929 r., po upły- 
wie którego to terminu wszełkie roszczenia 
tych osób o zaopatrzenie inwalidzkie nie bę 
dą wcale, ze względów formalnych, rozpa- 
trywane, a tem samem osoby te tracą prawo 
do zaopatrzenia inwalidzkiego. || т 

Podając powyžsze do ogólnej wiadomoś- 
ci Urząd Wojewódzki przypomina osobom 
zainteresowanym, by zgłaszały swe roszcze- 
nia do rzeczonego zaopatrzenia — pisem- 
nie lub protokularnie — najpóźniej do dn. 
31 go grudnia 1930 r. Roszczenia należy .zgła 
szač do referatu spraw inwalidów wojen- 
nych właściwego Starostwa, a mianowicie 
— osoby zamieszkałe w m. Wiłnie oraz w 
powiatach  Wileńsko - Trockim, Oszmiań- 
skim, Mołodeckim i Wiłejskim, winne kie- 
rować zgłoszenia do Starostwa Grodzkiego 
Wileńskiego (ul. Żeligowskiego 4), osoby 
zaś zamieszkałe w. powiatach Postawskim, 
Dziśnieńskim, Święciańskim i Brasławskim— 
do starostwa Postawskiego (m. Postawy). 

WOJSKOWA 
— Szeregowi rezer nie będą w roku 

bieżącym wziać na Sabri kontrolne. Z 
kół naszych czytelników zwracano się. do 
nas kilkakrotnie z zapytaniem w sprawie te- 
gorocznych zebrań kontrolnych szeregowych 
rezerwy. 

Jak się dowiadujemy, w roku bieżącym 
centralne władze wojskowe nie żarządziły 
zebrań kontrolnych szeregowych rezerwy. 

W roku 1930 - tym odbędą 
się tylko zebrania kontrolne oficerów rezer- 
wy i pospolitego ruszenia. Zebrania kontrol 
ne szeregowych rezerwy odbędą się naj- 
prawdopodobńiej dopiero w roku 1931-cim. 

SĄDOWA 
— Nominacje w sądownictwie. Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej zamianował: adwo 
kata w Głębokiem Wacława Draca, Okr. Sę- 

TASTE OMON TIESTO TYAN AINA 

branych prywatnemu przemysłowi drzew- 
nemu. 

Wreszcie jak wykazało doświadcze- 
nie, wykonanie przynanych lasom państw. 
dostaw dość często wypada niepomyśl- 
nie, mianowicie warunki umowy co do iloś- 
ci, jakości i terminów nie zawsze bywają przez lasy państwowe dotrzymywane, co stwarza dła PKP znaczne niedogodności. 

Jak widać z powyższego wspomnia- 
na praktyka krzywdząca tak dotkliwie pry- 
watny przemysł i handel drzewny nie jest 
korzystną również, ani dla lasów państwo- 
wych, ani dla PKP. 

Decyzja Ministerstwa - Komunikacji w 
tej sprawie zapadnie prawdopodobnie w naj 
bhższym czasie. + 

dziego Śledczego w Wilnie Michała Kalin- 
ga, sędziego Sądu Powiatowego w Ejszysz- 
kach Juljana Przybytkę — sędziami Sądu 
Okręgowego w: Wilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie. T-wa Otolacyng regr:z- 

itego. W niedzielę dnia 14 bm. o godz. 11 
w klinice Otolaryngologicznej na Antokclu 
odbędzie się posiedzenie Sekcji Wiicńskiej 
Polskiego Tow. Otolaryngotogicznego z na 
stępującym porządkiem dziennym: Fokazy 
chorych, prof. Szmurło — sorawozdanis 7 
walnego zebrania Polskiego Tow. Otolaryn- 
gologicznego w Warszawie, wybór prezy- 
djum sekcji. 

— Zadania wychowawcy. Powszechnie 
znany literat i pedagog p. Janusz Korczak 
wygkei dnia 13. 12. br. 0 rodzinie 7 wie-z. 
w Sali Kuratorjum (Wolana 10) odczyt ;:a 
temat: „Zadania wychowawcy”. Wstęp zł. 1 
ucząca się młodzież 50 gr. 

    

Bożyszcze kobiet 

RAMON NOWARRO 
zaśpiewa swoje przeboje 
w najnowszym sukcesie 

„Wesoły Madryt" 
kinie „Helios“. w kinie gg 

RÓŻNE 
— Proszeni jesteśmy © zaznaczenie, że 

wskazana przez nas, w sprawozdaniu z po- 
święcenia szpitala wojskowego na Antoko- 
lu, suma 259.000 zł. wydana na budowę i 
urządzenie kuchni (kierownictwo tych ro- 
bót spoczywało w rękach p. Tołłoczko) jest 
częścią składową ogólnej sumy — 846 ty- 
sięcy wydanej na cały remont i przebudowę 
gmachów. 

— JE. ks. arcybiskup fa 
popiera najżyczliwiej akcję 
gianta Polaka" i najchętnej zgodził się na 
prośbę delegata Zarządu tego tygodnia, bv 
wszyscy duszpasterze w Wiln.e i w powia- 
tach, w niedzielę 14 i 21 Arudnia, pouczyji 
krótko wiernych o opiece zwłaszcza religij- 
nej nad emigrantami w obcyca  krajacii. 
Przy tej sposobności rależy polecić uwadze 
i ofiarności wiernych stowacz szenie „)pie- 
ke nad Rodakami na Obczy* 'e*. 

—20 bm. odbędzie się raut pożegnalny. 
Komitet Obywatelski pożegnania b. wojewo 
dy wileńskiego marszałka Senatu Władysła- 
wa Raczkiewicza podaje do wiadomości, że 
organizowany przez Komitet z ramienia хро- 
łeczeństwa raut odbędzie się dnia 20 grudnia 
w górnych salach Pałacu  Reprezentacyj- 
nego. 

W dniach najbliższych Komitet  roześle 
zaproszenia z podaniem bliższych in*ma- 
cyj, dotyczących szczegółów i wysokosci 
składki za udział w raucie. W czasie rautu 
zostanie wręczony p. marszałko vi Raczkie- 
wiczowi adres pamiątkowy, na którym rod- 
pisy składać można jeszcze przez 
siejszy w Urzędzie Wojewódzki, po 
36 (tel. 13). 

Dzisiaj też o godz. 20.30 odbędzie się w 
Małej Sali Konferencyjnej  Wsjewócztwa 
posiedzenie Komitetu Obywatelskiego. 

— Ойхема do społeczeństwa _ polskiego. 
Komitet Wiojewódzki Gwiazdkowy urządza- 
jąc zwyczajem dorocznym zbiórkę na gwia- 
zdkę dla niezamożnych dzieci Wilna, pro- 
si ofiarne społeczeństwo polskie o łaskawą 
pomoc tak w datkach pieniężnych jak za- 
bawkach i słodyczach. Niechże te święta 
Dzieciątka Bożego staną się świętem naj- 
ubožszej dziatwy naszego miasta. Niech ja- 
sne ognie choinek rozradują każdą małą 
duszyczkę i rozjaśnią ubogie domostwa. Gro 
sze ofiarne złożmy na to wszyscy. 

— Wieczór śmiechu u pocztowców. W 
dniu 13 grudnia rb. o godz. 20 w lokału świe 
tlicy pocztowej, św. Jańska nr . 13, odbędzie 
się wieczór humoru i Śmiechu, urządzony 
staraniem pracowników pocztowych. Na pro 
gram złoży się: żywa gazetka, produkcje 
chóru oraz orkiestra. Wstęp dla pracowni- 
ków pocztowych i gości bezpłatny. 

TEATR I MUZYKA 
—Teatr miejski na Pohulance. Dziś mo- 

numientalne dzieło Stanisława Wyspiańskie- 
go „Noc listopadowa” w arcyciekawej reży- 
serji R. Wasilewskiego, w opracowaniu de- 
koracyjnem i kostjumowem prof. F. Ки- 
szczyca, z ilustracją muzyczną E. Dziewul- 
skiego, w koncertowem wykonaniu całego 
zespołu, oraz licznych statystów. 

Zniżki ważne. 

— Teatr miejski w Lutni. Pożegnaine wy 
stępy J. Smosarskiej. Dziś w sobotę 13-g0 
bm. i jutro w niedzielę 14 bm. odbędą się w 
teatrze Luter. dwa pożegnalne występy 
gwiazdy polskiej «sceny i ekranu, Jadwigi 
Smosarskiej. Czarująca artystka wystąpi w 
arcywesołej komedji Verneuila „Orzeł czy 
reszka" w otoczeniu Balcerzaka, Detkowskie 
go, Karpińskiego i Wyrwicza, który sztukę 
reżyseruje. 

Pragnąc dać jaknajszerszym masom mo- 
żność podziwiania ułubienicy Wilna w jej 
najlepszej roli. Dyrekcja wyznaczyła ceny 
zwykłe, przy ważaości biletów zniżkowych i 
kredytowanych. > 

— Popoludniowe przedstawienia niedziel 
ne. W nadchodzącą niedzielę 14-go bm. w 
obu teatrach miejskich odbędą się przedsta- 
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po krótkich a ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 11 grudnia 1930 r. 
w majątku Raszkówka, zlemi Wileńskiej, przeżywszy lat 67, 

o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 
pogrążeni w głębokim smutku 
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DZIAŁACZE BIAŁORUSCY W ODPOWIEDZI 
TARASZKIEWICZOWI 

sunkach zarówno podczas 
pracy w Hromadzie, jak i w czasie po- 
bytu w więzieniu, a ostatnio po zwoł- 

Ostatnio na terenie Województw 
północno - wschodnich ukazały się 
ulotki w języku białoruskim, podpisa- 
ne imieniem i nazwiskiem Bronisława 
Taraszkiewicza, b. posła Białoruskiej 
Włościańsko - Robotniczej Hromady, 
ib. prezesa Klubu Poselskiego Hro- 
mady. 

Autorzy tych ulotek w nader 
ostry sposób występowali przeciwko 
panującym w Państwie  Polskiem 
stosunkom, wystiwając stale hasła ko- 
munistyczne. Jednocześnie ulotki te 
skierowane były przeciwko działal- 
ności byłych działaczy Białoruskiej 

Włościańsko - Robotniczej Hromady. 
występujących obecnie w imieniu 

Centralnego Związku Białoruskich Kul 
turalno - Oświatowych i Созройаг- 
czych Organizacyj i Instytucyj, zwła- 
szcza zaś przeciwko  Łuckiewiczowi, 
Ostrowskiemu, Okińczycowi, Krukowi 
i Korolowi. 

Wymienionym działaczom ulotki te 
zarzucały „pracę prowokatorską“ 
„gromienie wszystkich kulturaino — о- 
šwiatowych organizacyj biatoruskich“ 
i t.p. 

W związku z powyższem działacze 
białoruscy Antoni Łuckiewicz, Rado- 
sław Ostrowski, Fabjan Okińczyc, Ku- 
źma Kruk i Szymon Karol umieścili w 
nr. © z dnia 9. 12. rb. czasopisma bia- 
łoruskiego „Narodnyj Zwon*, organu 
Centralnego Związku Białoruskich Kul 
turalno - oświatowych Or anizacyj i 
Instytucyj list otwarty do Bronisława 
Taraszkiewicza. 

W liście tym autorzy stwierdzają, 
iż nie mogą dać wiary, by Bronisław 
Taraszkiewicz był autorem wysunię- 
tych przeciwko nim zarzutom bowiem 
poglądy ich były mu dobrze znane, a 
jednocześnie pozostawał z nimi w ści 
słym kontakcie i przyjacielskich sto- 

współnej 

nieniu  Taraszkiewicza, aż do czasu 
wyjazdu jego poza granice Państwa 
Polskiego. 

Następnie autorzy listu stwierdza- 
ją. iż podczas przeprowadzanych w 
lipcu konferencyj z udziałem b. posła 
Raka - Michajłowskiego, Bursewicza, 
Okińczyca i Ostrowskiego, Bronisław 
Taraszkiewicz, omawiając obronę 
przez nich białoruskich kulturalno - о- 
światowych organizacyj i instytucyj 
od rozbicia ich przez partję komunisty 
czną nie znalazł ani jednego słowa po- 
tępienia dla tej obrony. 

To też, kończą autorzy, „wszystko 
to nie pozwala nam zareagować na wy 
mienione odezwy, jako na „pańskie*, 
do czasu nim nie otrzymamy od Pa- 
na bezpośrednio na piśmie potwierdze 
nia autorstwa. Rozumiemy, że zwró- 
cenie się nasze do Pana może go po- 
stawić w przykre położenie, o ile mo- 
żliwie dał Pan pewnym osobom czy 
też pewnej organizacji prawo do podpi 
sania pańskiego nazwiska pod te czy 
inne polityczne enuncjacje. Możliwem 
też, że z tej przyczyny przyjmie Pan 
milcząco na siebie moralną odpowie- 
dzialność za kłamstwo i brud innych. 
Lecz nie zważając na to, robimy próbę 
wyjaw ienia prawdy, gdyż nie straci- 
liśmy jeszcze wiary w duszę człowie- 
ka, nie straciliśmy wiary do człowie- 
ka i szacunku do niego. Czekamy od- 
powiedzi Pańskiej do dnia 1 stycznia 
1931 roku. Wszelką inną odpowiedź 
oprócz bezpośredniej na piśmie będzie 
my uważali za nieautentyczną”. 

Jednocześnie autorzy listu zaznacza 
ją iž wysylają go do з2егери стазо- 
pism. 

  

Nieuchwytna banda grozi 
ZAPOWIEDŹ NOWYCH 

W dniu pogrzebu tragicznie zmarłego 
Świetlińskiego t.j. w ub. czwartek jeden z 
kolegów zabitego otrzymał wydany na nie- 
go wyrok śmierci, 

Jest to próba nowego aktu terroru ze 
strony grasującej bandy rzezimieszków, któ 
ra usiłuje zamknąć w ten sposób usta tym 
wszystkim, którzy wiedzą o jej sprawkach. 

„Należy spodziewać się, że policja śledcza 
zainteresuje się bliżej tą sprawą i nie zba- 

AKTÓW TERRORU. 

gatelizuje składanych jej przez zaintereso- 
wane osoby doniesień jak to było z matka 
Świetlińskiego, która na długo ed zabi- 
ciem jej syna powiadamiała policję o szy- 

kującymi się zamachu. 
owyższy zarzut pod adresem A 

Świetlińska wypowiedziate wobec uła © 
sób, lecz jak dotychczas żadne władze tem 
się nie zainteresowały, bowiem nikt z roz- 
mawiających ze Świetlińską nie był pro- 
szony o złożenie zeznań. 

Akcja „bezbożników* 
W Mińsku wydano całe masy ulotek i 

broszur antyreligijnych z racji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia. Transport tych 
broszur zatrzymał właśnie KOP w chwili 

gdy dwaj emisarjusze komunistyczni wsiło- 
Ne go przewieźć w rejonie Iwieńca do 

Nieznany samobójca w pociągu 
W pobliżu Grodna w pociągu idącym z 

Wilna do Warszawy popełnił samobójstwo 
jakiś mężczyzna lat około 30 narodowości 
żydowskiej. 

Strzelił on do sebie zamknąwszy się w 

ogólnej ubkacji i wydostano go 
po: wyłamaniu drzwi. 

Ustaleniem tożsamości 
się policja. . 

stamtąd 

desperata zajęła 

р 
wienia popoludniowe po cenach znižonych. 

W teatrze na Pohulance ukaže się pei- 
na napięcia tragicznego sztuka Surguczewa 
„Skrzypce jesienne", która zyskała sobie w 
Wilnie ogromne powodzenie dzięki arcycie- 
kawej treści, wnikliwej reżyserji Wasilew- 
skiego i świetnej grze artystów, W teatrze 
„Łutnia" zabawna komedja S. Kiedrzyūskie- 
go „Nie rzucaj ninie Madame", bawić bę- 

. dzie dowcipną treścią i pełnemi humoru sy- 
tuacjami. 

Widowisko urozmaicone piosenkami i tań 
cami zespołu giris. 

— Przedstawienie popularne _ „Młody 
las". W poniedziałek 15-g0 bm. w teatrze 
na Pohulance ukaże się „Młody las" J.A. 
Herza po cenach najniższych — od 50 gr. 

Galerja tetniacych życiem postaci, oraz 
niezwykle zajmująca treść zapewniają sztu- 
ce tej stałe powodzenie. 

— Najbliższe premjery. Cały zespół te- 
atrów miejskich zajęty jest pracami przygo- 
towawczemi do trzech najbliższych premier. 

Reżyser Wasilewski przygotowuje „Egzo 
tyczną kuzynkę” Verneuila, jedną z naj- 
lepszych komedyj tego autora. 

Dyrektor Zelwerowicz reżyseruje „Dziel- 
nego wojaka Szwejka”, przeróbkę scenicz- 
ną podług powieści Jarosława Haseka, gra- 

"ną z niesłychanem powodzeniem na wieiu 
scerach europejskich. 

W. przygotowaniu również barwne wi- 
dowisko świąteczne: „Betlejka * Wileńska” 
Heleny Romer - Ochenkowskiej. 

  

E. MIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Pokusa. 

Wanda — Noc w h anda — Noc w pustyniach. 
Pan — Rycerz miłostek. 
każ Miejskie — Reporterka z wieczor- 

niaka. 
Mimoza — Ucieczka od miłości. 
Światowid — Krółowa jazbandu. 
Styłowy —Sonia, Sonia szczęście me... 

"WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 11 do 12 

bm. zanotowano wypadków 26, w tem kra- 
dzieży 5, opilstwa 7, przekroczeń admini- 
stracyjnych 9. 

— Złodziej u 0.0. Bonifratrów. W dniu 
11 bm. przeor kościoła O.O. Bonifratrów Ko 

  

Czapki —— 

Do właścicieli nieruchomości 
„Wydział Wodociągów i Kanalizacji m. 

Wilna uprzedza PP. właścicieli nieruchonioś 
ci, kierowników robót, oraz instalatorów wy konywujących roboty wodociągowo kana- 
lizacyjne w nieruchomościach, że w razie 
wykonywania robót instalacyjnych w sezo- nie zimowym, wszystkie czynne rurociągi wodociągowe muszą być tak starannie za- 
bezpieczone, ażeby możliwość uszkodzenia 
dzięki zamarzaniu była wykluczoną tak w 
obrębie nieruchomości jakoteż na ulicy. 

O każdem napotkaniu prz: wykopach 
względnie innych zobatich, Sid ps ciągów wodociągowych P.P. właściciele nie- ruchomości, kierownicy Robót oraz instala- torzy obowiązani są natychmiast  zawia- damiać Wydział Wodociągów "i Kanalizacji. 

„Wydział Wodociągów i Kanalizacji m. 
Wilna uprzedza, że następstwa wywełane 
przez niestosowanie się do powyższego ob- ciążać będą całkowicie właściciela tej nie- 
ruchomości, w której prowadzone nieostroż- 
nie roboty spowodowały uszkodzenie wo- 
dociągowe. 

W. Czyż. 
wice-prezydent m. Wilna. 

DNR EIK STRIKE T KCZYZEROAEOZORPIAOKC* ZY NA 
niarek Anzelm, zam. plac Napoleona nr. 6 
zameldował policji o kradzieży bielizny war 
tości 45 zł. z niezamkniętego pokoju, mie- 
szczącego sie obok kościoła. W toku do- 
chodzenia ustalono, że kradzieży tej doko- 
nat Działkowski Michał, Warszawska 13, 
którego zatrzymano. Skradzionej bielizny 
nie odnaleziono. 

— Odnalezienie maszyny — skradzionej 
zed dwoma łaty. W dniu 10 bm. przez 

unkcj. poł. p. w firmie przem. - handlowej 
„Siła” Mickiewicza nr. 11 została ujawnio- 
na maszyna do pisania marki „Corona Porta ble", podróżna, wartości 750 zł., pochodząca 
z kradzieży na szkodę dyrektora firmy 
„Administracja““ Jana Raugiewicza, Ostro- 
bramska nr. 5, w miesiącu listopadzie 28 
roku. 

—Kradziež na składzie. Łudańskiemu Sa 
muelowi, Kwaszelna nr. 13 w nocy z 10 na 
11 bm. z niezamkniętego składu przy ul. Wę 
głowej nr. 18 skradziono około 100 sztuk 
desek wartości 450 zł. ` 

— Robota pajęczarza.  Rubinowiczowej 
Lubie, Kwaszelna nr. 21 skradziono ze stry- 
chu tegoż domu różną bielizne wartości 300 

złotych. 
. 

— Usiłowanie samobójstwa. 
Tyszko Józefa, Ułańska 3 w spirytusu 
metalowego. Pogotowie Ratunkowe odwioz- 
ło ją w stanie ciężkim do szpitała Sawicz. 
Przyczyna rozstrój nerwowy. 
   



  

SPORT 
PIERWSZY KROK BOKSERSKI. 

Wil. OZB urządza w dniu 14. XII 1930 
r. zawody bokserskie dla początkujących i 
nie stowarzyszonych t.zw. „Pierwszy krok 
bokserski* według regulaminu  następuja- 
cega: 

Każdy zawodnik walczy jeden raz z wy- 
lesowanym przeciwnikiem tejże wagi. Wal- 
ki trzechiundowe a 2 minuty runda. Waże- 
nie w dniu zawodów — przybycie do wagi 
jest uważane za zgłoszenie zawodnika. Za- 
wody rozpoczną się o godz. 12 w sali Oš- 
rodka Wychowania Fizycznego Wilno. Wa- 
żenie zawodników od godz. 10 do godz. 11. 
Komisja sędziowska w składzie p. Kłoczko 
wskiego Wł., p. Gorączko i p. Kłoczkowskie 
go M. Zgłoszenia przyjmuje przewodn. wy- 
Sasa sportowego p. Kłoczkowski Wła- 
dvstaw. 

  

   
— Walne zgromadzenie wi 

goń”. Kierownictwo Sekcji: W 5 
tewackiej WKS Pogoń zwołuje na niedzie- 

lę dnia 14 grudnia 1930 r. na rodzinę 12 
zwyczajne Walne Zgromadzenie członków, 
które odbędzie się w lokalu wiasnym na 
przystani. 

_. W razie braku przepisanej ilości człen- 
ków, następne zgromadzenie odbędzie się 
bez względu na ilość w pół godziny potem 

Porządek dzienny Zgromadzenia nastę- 
pujacy: Wybór przewodniczącego i sekre- 
tarzy, zagajenie zebrania, odczytanie spra- 
wozdania z działalności sekcji, odczytanie 
sprawozdania komisji sportowej, odczytanie 
sprawozdania komisji rewizyjnej, wybory no 
wego kerownictwa sekcji, wolne wnioski. 

    
   

Zwalczajcie 
szkarlatynę 

W związku ze wzrostem wypadków za- 
chorowań na szkarlatynę oraz celem skute- 
czniejszego zapobiegania i walki z jej epi- 
demją, Osrodek Zdrowia przypomina o po- 
trzebie przestrzegania niżej przytoczonych 
rad i wskazówek. 

Z chwilą ujawnienia choroby należy na- 
tvchmiast dziecko chore oddzielić od dzie - 
ci zdrowych, imrieszczając je w osobnym 
a Przy niemożności oddzielenia dziec- 

ą chorego w domu należy skierować je 
de szpitała, lub też dzieci zdrowe przepro- 
wadzić do innego mieszkania. Dzieci w wie 
ku szkolnym będące w styczności z cho- 
remi na szkarlatynę, nie mogą uczęszczać 
do szkoły przez cały czas trwania choroby. 

O ile dziecko szkolne jest oddzielone od 
chorego, może ono uczęszczać do szkoły 
dopiero po 10 dniach od chwili ostatniej 
styczności z chorym. Osoby miające do czy- 
nienia z dziećmi jak nauczyciele, pielęgniar 
ki. ochroniarki, przełożone internatów i t.p. 
iak również pracownicy: mleczarni, jadło- 
dajni, cukierni, piwiarni, sklepów  spożyw- 
czych i t.p nie mogą uczęszczać do zakła- 
dów pracy o ile w domu jest chory na szkar 
latynę, W razie umieszczenia chorego w 
szpitalu, pracawnicy wyżej wymienionych 
zakładów mogą przystąpić do pracy po 10 
dniach od chwili ostatniego obcowania z 
chorym. 3 

Osoba dogladająca chorego musi myć 
ręce po każdorazowem obcowaniu z cho- 
rym. Bielizna chorego jak: chustki do nosa, 
reczniki i t.p. należy przechowywać do cza- 
su 'wyprania w worku. Naczynia: talerze, 
łyżki i t.p. chorego, nie mogą być użyte 
przez inne osoby bez uprzedniego wygoto- 

      

   

W. VILLIAMS. 

"Mortimer 
Stąd powstały pierwsze podejrze- 

nia. Depeszę przesłano do cenzury, a 
stamtąd do departamentu tajnego w 
ministerstwie wojny. Stało się jasnem, 
że istniał jakiś związek pomiędzy de- 
peszą, a wyjazdem transportów wo- 
jennych do Francji. Poszukiwania do- 
prowadziły do „Domu młynarza", 
gdzie mieszkał Belford, zatrzymujący 
się w Londynie, przy Jermyn-str. Po- 
proszono go na krótką rozmowę, ma- 
jącą na celu wyjaśnienie osoby Morti- 
mera. Ale Belford zaprzeczał katego- 
rycznie, jakoby mógł istnieć  jakikol- 
wiek związek pomiędzy nim, a owym 
tajemniczym „„Mortimerem*. Zapew- 
niał, że zaszło nieporozumienie i, po- 
woływał się na szereg bardzo poważ- 
nych osób, ze świąta finansowego 
przeważnie, które miały świadczyć o 
jego uczciwości i wierności względem 
"Anglji. Ale w toku dochodzenia oka- 
zało się, że Belford pochodzi z Nie- 
miec, że pozostał poddanym niemiec- 
kim, skutkiem czego szala podejrzeń 
przechyliła się na jego niekorzyść i w 
rezultacie zatrzymano go, a w domu 
jego przeprowadzono rewizję. 

' Rewizji dokonano bardzo  ostroż- 
nie i umiejętnie, w czasie nieobecno- 
ści Marty. Dokoła domu rozstawione 
były warty, które miały dać znać w 
razie zbliżenia się kogoś ze znajo- 

mych Belforda. Rezultaty rewizji prze- 
szły wszelkie oczekiwania i w skryt- 
ce w stoliku nocnym znaleziono bar- 

dzo szczegółowe notatki, dotyczące 
transportów wojennych i ruchów flo- 
ty. Były tam dane bardzo szczegóło- 

we i zupełnie świeże. Jednak nie uda- 

ło się wpaść na jakikolwiek ślad, któ- 

rybv doprowadził do źródła, z które- 
go czerpał swe wiadomości ten samot- 
ny człowiek. Widocznie owym infor- 

- sakowski, ze strony bibijo: 

Rodaśię [chtiomentol 
usuwa bowiem wszelkie 

bóle mięśniowe, postrzał, 

KAS, Wszędzie do nabycia 

Echiiomenio? po 3 zł. flakon. 

Wyrób i skład wysyłkowy: 

LABORATORJUM CHEMICZNE 

APTEKARZA M-ra SZYMONA EDELMANA 
WE LWOWIE, Teatyńska 16. 

ZJAZD BIBLIOTEKARZY 
I BIBLJOFILÓW w WILNIE 

|. Wr. 1931 około 24 i 25 maja odbędzie 
się.w Wilnie Zjazd bibljotekarzy i bibljo- 
filów polskich, na który przybędzie okolo 
С0 uczestników z całej Polski, a także go- 

ście z poza jej granic. Przygotowania do 
zjazdów prowadzą zarządy wileńskiego Ko- 
ła związku bibliotekarzy polskich i Towa: 
rzystwa bibljofilów polskich w Wilnie. W 
tym celu 12 listopada b. r. ukonstytuował 
się wspólny NKonstet obu organizacyj, fun- 

   

dujący jako Komiiet Organizacyjny Il zjaz, 
du bibljotekarzy polskich i V zjazdu  bi- 
bljofitów polskich w Wilnie. Komitet zor- 
ganizował się w 10 sekcjach: organizacyj- 
nej, wydawniczei, wystawowej, odczyto- 
wej, prasowej, artystycznej, finansowej, 
uczestnictwa, gospodarczej i rozdawnictwa 
druków. Praca Komitetu kierują zasadni- 
czo przewodniczący obu zrzeszeń, a miano- 
wicie ze strony bibljotekarzy dyrektor Uni- 
wersyteckiej bibljoteki publicznej dr. A. Ły- 

‚ ów P. Chomin- 
ski. Komitet zamierza wystąpić na zjazd z 
szeregiem publikacyj i wystaw, lustrujących 
wpływ książki, promieniujący z Wilna w 
przeciągu wieków Z publikacyj wybija się 
na pierwszy plan obszerne dzieło p. t. „Bi 
hijoteki wileńskie", mające dać  historycz- 
no-systematyczny obraz naszych  książnie. 
Wykonanie zamierzeń będzie wymagać nie- 
tylko wysiłków : pracy organizatorów zjaz- 
du, ale 1 współdziałania całego kulturalne- 
go Wilna O szczegółach pracy będzie Ko- 
A zawiadamia: w dalszych komunika- 

tach. 

   

  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 12. XII. br. 

WALUTY I DEWIZY. 

Dolary 8,89 i trzy czwarte — 8,91 i trzy 
czwarte— 8,87 i trzy czwarte. Belgja 124,50 
— 125,01 — 124,39. Budapeszt 156,08 — 
156,48—155.68. Holandja 359,48—360,38 — 
358,58. Londyn 43,34 i pół — 43,45 
43,24, Nowy York 8,915 — 8,035 —- 8,895 
Nowy York kabel 8,924 — 8,044 — 8,904. 
Paryż 35.07 — 35,16 — 34,98. Praga 26,46 
i pół — 26,63 — 26,40. Stokholm 239,50 — 
240,10 — 238,90 Szwajcarja 173,20 
173,63 — 172,77. Wiedeń 125,57 — 125,88 
— 125,26. Włochy 46,73 — 46,85 — 46,61. 
Berlin w obrotach prywatnych 212,84. 

PAPIERY PROCENTOWE. 

3 proc. pożyczka budowlana 50. Premjo- 
wa dolarowa 55.50. 8 proc. LZ BGK i BR 
obligacje BGK 94. Te same 7 proc. 83,25 
8 proc. BGK. budowlane 93. 4,5 proc. ziem 
skie 53 — 52,50. 8 proc. warszawskie 72 
— 11,75. 8 proc. Łodzi 68,50. 8 proc. Piotr- 
kowa 63,50. 10 proc. Radomia 78. 10 proc. 
Siedlce 77. 6 proc. obligacje m. Warszawy 
8-ma i 9-ta: emisja 50,75 — 50.50. 8 proc. 
obligacje ziemskie 90. 

AKCJE. 
B. Polski 154,50 — 154,75. B. Zachod- 

ni 70. Sole Potasowe 92. Cukier 33,50. Ła- 
zy 1,60. Węgiel 36,50.  Modrzejów 9,50. 
Norblin 32. Starachowice 13. я 

RARESETE VUTEOTEESANI VAT TSS SET KME KIA 

wania. Chory nie grozi zakażeniem otocze- 
nia po 4 tygodniach od dnia rozpoczęcia 
choroby. Po tym terminie dziecko może u- 
cręszczać do szkoły o ile nie nastąpią kom- 
plikacje 

Po przebytej chorobie należy gruntownie 
oczyścić mieszkanie 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DNIA 13 GRUDNIA. 

BE — Czas. 
12.05 — 12.50 Koncert popularny (płyty) 
13.10 Kom. meteor. LB 
14.30 — 14.55 „Mala skrzyneczka“ — - 

sty dzieci omówi ciocia Hala. 
15.50 — 16.10 „Cukier na rynku świato- 

wym* — odcz. z Warszawy wygł. dr. W. 
Ornicki. 

15.50 — 16.15 Pogr. dzienny. 
16.15 — 16.45 Koncert życzeń (płyty). 
16.10 — 16.15 Progr. dzienny. 
17.15 — 17.40 „Czterysta uderzeń skrzy 

deł na sekundę* — odczyt z Warsz. 
17.45 — 18.15 Audycja dla młodzieży z 

Warszawy. 
18.15 — 18.45 Koncert dla młodzieży. 
18.45 — 19.00 Kóm. Wil. Tow. Org. i 

Kół. Roln. 
19.00 — 19.25 Program na tydzień nast. 
19.25 — 19.35 Festival uroczysty ku ucz 

czeniu 10-tej rocznicy zawieszenia broni. 
dn. 11. XI. 1928 r. z Royal Albert - Hall w 
Londynie. Zdjęcie oryginalne na płytach. 

19.35 — 19.55 Pras. dzien. radj. z Warsz. 
20:00 — 20.15 „Twarz i maska* — felj. 

z Warsz. wygł. i. Dehnelówna. 
20.15 — 20.30 „Nastroje w Warszawie i 

w kraju po wybachu powstania listopado- 
wego” odczyt z Warszawy. 

20.30 — Koncert muzyki żydowskiej 
z Warszawy. — * 

23.00 — „Dobroczyńcy ludzkości* — felj. 
22.15 Audycja literacka z okazji miesiąca 

morskiego. 
22.50 — 24.00 Komun. i muzyka tanecz- 

na z Warszawy. : 

NIEDZIELA, DNIA 14 GRUDNIA. 
„10.15 Transm. nabożeństwa z Bazyliki 

Wil. Chór katedralny pod dyr. prof. Wł. Ка 
linowskiego. 

11.58 —- Czas. 
12.00 — Bicie zegara i hejnał z wieży 

katedralnej w Wilnie. 
12.00 — 12.30 Tr. z Lutni. Fragment a- 

kademji. Pośw. Sztand. Zrzeszenia Praco- 
wników Techn. Telef. i Telegraf. Okr. Wil. 

12.30 — Poranek z Filharm. Warsz. 
14.00 „Pielęgnowanie sadu* — odczyt 

wygł. Jan Krywko 
14.20 — 15.40 Odczyty rolnicze i muzy- 

ka z Warszawy. 
15.40 — 16.16 Audycja dla dzieci z War- 

szawy. ° 
16.40 — 16.55 „Czy byli zdrajcami?“ (Z 

dziejów nocy listopadowej) — odczyt z 
Warszawy wygł. H. Mościcki 

17.00 — 17.20 Z literatury „O muzyce" 
— odczyt z Warsz. wygł. prof. S. Niewia- 
domski. 

17.20 — Koncert z Warszawy. 
18.45 — 19.00 „Sztuka a niepodległość” 

— feljeton z Warsz. wygł. J. Kleczyńska. 
19.05 — 19.25 „Kukułka wileńska * 

mówiony dwutygodnik humorysty. 
19.25 — 19.40 Progr. na poniedziałek i 

rozm. 
1940 — 20.10 Słuchowisko z Warsz. 

(„Sad na dalekim zachodzie" — Kossow- 
skiego). 

20.10 -— Pogadanka muzyczna i kon- 
cert wiecz. z Warsz. 

21.10 — Kwadrans literacki z Warsz. 
21.40 — 22.10 Recital fortep. z Warsz. ; 

(Wells). 
22.10 Transm. rewji 7 „Morskiego Oka“ 

p.t. „Złote szaleństwo. 

JMA) M) NAK 
SKŁADAJCIE OFIARY NA POLSKIE 
DZIECI, ZNAJDUJĄCE SIĘ ZAGRA- 

S NICĄ. 
i) NE 

  

     

       

jeć łamanie, gościec, bóle je połańnie: 

Ž $ reumatyczne szybko i 

> 2 pewnie.   

Ogłoszenie przetargu 
Dyrekcja Okręgowa K. P. w Wilnie ogłasza przetarg na 

dzierżawę restauracji na st. Baranowicze z terminem 
1 stycznia 1981 r. Jednocześnie z wniesieniem oferty należy 
złożyć w Kasie Dyrekcji 'wadjum 
Termin składania ofert upływa 23 grudnia 1930 r. o godz. 12 

Szczegółowe warunki podane są w  ogloszeniach wywie- 
szonych na st. Baranowicze i w gmachu Dyrekcji. 

objęcia 

w wysokości 1000 zł. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei 
Państwowych.         

   
     

matorem był „Mortimer*, ale najskru- 
pulatniejsze poszukiwania na poczcie 
nie dały żadnych rezultatów pozytyw- 
nych, dotyczących korespondencji: po- 
między tymi ludźmi. „Mortimer* znik- 

nął, jak duch! 
Tak mniej więcej przedstawiała 

się historja aresztowania Belforda. W 
notatce podkreślono specjalnie, że 
nikt, poza kilku agentami tajnego de- 
partamentu, nie wiedział o pochodze- 
niu niemieckiem aresztowanego. 

Instrukcje, które zawierała mniej- 
sza koperta, były krótkie, ale jasne: 

1) Dom nie był już pod nadzorem 
agentów, można więc było działać 
swobodnie. 

2) Zabroniono jednak Ocwoodowi 
wychodzić z domu, aż do odebrania 
nowych instrukcyj. 

3) Nakazywano mu notować wszyst 
kie rozmowy i chować listy, choćby 
się wydawały nic nieznaczące. 

4) Jeśliby OQcwood musiał porozu- 
mieć się z agentami, lub policją, miał 
telefonować pod Nr. 700 i powiedzieć, 
że mówi Belford. Gdy następnie, na 
skutek telefonu zjawił się ktoś i zażą- 
da listu dla p. Eliasta Ocwood, mia 
mu wręczyć list z informacjami, któ- 
re uważał za konieczne wysłać. 

5) Gdyby potrzebował nagle po- 
‘посу, wystarczy zatelefonować pod 
Nr. 700 i poprosić do telefonu p. Elia- 
sa. Pomoc zjawi się po upływie kwa- 
dransa, ale korzystać z tego można 
tylko w wyjątkowym wypadku. 

6) Na zakończenie był rozkaz nau 
czenia się tekstu listu na pamięć i 
spalenia go natychmiast. 

Dochodziła pierwsza, gdy Des - 
mond był już wymyty i ubrany; przy- 
klejona brodo nieprzyjemnie łaskotała 
go, ale nie mógł jej zdjąć, gdyż na 
dole czekała na niego Noor-el-Dine. 
Przed wyjściem obejrzał raz jeszcze 
papiery, chcąc utrwalić w pamięci 
ich treść i wrzucił je do kominka. Po- 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło | 

ierajcie ОРр 
zosławił tylko spis przyjaciół i znajo- 
mych Belforda. Zaczekał aż ogień 
strawił papier i potem udał się do ja- 
dalnego pokoju. 

Noor-El-Dine czekała już na nie- 
go przy stole w dużym pokoju o 
dwóch oknach, wychodzących na 
ogród. Wydawała się młodszą i je- 
szcze piękniejszą, niż w nocy: ciem- 
ne, bystre oczy pałały, a gładka, różo- 
wa twarzyczka była zdumiewająco 
świeża. 

— Dzień dobry! — przywitała 
wesoło majora. -— Boże, jakaż jestem 
głodna! Powietrze wiejskie zaostrzy- 
ło mój apetyt. Kocham wieś! 

— Mam nadzieję, że pani dobrze 
spała i wypoczęła? — zapytał grzecz- 
nie Desmond, patrząc na nią z mimo- 
wolnym zachwytem. 

— Spałam, jak zabita! — roześmia- 
ła się. — Czy chce pan wyjść ze mną 
na niewielki spacer po śniadaniu? 
pokaże mi pan piękniejsze zakątki w 
okolicy, a ja dowiodę panu, że mogę 
chodzić po każdej drodze i nigdy się 
nie męczę. 

Śniadanie przeszło w bardzo mi- 
łym nastroju. Usługiwała stara Marta, 
Która cichym sze lestem pantofli cho- 
dziła do kuchni i z powrotem. Noor- 
el-Dine była w doskonałym humorze 
i cały czas mówiła, opowiadała 

Ocwoodowi anegdotki z życia teatral- 
nego. 

Jednak, mimo, że piękna tancerka 
była w rzeczywistości nadzwyczaj uro 
cza, Ocwood nie zapomniał ani na 

chwilę, w jakim celu był tutaj i jaką 

rolę odgrywała Noor-el-Dine. Podtrzy 

miując więc tę wesołą i swobodną po- 
gawędkę, skierował ją zręcznie na 
ostatnie występy tancerki w Pallace, 
chcąc wybadać, jaką rolę mogła ona 
odegrywać w zbrodni, której dokona- 
no w willi „Siedmiu Królów*. 

Ale to, co zaszło, zdziwiło go nie- 

ar. owo 

RU   
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Od dnia 11 do 14 grudnia 1930roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„PEPORTERKA Z WIECZORNIAKA", 
Przygody dziennikarki pragnącej wyświetlić zawikłaną aferę polityczną. Aktów 8, 
DANIELS, Neil Hamilton i Wiiliam Austin. Nad program: „Przygody Emigranta“. Komedja w 2 autach. 

+ 85a „LYUNA Od g. + m. 30 oczutek seansó * od g 4-61 N 

W rolach głównych: © 

astępiiy program: „Młoda Generacja". 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

        

   

    

        

     
      

   

  

   
   

    
  

  

      

Dźwiękowy Największa sensacja dohy obecnej! Monumentalny dźwiękowy i mówiony film! Najśmielszy twóc 
KINO-TEATR genjuszu Pył a 2 + T = yłwający pałac miljarderów. Potężn: dramat ludzi rzuconych п 
„HELIOS“ „ludzkiego ATė ANŃNTiIG bezkresy oceanu. Reżys. E. Dupańta. Tego nie widziało sę 8) 
UL. Wileńska 38 filmie ani na scenie. Arcydzieło, które w całym Świecie pobiło wszelkie rekordy powodzenia. Każdy musi widzi 

Tel. 926. ten cud techniki i sztuki. Dodatek a) rewelac. dźwiękowy —b) „Z no esu reportera wileńskiego". Uprasza się S$ 
Publiczność o przybycie na początek seansów o godz. 4, 6, 8, i 10,15. 

Bźetekówe kino Dziś! Najpiękniejsza para kcchanków GRETA GARBU i NILS ASTER w dramacie śpiewno dźwiękowym p.f 

„HOLLYWOOD „» © 5 $ &*° (Zmysły w okowach) —^ 
das Nad program: Kolorowy dodatek dźwiękowo-śpiewny. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. PREN 

Początek o godz. 4-ej ost. 10.30. rzesy 

Dziś rewelacyjna preimjera największego filmu amerykańskiego | Wzruszający dramat w IŻ akt. Reżyseuonstm 

KINO „„YVCERZAT RIŁOŚTE BĘ*ć Ra Walsch, twórca obrazów „Złodzć 
z Bagdadu" i „owiata w Płomieniach! 

„P A N=" w rolach gł. ubóstwiana LILY DAMITA oraz niezapomniana para „rywali* Wiktor Me. Laglen iEdmund wa 
Wielka 42 To film, którego akcja do głębi poruszyć musi każdego, to film oszołamiający potęgą wrażeń! to wielka manifest 

A г cja życia i użycia. 
Ilustracja muzyczna pod batutą pro. M. Zamsztejgmana z udziałem znanego skrzypka prof, A. Jadłowkera. 

OD PONIEDZIAŁKU 16-go b. m. sensacja doby obecnej! Bogini ekranów! „Wszechświatowej sławy rodaczka masz 
KINO-TEATR jw pierwszym przebojowym Dzieje Mars 
PAN“ Pola Negri filmie europejskiej produkcji ULICA POTĘPIONYCH DUSZ Kobiet, „ 1 

“ Wybitnie sensac. współczesny dramat wielkomiejski z udziałem popularnego amanta Warwcka Warda. = 
Niebywały sukces na całym świecie! mu n 

=P 

НОЙ Dawno zapowiadany arcyfilm. Każdy pamięta „GEHENNĘ MIŁOŚCI”, to dalsze dzieje jako 
ino0-i ealr 3 Ё z i й jako 

„ryzowy: | --SORIA, $SORIA,$SZKZĘŚCIE Ą Zoom sza Ec 
WIELKA 36 z życia kaiaginiuszki rosyjskiej na emigracji. W rolach gł. Harry Liedtke, Hr. Agnes Esterhazy, Camilli d 

ELK s Hollay i inni. Nad program: Humor, Satyra i Śmiech! NA BABSKIM FRONCIE BEZ ZMIAN czyli MĘŻOWII zado 
NA HULANCE, komedja w 3 aktach. A > 

—gina! 
Dziś! Przepiękny szampański film p. t. A > 6 | Ais aido KRÓLOWA JATBARDUW (na Е 

wielki komedjo-dramat według reżyserji FRYDERYKA ZELNIKA. W rolach głównych: masza rodaczka, urocziS PO 
LYA MARA, Kowal Samborski i Alfred Abel. Jn Zaś 

jast 
KINO-TEATR Dziś premjera! Po raz pierwszy w Wilnie!  Wzruszający film o miłości pierwszej i ostatniej p. t. jn 

;- ` 

„MIMOZA“ „WCIJECZKA OD ĄIŁOŚCIE 5. 
ul. Wielka 25 W roli głównej JENNY J U G O, najpiękniejsza kobieta świata, której czar, rasa, temperament podbijający cere — 

wszystkich mężczyzn. Nad program arcywesoła komedja p. t. „W zastępstwie męża”. ziłen 

Na do k 
s ° Juž czas pom "Pianina i Fortepianyj „0sobny dom zna a T tee 3 pokoje, kuchnia i świątecznych !!1 

o światowej sławie Pleyel, Bechstein stc., |] przedpokój, z ogrodem | P.P. Kupcom, Przemysłowcom i Rze- 
iakoż Arnold Fibigier, Kerntopi i Syn, do wynajęcia dla inte- iešinik 5 — 1 
пи:‘ап'е rzeczywiście za najlepsze ligeninej rodziny, — S Na Sino Rekaaume In po 

- w. kraju przez najwybitniejszych fachowa Bi Antokolski х 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- R: STEFANA GRABOWSKIEGO ja z 
niu w 19291. iw Wilnie w r. 1930 w Wilnie, ul. Garbarska 1, tel. 82 żnie 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote), poleca swoje usługi. ЧО 

WILNO, Przyjmuje ogł nia d tkich 
K. DĄBROWSKA uł, Niemiecka 3) m. 6. ACH Wanna Weńikad A > long 

o ans с иа "NV P 7 
| SPRZEDAŻ + WYNAJĘCJE, CFNY FABRYCZNE. @ В ® Ó ŽNE WYJĄTKOWO DOGODNYCH. Miec 

ARE aa o ae į, CZ 
pm ° 

Dr. Kenigsberg į = BARDZO i Po” 
LEKARZE KOSMETYK zj | 

choroby skórne, wene- T A N į 0 a 5 
ryczne i moczopłciowe B RER" Kaźdy—kto się interesuje filmem bez — 

DOKTÓR Mickiewicza 4, CAGINET do sprzedania względu na wiek i zawód, niech poda 
5 tel. 1.90 Racjonalnej Kosme- różne rzeczy po- adres i znaczek na odpowiedź. ° 

2ЕШОШ|С2 919 3. tykł Leczniczej. „Empefilm', Kraków. w Od 9—12 i 4—8 czej. zostałe z licytacji a в Ма ож 
Wilno, Mick ewicza 31 Poszukuj my zdolnych  odpowiedzialnychi , 

ZE Rn "om 4. LOMBARD. osób  ceiem  uruchómienia oddziałów ństw 
czony di o al L DOKTOR, Urodę kobiecą Po: SĘ w całej Polsce! ezyd 

5% vie. BIUMOWICZ je, doskoni, odświe: = p 
DOKTÓR choroby weneryczne, ża, nsuwa jej Akary === NA GWIAZDKĘ ali. C 

skórne i moczopłciowe i braki, Maia 4 t ki — poli ‚ « dać 

ZELDOWICZOWA _ WIELKA Zi. twarzy i cala (panie) | Poszukujemy | | „ке рО оао lane | 9а 
tel, 921, od9—1i3—9 Szinczne opalenie ce | sum hipotecznych let: A ) materiał bieliźnia- с м # KOBIECE, WENE- 2 Wypadani rs у ety (nipony) oraz materjały | 

с W Z.P. 26.cy. Wypadanie włosów | „4 q.szą hipotekę ne żyrardowskie, kołdry watoweikoce. ;ona | 
RYCZNE NARZĄDÓW - i lapież,  Najnowsze| ° ё м 2 a r 

MOCZOWYCH <dobycze kosmetyki ra. | miejską lub ziemską GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27.. Pols 
od 12—2i od 4—6 cjonalnej. Dom H.-K. „Za- KA A de 

Codziennie od g. 10-—8. chgta“" Mickiewi- SA wz 

sd AA * W. Z. P. 43 | cza 1, tel. 9-05. Masaże am LASTYTOT de RANEŻY 2 ———— ; BRZ „AS Viek V 
Z Okazyjnie sprzedaje się 77777 wibracyjne i pia- „KEVA” (Paris) 

ŚMIAŁOWSKA hód styczne. Epllacje. więkiewicza 31, tet "ST" 
Dr. BoleslaW sra: Gabinet Kosm*- samoc abinet di —4. oje 

tyczny, usnwa 7marszcz MB półciężarówka firmy Kosmetyki edi6 657, od 11—1. - 

Zamkowa 7—1 
Choroby skórne 
1 weneryczne 

przyjmuje od 6—7 

ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy” 

padanie włosów. Mic-z wygodami umeblo- wiedzieć się: Sawicz 3n/. WIELKA A I8 m9. 
kiewicza 46. 
  

  

pomiernie, tak bardzo było nieoczeki- 
wane. 

— Jedynem miłem wspomnieniem, 
które mi pozostało z występów w „Pa 
lace', — rzekła szczerze tancerka, — 

jast spotkanie ze starym przyjacielem 
z moich lat dziecinnych. Nie uwierzy 
mi pan, gdy powiem, że po dwudzie- 
stu latach niewidzenia, spotkanie to 
było dla mnie prawdziwą radością. 
Nazwisko jego jest Macwayt, ale kie- 
dy byłam małą akrobatką w trupie 
Dupontów, wszyscy nazywali go „Ра- 
nem Arturem. jest to wyjątkowej 
dobroci człowiek, a lata, widocznie 
wcale go nie zmieniły. Ostatniego wie- 
czora przed moim występem  zoba- . 
czyłam go niespodzianie, bo przyszedł | 
aby zastąpić jednego z chorych arty- 
stów .Ucieszyłam się bardzo! Pozna- 
łam jego córkę, bardzo miłą panienkę. 
Koniecznie muszę się z nimi zoba- 
czyć po powrocie do Londynu! 

Desmond patrzał na nią zdumio- 
ny. Najbardziej zatwardziały  zbrod- 
niarz nie potrafiłby tak doskonale grać 
komedję: na twarzy tancerki malowa- 
ła się szczerość i pogoda. Opowiada- 
ła dalej o Macwaycie, o jego dobro- 
ci i wesołośsi, które stały się przysło- 
wiowe, wreszcie o jego ślicznej żonie, 

Major musiał wkońcu uwierzyć, 

że Noor-el-Dine nietylko nie miała 
nic wspólnego z morderstwem, doko- 
nanem poprzedniej nocy, ale nawet 
nic o tem nie wiedziała. 

— Czy pani czytała wczorajsze 
gazety? — zapytał nagle. 

— Mój drogi panie! — rozešmia- 
ła się srebrzyście. — Nigdy nie czy- 
tam gazet. Przecież piszą tam tylko o 
wojnie, tylko o wojnie!... 

Wzdrygnęła się przy tych słowach 
i umilkła. 

Wtem weszła Marta i oznajmiła: 

— jakiś pan, chce pana widzieć. 
Oficer drgnął: nie czuł się jeszcze 

wade 
wejściem do wynajęcia 
Pańska 4—2. 

2 POKOJE 
z oddzielnem w mleczarni. —1 

    

dostatecznie pewnie w swej nowej 

roli. 
— Kto to jest, Marto? — zapytał, 

opanowując niepokój. 
— Pan Mortimer, — mruknęła głu 

cho staruszka. — Tak przynajmniej 
powiedział bo biletu nie dał. 

Noor-el-Dine zerwała się tak gwał 

townie; że wylała kawę na obrus. 

— Niech pan go nie przyjmuje— 
krzyknęła po francusku. : 

— Czy powiedziałaś, że jestem w 

domu? —- zapytał Ocwood służącą, 

która ze zdziwieniem patrzała na tan- 
cerkę. 

— Tak, naturalnie. 
Desmond skrzywił się. 
-— Gdzież on jest? 
— W salonie sir. 
—- Powiedz, że zaraz przyjdę. 
Marta wyszła, a Desmond zwrócił 

się do Noor-el-Dine: 
— Pani słyszała: on jest tutaj i 

nie mogę go nie przyjąć. 
Tancerka była blada, jak śmier: 

i nerwowym ruchem  targała swoją 
chusteczkę koronkową. ! 

— Nie, niel... Pan nie powinien 
go przyjmowač. Przeciež on mnie wla- | 
śnie szuka! On wie, co ja zrobiłam... 
Pan mnie nie zdradzi, pan to obie- 

cuje?... 
— Nie wdizę powodu, dla którego 

miałby on wiedzieć o tem, że pani 
jest tutaj! — rzekł dobrodusznie ma- 
jor. — Powiem mu, że pani tu nie- 
ma... Któż to jest ten Mortimer? Dla- 
czego pani się go obawia? 

— Ach! — jęknęła zrozpaczona 
tancerka, To mój zły duch! Gdybym 
wiedziała, że pan go zna, nie szuka- 
łabym nigdy krvjówki w pana domu! 

— Ależ ja go nigdy w życiu nie 
widziałem! — zawołał Ocwood. 

Noor-el-Dine pokiwała  smutnie 
głową. 

‚ — Mało jest ludzi, którzyby mogli 
się pochwalić znajomością z nim, ale 

„Ford“ м dobrym sta- Zeczniczej 

nie. Cena 1500 zł. Do-J. 

Rosgładzanie i edświeżm i | 
Hryniewiczowej, żanie twarzy. Leczeaić,m й 

wągrów i prysi 

  

Prayj.w g. 10-11 4-7 Elektryzacja W.Z.P. W 

W. Z. P. 462%. - żytucj 
jona 

* u do 
przecież jest naszym wodzem... sze; Gry | 
iem, nieprawdaż? : 

Serce Desmonda drgnęto. Czyż na 
by Mortimer był rzeczywiście szeie nie. 
szajki, której wykrycie zostało mu poycji, 
lecone? miesz 

— Ja wierzę panu, — mówiła da, te 

lej Noor-el-Dine. Pan nie złamie pray . 
gościnności i ukryje mnie przed tyr Ytucj 
człowiekiem. Pan mnie nie zdradziposób 
Pan mi to obieca? łówne 

Ocwood był wzruszony. Czyż Monijn 

możliwe, żeby ta delikatna, wątła Koi „zę 
bieta, błagająca go ze łzami w ocz = 
o pomoc i obronę, byla wspolniczki!“ * 
mordercy, lub najemnym  szpiegier % »M 

— Obiecuję, że nie zdradzę ps. о 5 
wobec tego człowieka! — przyrzek stent 

czując jednocześnie, że wplątał się iejasi 

niezmiernie fałszywą sytuację, Kito br 

komplikowala i tak trudną i niebez i 
pieczną jego rolę. tność 

Pozostawiwszy Noor-el-Dine w ia todne 
dalni, wyszedł. Nerwy jego były r='wrdzt 
pięte do ostatnich granic, serce bie 4 Jeż 
mu gwałtownie w piersi, ale ruche! 
stanowczym otworzył drzwi do saldo“. j 
nu i wszedł. dziej 

Przy kominku, z rękami založor. įiatu 
mi w tył, stał człowiek w szarem kr tłane 
ciastem ubraniu. Wysoki, dobrze zbu zało 
dowany, robił wrażenie człowieka m: iręży 
dego i silnego. Duże, wypukłe okulz ów 
ry zakrywały jego oczy, a usta osie |” 
niały wasy podstrzyżone, lecz gęsicęe, ŻE 
Buty miał zabłocone, co, świadczykziedz 
o tem, że przyszedł ze stacji pieszoggcjg 

Desmond zauważył coś, nienaturaln: 4-74 

go w postaci gościa i pomyślał, о 
trudno byłoby określić, jaki mógł Бу * 
zawód tego Człowieka. „yjatk 

—_ Pp. Belfordzie, — rzekł Mo / tfe* 
mer, przyjemnym, dźwięcznym < mej 

‚ П sem, —- cieszę się, że mogę Sie z pa. 

nem poznać osobiście. + 

  

  

Drukarnia wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2.  


